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

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

Գևորգ Բաղդասարյան Հայաստանի Հանրապետության
գլխա վոր դատախազության մեղադրանքի պաշտպանության և
դա տական ակտերի բողոքարկման վարչության պետ, իրավ.
գիտ. թեկնածու

Մհեր Հակոբյան Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր
դատախազության կազմակերպական-վերահսկողական և իրա -
վա կան ապահովման վարչության պետի տեղակալ, իրավ. գիտ.
թեկնածու

Գևորգ Դանիելյան Հայաստանի Հանրապետության Սահ -
մա նադրական դատարանի խորհրդական, ԵՊՀ իրա վա գի տու -
թյան ֆակուլտետի սահմանադրական ամբիոնի վարիչ, իրավ.
գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր (համաձայնությամբ)

Վահրամ Շահինյան Հայաստանի Հանրապետության հա -
տուկ քննչական ծառայության պետ, իրավ. գիտ. թեկնածու (հա -
մա ձայնությամբ)

Հովհաննես Ստեփանյան Հայաստանի Հանրապետության
գիտությունների ազգային ակադեմիայի պետաիրավական հետա -
զո տու թյունների բաժնի վարիչ, իրավ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր
(հա մա ձայնությամբ)

Գառնիկ Սաֆարյան Հայաստանի Հանրապետության գի -
տու թյունների ազգային ակադեմիայի փիլիսոփայության, սոցիո -
լո գիայի և իրավունքի ինստիտուտի առաջատար գիտաշխատող,
իրավ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր (համաձայնությամբ)

Արման Թաթոյան Հայաստանի Հանրապետության մարդու
իրա վունքների պաշտպան, իրավ. գիտ. թեկնածու, ԵՊՀ իրա -
վա գիտության ֆակուլտետի քրեական դատավարության և կրի -
մի նալիստիկայի ամբիոնի դոցենտ (համաձայնությամբ)

Ռուբեն Մելիքյան Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
մարդու իրավունքների պաշտպան, իրավ. գիտ. թեկնածու, ԵՊՀ
իրավագիտության ֆակուլտետի քրեական դատավարության և
կրիմինալիստիկայի ամբիոնի դոցենտ
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Հա յաս տա նի և Ռու սաս տա նի դա տա խա -
զա կան հա մա կար գե րի մի ջև ձևա վոր վել է հա -
մա գոր ծակ ցու թյան բարձր մա կար դակ: Այս մա -
սին հուն վա րի 12-ին, Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյան
դա տա խա զու թյան կազ մա վոր ման 295-ամ յա -
կին նվիր ված պաշ տո նա կան մի ջո ցա ռում նե րի
շրջա նա կում Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյան գլխա -
վոր դա տա խազ Յու րի Չայ կա յի հետ հան դիպման

ժա մա նակ նշել է Հա յաս տա նի Հան րա պե տու -
թյան գլխա վոր դա տա խազ Ար թուր Դավթյա նը:

ՀՀ գլխա վոր դա տա խազ Ար թուր Դավթ -
յա նը շնոր հա վո րել է ՌԴ իր գոր ծըն կե րո ջը ՌԴ

դա տա խա զու թյան կազ մա վոր ման 295-ամ յա -
կի առ թիվ, ընդգ ծել բա րե կամ երկր նե րի դա -
տա խա զա կան հա մա կար գե րի մի ջև ար դեն իսկ
ձևա վոր ված սերտ հա մա գոր ծակ ցու թյան բարձր
մա կար դա կը՝ վստա հու թյուն հայտ նե լով, որ հե -
տա գա յում ևս դա կլի նի շա րու նա կա կան և արդ -
յու նա վետ:

Յու րի Չայ կան ևս շնոր հա վո րել է Ար թուր
Դավթ յա նին ՀՀ գլխա վոր դա տա խա զի բարձր
ու պա տաս խա նա տու պաշ տո նը ստանձ նե լու
կա պակ ցու թյամբ՝ նշե լով, որ ի րա վա կան ո լոր -
տում հա մա գոր ծակ ցու թյան ամ րապն դու մը
կնպաս տի եր կու երկր նե րի մի ջև հա րա բե րու -
թյուն նե րի ա ռա վել սեր տաց մա նը:

Եր կու երկր նե րի դա տա խազ նե րն ընդգ ծել
են, որ նմա նա տիպ ձևա չա փով հան դի պում նե -
րը կամ րապն դեն փո խըմբռ նու մը և կնպաս տեն
օ րեն քի գե րա կա յու թյան սկզբուն քի ա ռա վել
արդ յու նա վետ կի րառ մա նը:

Հան դիպ մա նը քննարկ վել է դա տաի րա -
վա կան ո լոր տին վե րա բե րող հար ցե րի լայն
շրջա նակ, պայ մա նա վոր վա ծու թյուն է ձեռք բեր -
վել կոնկ րետ ուղ ղու թյուն նե րով հա մա գոր ծակ -
ցու թյան ա ռա վել ակ տի վաց ման վե րա բեր յալ:

ÐÐ ¶ÈÊ²ìàð ¸²î²Ê²¼Ü ÀÜ¸àôÜºÈ ¾ ÐÐ-àôØ 
ºØ ä²îìÆð²ÎàôÂÚ²Ü ÔºÎ²ì²ðÆÜ

ՀՀ գլխա վոր դա տա խազ Ար թուր Դավթ -
յանն ըն դու նել է ՀՀ-ում ԵՄ պատ վի րա կու թյան
ղե կա վար, դես պան Պ յոտր Սվի տալս կիին:

Հան դիպ ման ըն թաց քում ՀՀ գլխա վոր դա -
տա խազն ընդգ ծել է ՀՀ-ում ԵՄ պատ վի րա -
կու թյան հետ հա մա գոր ծակ ցու թյան բարձր
մա կար դա կը: Ար թուր Դավթ յա նը կարևո րել է
արդ յու նա վետ հա մա գոր ծակ ցու թյու նը նաև
ապ րի լի 2-ին ՀՀ-ում կա յա նա լիք հա մա պե տա -
կան ընտ րու թյուն նե րին նա խոր դող ընտ րա -
կան գործըն թաց նե րի ըն թաց քում հնա րա վոր
ի րա վա խախ տում նե րը կան խե լու, ի րա վա կան
ա ռու մով ընտ րու թյան մաս նա կից նե րի ի րա -
զեկ վա ծու թյունն ա պա հո վե լու ուղ ղու թյամբ հա -

մա տեղ աշ խա տանք նե րի ի րա կա նաց ման հար -
ցում:
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ՀՀ գլխա վոր դա տա խազ Ար թուր Դավթ -
յանն ըն դու նել է Հա յաս տա նում Եվ րո պա յի

խորհր դի գրա սեն յա կի ղե կա վար Նա տալ յա
Վու տո վա յին: Ար թուր Դավթ յա նը բարձր է գնա -
հա տել ՀՀ-ում ընտ րա կան գոր ծըն թաց նե րի
արդ յու նա վետ ի րա կա նաց ման ուղ ղու թյամբ Եվ -
րո պա յի խորհրդի գրա սեն յա կի ի րա կա նաց րած
աշ խա տանք նե րը:

Քն նարկ ման ա ռանց քում ե ղել են ՀՀ-ում
կա յա նա լիք ընտ րու թյուն նե րի ըն թաց քում հնա -
րա վոր ի րա վա խախ տում նե րը կան խե լու նպա -
տա կով ՀՀ գլխա վոր դա տա խա զի հրա մա նով
ստեղծ ված աշ խա տան քա յին խմբին, ՀՀ-ում
գոր ծող եվ րո պա կան կա ռույց նե րի, շա հագըր -
գիռ այլ մար մին նե րի հա մա գոր ծակ ցու թյամբ
ի րա զեկ ման և կան խար գե լիչ մի ջո ցա ռում նե րի
ի րա կա նաց մա նը վե րա բե րող հար ցեր:

Եր կուս տեք կարևոր վել է ա զատ, ար դար,
թա փան ցիկ ընտ րա կան գոր ծըն թաց նե րի ա -
պա հո վու մը: Հա յաս տա նում ԵԽ գրա սեն յա կի
ղե կա վա րը պատ րաս տա կա մու թյուն է հայտ նել՝
ՀՀ գլխա վոր դա տա խա զու թյան հետ հա մա -
գոր ծակ ցու թյամբ նպաս տել այդ աշ խա տանք -
նե րի արդ յու նա վետ ի րա կա նաց մա նը:

Հան դիպ մա նը քննարկ վել են նաև փո խա -
դարձ հե տաքրք րու թյուն ներ կա յաց նող հար -
ցեր:

ÐÐ ¶ÈÊ²ìàð ¸²î²Ê²¼ ²ðÂàôð ¸²ìÂÚ²ÜÜ ÀÜ¸àôÜºÈ ¾
Ð²Ú²êî²ÜàôØ ºìðàä²ÚÆ ÊàðÐð¸Æ ¶ð²êºÜÚ²ÎÆ ÔºÎ²ì²ð

Ü²î²ÈÚ² ìàôîàì²ÚÆÜ

ՀՀ-ում ԵՄ պատ վի րա կու թյան ղե կա վար,
դես պան Պ յոտր Սվի տալս կին նշել է, որ ԵՄ
պատ վի րա կու թյու նը կարևո րում է ա զատ, ար -
դար և թա փան ցիկ ընտ րու թյուն նե րի անց կա -
ցու մը:

Դես պան Սվի տալս կին, շնոր հա կա լու թյուն
հայտ նե լով ՀՀ գլխա վոր դա տա խա զին նման
նա խա ձեռ նու թյան հա մար, պատ րաս տա կա մու -
թյուն է հայտ նել հա մա տեղ աշ խա տանք նե րի
մի ջո ցով օ ժան դա կել նա խընտ րա կան գոր ծըն -

թաց նե րում հնա րա վոր ի րա վա խախ տում նե րը
կան խե լու նպա տա կով ՀՀ դա տա խա զու թյան
կող մից իր լիա զո րու թյուն նե րի շրջա նակ նե րում
ի րա կա նաց վե լիք աշ խա տանք նե րին:

Հան դիպ մա նը պայ մա նա վոր վա ծու թյուն է
ձեռք բեր վել ՀՀ գլխավոր դա տա խա զի հրա -
մա նով ստեղծ ված աշ խա տան քա յին խմբի հետ
հա մա գոր ծակ ցու թյու նը շա րու նա կել աշ խա տան -
քա յին ըն թա ցա կար գով:
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ՀՀ գլխա վոր դա տա խա զու թյու նում տե ղի
է ու նե ցել Ար դա րա դա տու թյան ա կա դե միա յի
շրջա նա վարտ նե րի դիպ լոմ նե րի հանձն ման ա -

րա րո ղու թյու նը, ո րին զու գա հեռ՝ շրջա նա վարտ -
նե րը ստա ցել են նաև ՀՀ դա տա խա զու թյան
ստո րո բա ժա նում նե րում դա տա խա զի պաշ տո -
նին նշա նակ ման հրա ման նե րը:

Շ նոր հա վո րե լով ար դեն նո րան շա նակ դա -

տա խազ նե րին՝ ՀՀ գլխա վոր դա տա խազ Ար -
թուր Դավթ յանն ընդգ ծել է դա տա խա զի աշ խա -
տան քի կարևո րու թյու նը՝ նշե լով, որ ե րի տա սարդ
կադ րե րից ակն կալ վում է ակ տիվ ու նա խա ձեռ -
նո ղա կան գոր ծու նեու թյուն՝ ի նպաստ դա տա -
խա զու թյան հա մա կար գի աշ խա տան քի արդ յու -
նա վե տու թյան բարձ րաց մա նն՝ օ րի նա կա նու թյան
ամ րապնդ ման, մար դու ի րա վունք նե րի ան շեղ
պաշտ պա նու թյան գոր ծում: ՀՀ գլխա վոր դատա -
խա զը կարևո րել է հատ կա պես ՀՀ զին վո րա -
կան դա տա խա զու թյան ստո րա բա ժա նում նե րում
աշ խա տան քը, նշել, որ դա պա հան ջում է ա ռա -
վել պա տաս խա նա տու և նր բան կատ մո տե ցում:

Նո րան շա նակ դա տա խազ նե րին շնոր հա -
վո րել է նաև ՀՀ Ար դա րա դա տու թյան ա կա դե -
միա յի ռեկ տոր Սեր գեյ Ա ռա քել յա նը՝ վստա հու -
թյուն հայտ նե լով, որ ձեռք բեր ված գի տե լիք -
ներն ու հմտու թյուն նե րը կուղղ վեն ի րա վա կան
պե տու թյան ամ րապնդ մա նը:

ÐÐ ¶ÈÊ²ìàð ¸²î²Ê²¼Ü ²ð¸²ð²¸²îàôÂÚ²Ü ²Î²¸ºØÆ²ÚÆ
Þðæ²Ü²ì²ðîÜºðÆÜ Ð²ÜÒÜºÈ ¾ ¸ÆäÈàØÜºð ºì 

ÜÞ²Ü²ÎºÈ ¸²î²Ê²¼Üºð



Փետր վա րի 1-ին և 2-ին նշված մար զե րում
տե ղի են ու նե ցել խորհր դակ ցու թյուն ներ, ո րոնց

մաս նակ ցել են նաև տվյալ մար զե րի ի րա վա -
պահ մյուս հա մա կար գե րի պա տաս խա նա տու -
նե րը: Խորհր դակ ցու թյուն նե րի ըն թաց քում նշված
մար զե րի դա տա խազ նե րը զե կու ցել են 2016-ին
կա տար ված աշ խա տանք նե րը, ներ կա յաց րել
հան ցա գոր ծու թյու նե րի ա ճի և նվազ ման շարժ-
ըն թա ցը` ըստ հան ցա տե սակ նե րի: ՀՀ գլխա -
վոր դա տա խա զը, յու րա քանչ յուր մար զում հան -
ցա վո րու թյան վի ճա կի վեր լու ծու թյան արդ յունք -
նե րով պայ մա նա վոր ված, տվել է կոնկ րետ
հանձ նա րա րա կան ներ:

ՀՀ գլխա վոր դա տա խա զը կարևո րել է
հատ կա պես հան ցա գոր ծու թյուն նե րի կան խար -
գել մանն ուղղ ված ի րա վա պահ բո լոր մար մին -
նե րի աշ խա տան քի արդ յու նա վե տու թյան բարձ -
րա ցու մը: Ար թուր Դավթ յա նը հանձ նա րա րել է
ակ տի վաց նել ջան քե րը և հա մա գոր ծակց ված
աշ խա տան քի շնորհիվ ա պա հո վել մար զե րում
հան ցա գոր ծու թյուն նե րի բա ցա հայտ ման ուղղու -
թյամբ ակ տիվ և հետևո ղա կան աշ խա տանք,
հան ցա գոր ծու թյուն նե րի նա խա կանխ ման՝ յու -
րա քանչ յուր դեպ քով հե տաքն նու թյան ու նա -
խա քն նու թյան օբ յեկ տի վու թյան պատ շաճ ո -
րակն ա պա հո վե լու նպա տա կով կի րա ռե լով դա -
տա խա զա կան ներ գոր ծու թյան բո լոր մի ջոց նե -
րը:

Ամ փո փե լով խորհր դակ ցու թյան արդ յունք -
նե րը՝ ՀՀ գլխա վոր դա տա խա զը մար զե րի դա -
տա խա զու թյուն նե րի, ինչ պես նաև ի րա վա պահ
մյուս կա ռույց նե րի աշ խա տանք նե րի արդ յու նա -
վե տու թյան բարձ րաց ման նպա տա կով մի շարք
հանձ նա րա րա կան ներ է տվել՝ ընդգ ծե լով ի րա -
վա պահ հա մա կար գի գոր ծու նեու թյան կան խա -
տե սե լիու թյան ու ո րո շա կիու թյան անհ րա ժեշ -
տու թյու նը:
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Ø²ð¼²ÚÆÜ ²ØöàöàôØÜºðÆ Þðæ²Ü²ÎàôØ 
ÐÐ ¶ÈÊ²ìàð ¸²î²Ê²¼Ü ²ÞÊ²î²Üø²ÚÆÜ ²Úòàì ²ÚòºÈºÈ ¾ 

ì²Úàò ÒàðÆ, êÚàôÜÆøÆ, ²ð²ð²îÆ, Èàèàô Ø²ð¼ºð
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Նախաբան

Հան ցակ ցու թյամբ կա տար ված ա րարք նե -
րի կամ ծանր ու ա ռանձ նա պես ծանր հան ցա -
գոր ծու թյան նա խա պես չխոս տաց ված պար -
տակ ման1 կամ հան ցա գոր ծու թյան քննու թյան
ըն թաց քում ար դա րա դա տու թյան դեմ ուղղ ված
հան ցա գոր ծու թյուն (օ րի նակ՝ սպա նու թյան վե -
րա բեր յալ քրեա կան գոր ծով տրվել է սուտ ցուց -
մունք) կա տա րե լու վե րա բեր յալ քրեա կան գոր -
ծե րով մե ղադ րանք նե րի հիմ քում ըն կած փաս -
տա կան հան գա մանք նե րը միմ յանց հետ սեր -
տո րեն փոխ կա պակց ված են, ին չը ո րո շա կի
դեպ քե րում ա ռա ջաց նում է կա զու սա յին ի րա -
վի ճակ ներ: 

Սույն հոդ վա ծում, մաս նա վո րա պես, կքննար -
կենք փաս տա կան հան գա մանք նե րով փոխ կա -
պակց ված մե ղադ րանք նե րի այն ի րա վի ճակ նե -
րը, երբ՝ 1) են թադր յալ հան ցա կից նե րից մե կի
մա սով հիմ նա կան քրեա կան գոր ծե րից մաս է
ան ջատ վում, որը կա սեց վում է, իսկ հիմ նա կան
քրեա կան գոր ծն ու ղարկ վում է դա տա րան,
2) մինչ դա տա կան վա րույ թի ըն թաց քում են -
թադր յալ հան ցա կից նե րից մե կի նկատ մամբ
քրեա կան հե տապն դու մը ոչ ար դա րաց նող հիմ -
քով դա դա րեց վում է (օ րի նակ` կա տա րո ղի նկատ -

մամբ քրեա կան հե տապն դու մը դա դա րեց նե լը
մա հա նա լու հիմ քով), իսկ մյու սի նկատ մամբ
քրեա կան գործն ու ղարկ վում է դա տա րան: Նկա -
րագր ված ի րա վի ճակ նե րում ա ռա ջա նում են միմ -
յանց հետ փոխ կա պակց ված, սա կայն տար բեր
վա րույթ նե րով (հիմ նա կան գոր ծով և ան ջատ -
ված գոր ծով վա րույթ ներ) կամ տար բեր ժա մա -
նակ նե րում ի րա կա նաց ված վա րույթ նե րով (մինչ -
դա տա կան և դա տա կան վա րույթ ներ) կա յաց -
ված դա տա վա րա կան ակ տե րում հան ցա կից -
նե րի մե ղադ րանք նե րի փո խազ դե ցու թյան և
դրա նից բխող ի րա վա կան նշա նա կու թյամբ բարդ
և խնդ րա հա րույց հար ցե ր։ 

Նշ ված հար ցե րը վեր լու ծե լու նպա տա կով
սույն հոդ վա ծը կներ կա յաց վի հետևյալ կա ռուց -
ված քով`

1. դա տա վա րա կան ո րո շում նե րի բա ցա -
ռող (պրեկ լու զիվ) և նա խա դա տե լի (պրե յու -
դի ցիալ) բնույ թի ընդ հա նուր նկա րա գի րը, 

2. հան ցա կից նե րի մե ղադ րանք նե րի փո -
խազ դե ցու թյան վե րա բեր յալ ձևա վոր ված
պրակ տի կան,

3. հան ցա կից նե րի մե ղադ րանք նե րի փո -
խազ դե ցու թյան ի րա վա կան սկզբունք նե րը
դա տա վա րա գի տու թյան մեջ և Եվ րո պա կան
դա տա րա նի նա խա դե պա յին ի րա վուն քում։

ԱՐԹՈՒՐ ՂԱՄԲԱՐՅԱՆ 
ՀՀ քննչական կոմիտեի նախագահի տեղակալ,
Հայ-ռուսական համալսարանի Պետության և 
իրավունքի տեսության ամբիոնի վարիչ,
իրավաբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր
____________________________________________________________________________________________________________

Ð²Üò²ÎÆòÜºðÆ ØºÔ²¸ð²ÜøÜºðÆ öàÊ²¼¸ºòàôÂÚàôÜÀ`
¸²î²ì²ð²Î²Ü ²ÎîºðÆ ´²ò²èàÔ ´ÜàôÚÂÆ (PRECLUSION) ºì

Ü²Ê²¸²îºÈÆàôÂÚ²Ü (PRAEJUDICIUM) Ð²Ø²îºøêîàôØ

1 Գրականության մեջ նշվում է, որ, քանի դեռ դատավճռով ապացուցված չէ ծանր կամ առանձնապես ծանր հան ցա -
գոր ծության փաստը, նախապես չխոստացված պարտակման հանցակազմը բացակայում է։ Հիմնական հան ցա -
գոր ծության բացակայության պայմաններում նախապես չխոստացված պարտակման համար քրեական հետապնդում
հա րուցելը խախտում է անմեղության կանխավարկածը։ Այս մասին տե՛ս Денисов С. А. Законность и обоснованность
соединения и выделения уголовных дел. М.: Изд. Юрлитинформ, 2004. С. 87։ 
Կարծում ենք՝ անթույլատրելի է նախապես չխոստացված պարտակման մասն անջատել և գործն ուղարկել
դատարան, իսկ հիմնական հանցագործության մեջ մեղադրվող անձի վերաբերյալ վարույթը կասեցնել։ Նման
իրավիճակում կստացվի, որ անձը դատապարտվում է ծանր և առանձնապես ծանր հանցագործության նախապես
չխոստացված պարտակման համար, երբ հիմնական հանցագործությունը դեռևս դատավճռով ապացուցված չէ։
Այս մասին մանրամասն տե՛ս Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարություն (մինչդատական
վարույթ): Մաս 2, Հեղ. Խումբ: Գիտ. խմբ. Ա. Ղամբարյան, Եր.: Հրատ. «Տիգրան Մեծ», 2017, էջ 129-130։



Այս հա մա տեքս տում կքննարկ վեն, մաս նա -
վո րա պես`

3.1. դա տաքն նու թյա նը չմաս նակ ցած են -
թադր յալ հան ցակ ցի մա սին դա տա կան ակ -
տում տրված գնա հա տա կա նի ի րա վա չա փու -
թյու նը, 

3.2. հան ցակ ցու թյամբ կա տար ված հան -
ցա գոր ծու թյուն նե րի վե րա բեր յալ գոր ծով կա -
սեց ված վա րույ թի ող ջա միտ ժամ կե տը և
քրեա կան հե տապնդ ման ո րո շա կիու թյու նը,

3.3. պար զեց ված դա տա կան վա րույ թով
կա յաց ված դա տա կան ակ տի նա խա դա տե -
լիու թյան սահ ման նե րը հան ցակ ցի վե րա բե -
րյալ ան ջատ ված գոր ծով,

3.4. կա տա րո ղի նկատ մամբ քրեա կան
հե տապն դու մը դա դա րեց նե լը մինչ դա տա կան
վա րույ թում, իսկ այլ հան ցակ ցի վե րա բեր յալ
քրեա կան հե տապն դում շա րու նա կե լը դա տա -
րա նում,

4. Եզ րա կա ցու թյուն:

1. Դա տա վա րա կան ո րո շում նե րի բա ցա ռող
(պրեկ լու զիվ) և նա խա դա տե լի 

(պրե յու դի ցիալ) բնույ թի ընդ հա նուր 
նկա րա գի րը

Փաս տա կան հան գա մանք նե րով փոխ կա -
պակց ված մե ղադ րանք նե րի վեր լու ծու թյան հա -
մար հիմ նա րար նշա նա կու թյուն ու նի դա տա -
վա րա կան ակ տե րի պրեկ լու զիվ և նա խա դա -
տե լի ազ դե ցու թյու նը: 

Պ րեկ լու զիվ լա տի նե րեն՝ praeclusio բա ռից
է և նշա նա կում է` փա կող, իսկ նա խա դա տե լի
լա տի նե րեն՝ praejudicium բա ռից է և նշա նա -
կում է՝ հար ցի նա խա պես լուծ ված լի նե լը, նա -
խա պես կա յաց րած ո րո շում2: 

Ա մե րիկ յան ի րա վուն քում տար բեր վում են
«claim preclusion» և «issue preclusion» հաս կացու -
թյուն նե րը։ «Claim preclusion» նշա նա կում է, որ
ե թե դա տա վա րու թյան ըն թաց քում գոր ծը լուծ -
վել է, ա պա նույն գոր ծի վե րա բեր յալ պահան ջը

կրկին քննար կե լու հնա րա վո րու թյու նը բացառ -
վում է (փակ ված է), իսկ «issue preclusion» նշա -
նա կում է, որ ե թե դա տա վա րու թյան ըն թաց քում
կոնկ րետ փաս տի վե րա բեր յալ հար ցը քննարկ -
վել է, ա պա այդ հար ցի կրկին քննությու նը բա -
ցառ վում է (փակ ված է)։ «Claim preclusion»-ի և
«Issue preclusion»-ի հիմ նա կան տարբե րու թյունն
այն է, որ ա ռա ջի նը կոչ ված է բա ցա ռե լու ամ -
բողջ պա հան ջի կրկնա կի քննար կու մը, իսկ երկ -
րոր դը կոչ ված է բա ցա ռե լու կոնկ րետ փաս տի
վե րա բեր յալ հար ցի կրկնա կի քննար կու մը3։ 

«Claim preclusion» պա հանջը, ըստ էու -
թյան, նույն ան ձի վե րա բեր յալ, նույն դեպ քի ա -
ռի թով դա տա րա նի` օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած
դա տավճ ռի կամ ո րոշ ման առ կա յու թյան պայ -
ման նե րում վա րույ թը նո րո գե լու ան թույ լատ րե -
լիու թյան մա սին է, ո րը, հայ ի րա վա բա նա կան
տեր մի նա բա նու թյամբ, ան վա նում են դա տա -
վճռի բա ցա ռի կու թյուն4, իսկ «issue preclusion»
պա հանջը, ըստ էու թյան, դա տա կան ակ տով
հաս տատ ված փաս տե րը մեկ այլ դա տա վա րու -
թյու նում դրանք կրկին ա պա ցու ցե լու պար տա -
կա նու թյու նից ա զա տե լու մա սին է, ո րը, հայ ի -
րա վա բա նա կան տեր մի նա բա նու թյամբ, կա րե -
լի է ան վա նել փաս տի նա խա դա տե լիու թյուն։ 

Ք րեա կան հե տապն դու մը դա դա րեց նե լու
մա սին ո րոշ ման և դա տավճ ռի պրեկ լու զիվ
(claim preclusion) բնույ թի մա սին դա տա վա րա -
կան նոր մե րը նա խա տես ված են ՀՀ քր. դատ.
օր-ի 21-րդ և 35-րդ հոդ ված նե րում: Այս պես՝ ՀՀ
քր. դատ. օր-ի 21-րդ հոդ վա ծի 2-րդ և 3-րդ մա -
սե րի հա մա ձայն՝ նույն ան ձի վե րա բեր յալ, նույն
դեպ քի ա ռի թով դա տա րա նի՝ օ րի նա կան ու ժի
մեջ մտած դա տավճ ռի կամ ո րոշ ման առ կա յու -
թյու նը բա ցա ռում է քրեա կան գոր ծը նո րո գե լը՝
մե ղադ րանքն ա վե լի ծան րով փո խա րի նե լու կամ
ա վե լի խիստ պա տիժ նշա նա կե լու կամ մեկ այլ
հիմ քով, որն ա ռաջ կբե րի ան ձի վի ճա կի վա -
տա ցում: Ք րեա կան հե տապնդ ման մարմ նի՝
գոր ծի վա րույ թը կար ճե լու, քրեա կան հե տապըն -
դու մը դա դա րեց նե լու կամ քրեա կան հե տապըն -
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2 Щерба С.П., Чашина И.В. Преюдиция в уголовном процессе России и зарубежных стран. М.: Юрлитинформ. 2013.
С. 6.

3 Michelle S. Simon Offensive Issue Preclusion in the Criminal Context: Two Steps Foward, One Step Back Mem. L. Rev. 753
(2004), http://digitalcommons.pace.edu/lawfaculty/212/. 

4 Ամերիկյան իրավունքում օգտագործվող «claim preclusion» հասկացությունն ընդհանուր առմամբ համապատասխանում
է հռոմեական իրավունքում օգտագործվող «res judicata» արտահայտությանը, որը լատիներենից բառացի նշանակում
էր «լուծված գործ» կամ «գործ, որի վերաբերյալ կայացվել է որոշում»:



9

ՔՐԵԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Օ
Ր

Ի
Ն

Ա
Կ

Ա
Ն

Ո
Ւ

Թ
Յ

Ո
Ւ

Ն
  №

9
7

  2
0

1
7

դում չի րա կա նաց նե լու մա սին ո րոշ ման առ կա -
յու թյու նը բա ցա ռում է քրեա կան գոր ծը նո րո -
գե լը, ե թե դա կա րող է հան գեց նել ան ձի վի ճա -
կի վատ աց ման՝ բա ցա ռու թյամբ հոդ վա ծի չոր -
րորդ մա սով նա խա տես ված դեպ քե րի: ՀՀ քր.
դատ. օր-ի 35-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 7-րդ և
8-րդ կե տե րի հա մա ձայն՝ քրեա կան գործ չի
կա րող հա րուց վել, և ք րեա կան հե տապն դում
չի կա րող ի րա կա նաց վել, իսկ հա րուց ված քրեա -
կան գոր ծի վա րույ թը են թա կա է կարճ ման, ե -
թե ան ձի նկատ մամբ կա նույն մե ղադ րան քով
օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած դա տավ ճիռ կամ
դա տա րա նի այլ ո րո շում, ո րը հաս տա տում է
քրեա կան հե տապնդ ման անհ նա րի նու թյու նը,
կամ ան ձի նկատ մամբ կա նույն մե ղադ րան քով
քրեա կան հե տապն դում ի րա կա նաց նե լուց հրա -
ժար վե լու մա սին հե տաքն նու թյան մարմ նի,
քննի չի և դա տա խա զի չվե րաց ված ո րո շում:

Դա տա կան ակ տի նա խա դա տե լիու թյան (is-
sue preclusion, praejudicium) վե րա բեր յալ ՀՀ
վճռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցիա կան և վար -
չա կան գոր ծե րով պա լա տը 13.02.2009թ. թիվ
ԵՔԴ/0244/02/09 գոր ծով նշել է, որ գոր ծին
մաս նակ ցող ան ձանց հա մար նա խա դա տե լիու -
թյու նը նշա նա կում է ո րո շա կի սահ ման նե րում
ա պա ցուց ման պար տա կա նու թյու նից ա զա տում,
ինչ պես նաև կրկնա կի ա պա ցուց ման կամ նման
հան գա մանք նե րը հե տա գա դա տա վա րու թյուն -
նե րում հեր քե լու ար գելք: Նա խա դա տե լիու թյու -
նը դա տա րա նի հա մար են թադ րում է պար տա -
կա նու թյուն՝ ներ մու ծե լու նման հան գա ման քը նոր
կա յաց վող դա տա կան ակ տում: Հետևա բար՝ նա -
խա դա տե լիու թյունն օ րեն քի ու ժով միան շա նակ
կան խո րո շիչ դե րա կա տա րու թյուն է ու նե նում նոր
դա տա կան ակ տի հա մար, իսկ գոր ծին մաս -
նակ ցող ան ձանց կամ քը և դա տա կան հա յե ցո -
ղու թյունն այս հար ցում ազ դե ցու թյուն չու նեն։

Ք րեա կան դա տա վա րու թյան պո զի տիվ ի -
րա վուն քում ճյու ղա յին նա խա դա տե լիու թյան մա -

սին դա տա վա րա կան նոր մեր նա խա տես ված
չեն, իսկ ՀՀ քաղ. դատ. օր -ի 52-րդ հոդ վա ծի 3-
րդ մա սում ամ րագր ված է դա տավճ ռի միջճ յու -
ղա յին նա խա դա տե լիու թյան վե րա բեր յալ դրույթ,
ո րի հա մա ձայն` քրեա կան գոր ծով օ րի նա կան
ու ժի մեջ մտած դա տավ ճի ռը պար տա դիր է
դա տա րա նի հա մար միայն այն փաս տե րով,
ըստ ո րոնց հաս տատ ված են ո րո շա կի գոր ծո -
ղու թյուն ներ և դրանք կա տա րած ան ձինք5: 

Ի րա վա կան տրա մա բա նու թյան շրջա նա -
կում աք սիո մա տիկ նշա նա կու թյուն ու նի այն,
որ փաս տա կան հան գա մանք նե րով փոխ կապ -
ված գոր ծե րով դա տա կան ակ տե րը չպետք է
հա կա սեն միմ յանց, ուս տի հան ցակ ցու թյամբ
կա տար ված հան ցա գոր ծու թյուն նե րի փաս տա -
կան հան գա մանք նե րը և դրանց ի րա վա կան
գնա հա տա կան նե րը հիմ նա կան և ան ջատ ված
վա րույթ նե րով չեն կա րող էա պես միմ յան ցից
տար բեր վել: Այս հար ցում առ կա է նաև այլ մո -
տե ցում: Օ րի նակ՝ Գեր մա նա կան քրեա կան դա -
տա վա րու թյու նում դա տավճ ռի օ րի նա կան ու ժը
տա րած վում է դա տավճ ռի միայն եզ րա փա կիչ
մա սի նկատ մամբ: Օ րի նա կան ու ժը դա տա վճռի
հիմ նա վո րում նե րի վրա չի տա րած վում և չի
ար գե լա փա կում, այ սինքն՝ այլ դա տա վա րու -
թյուն նե րում, օ րի նակ՝ հան ցա կից նե րի վե րա -
բեր յալ գոր ծե րով, կա րող են սահ ման վել դա -
տավճ ռի այլ հիմ նա վո րում ներ: Օ րի նակ՝ գո ղու -
թյան մե ղադ րան քով Ա-ն  ար դարաց վել է, իսկ
մեկ այլ դա տավճ ռով Բ-ն դա տա պարտ վել է
գո ղո նը ձեռք բե րե լու հա մար: Ընդ ո րում՝ Բ-ի
դա տավճ ռի հիմ նա վո րում նե րում նշվել է, որ
գո ղու թյու նը կա տա րել է Ա-ն: Գեր մա նա ցի դա -
տա վա րա գետ նե րը և պ րակ տիկ նե րը չեն կար -
ծում, թե այս հա կա սու թյու նը են թա կա է վե -
րաց ման, քա նի որ դա տավ ճիռ նե րի եզ րա փա -
կիչ մա սե րը հա կա սու թյուն չու նեն: Բ-ի մե ղա -
դրան քով դա տավճ ռի եզ րա փա կիչ մա սում
նշված չէ, որ Ա-ն կա տա րել է գո ղու թյուն6: Կար -

5 ՀՀ վճռաբեկ դատարանը 05.09.2007թ. թիվ 3-1091 (ՎԴ) գործով նշել է, որ ՀՀ քաղ. դատ. օր-ի 52-րդ հոդվածի 3-
րդ մասի իմաստով՝ օրինական ուժի մեջ մտած դատավճիռը նախադատելի (պրեյուդիցիալ) նշանակություն ունի
միայն հանցագործության քաղաքացիաիրավական հետևանքներին վերաբերող քաղաքացիական գործ քննող
դատարանի համար՝ հետևյալ շրջանակներում. 1. կատարվե՞լ են արդյոք որոշակի գործողություններ (հանցագործության
օբյեկտիվ կողմը), 2. արդյո՞ք այդ գործողությունները կատարվել են տվյալ անձի կողմից: Այլ հարցերով դատավճիռը
քաղաքացիական դատավարության կարգով քննվող գործով պարտադիր չէ: Օրինակ՝ դատավճռով հաստատված
հանցագործությամբ պատճառված վնասի չափը, ինչպես նաև այդ վնասի հատուցման պահանջի առկայությունը
կամ բացակայությունը նախադատելի չեն, և այդ հարցը ենթակա է ապացուցման ընդհանուր հիմունքներով՝
չնայած դրանք հաստատված են դատավճռով:

6 Барабанов П.К. Уголовный процесс ФРГ. М.: Изд. Спутник, 2014. С. 336.



ծում ենք՝ այս մո տե ցու մը խիստ վի ճե լի հատ -
կա պես ան մե ղու թյան կան խա վար կա ծի տե -
սանկ յու նից (այս մա սին՝ ստորև):

Ե թե հիմ նա կան գոր ծով կա յաց ված դա -
տավճ ռով հաս տատ վել են հան ցակ ցի կող մից
կա տար ված ա րար քի փաս տա կան հան գա -
մանք նե րը և դրա ի րա վա կան գնա հա տա կա -
նը, ա պա մյուս հան ցակ ցի մա սով ան ջատ ված
քրեա կան գոր ծով հե տա գա յում կա յաց վող դա -
տա կան ակ տը պետք է հա մա պա տաս խա նի
սկզբնա կան գոր ծով կա յաց ված դա տա կան ակ -
տի տրա մա բա նու թյա նը: Նման դեպ քե րում
պետք է խո սել հիմ նա կան գոր ծով կա յաց ված
դա տա կան ակ տի փաս տա ցի նա խա դա տե լիու -
թյան մա սին (ընդգ ծումը` հեղ.): 

Մյուս կող մից՝ ե թե հիմ նա կան և ան ջատված
վա րույթ նե րով ար դա րա դա տու թյուն ի րա կանաց -
նում են տար բեր դա տա վոր նե ր, ա պա արդ յոք
դա տա վո րը կաշ կանդ վա՞ծ է մեկ այլ դա տա վո -
րի` նախ կի նում կա յաց րած դա տա կան ակ տով
հաս տատ ված հան գա մանք նե րով։ Դեռևս
խորհր դա յին քրեա կան դա տա վա րու թյան մաս -
նա գետ նե րը (Մ. Ստրո գո վիչ, Ի. Պետ րու խին,
Ու. Յու սու պո վա և այլք) դա տավճ ռի նա խա դա -
տե լիու թյան և ա պա ցույց նե րի ա զատ գնա հատ -
ման սկզբուն քի հա րա բե րակ ցու թյան հար ցում
ա ռա վե լու թյու նը տա լիս էին ա պա ցույց նե րի ա -
զատ գնա հատ ման սկզբուն քին և մե ղադր յա լի
պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քին։ Միևնույն ժա -
մա նակ՝ դա տավ ճիռ նե րի հա կա սու թյուն նե րից
խու սա փե լու նպա տա կով ա ռա ջարկ վում էր մշա -
կել նախ կի նում կա յաց ված դա տա վճի ռը վե րա -
նա յե լու կա ռու ցա կարգ, մաս նա վո րա պես` սահ -
մա նել, որ նա խա դա տե լիու թյու նը հեր քող նոր
դա տավ ճի ռն օ րի նա կան ու ժի մեջ չի մտնում,
քա նի դեռ վե րա դաս դա տա րա նը չի վե րա նա -
յել նախ կին և նոր դա տավ ճիռ նե րը7։ 

Դա տա վա րա գի տու թյան մեջ ա ռանձ նաց -
վում են նա խա դա տե լիու թյան եր կու տե սակ`
հեր քե լի և ան հեր քե լի նա խա դա տե լիու թյուն։ Ի
տար բե րու թյուն քա ղա քա ցիա կան դա տա վա -
րու թյան, որ տեղ դա տա կան ակ տով հաս տատ -
ված փաս տե րի նա խա դա տե լիու թյունն ան հեր -
քե լի է8, ժա մա նա կա կից քրեա կան դա տա վա -
րու թյու նում ա ռա վե լա պես գե րիշ խում է հեր քե -
լի նա խա դա տե լիու թյան մո տե ցու մը9, ըստ ո րի՝
հան ցակ ցի վե րա բեր յալ ընդ հա նուր կար գով
կա յաց ված դա տավճ ռով հաս տատ ված փաս -
տե րը կա րող են նա խա դա տե լի նշա նա կու թյուն
ու նե նալ, ե թե մյուս հան ցակ ցի վե րա բեր յալ գոր -
ծը քննող դա տա վո րը կաս կա ծի տակ չի դնում
այդ փաս տե րը, կամ դա տա վա րու թյան մաս -
նա կից նե րը չեն պա հան ջում դա տա րա նում հե -
տա զո տել նախ կին դա տավճ ռով հաս տատ ված
փաս տե րի վե րա բեր յալ ա պա ցույց նե րը (պար -
զեց ված վա րույթ նե րի արդ յուն քով կա յաց ված
դա տա կան ակ տե րի նա խա դա տե լիու թյան մա -
սին կխոս վի ստորև)։ 

Կար ծում ենք՝ ե թե գոր ծը քննող դա տա -
վորն օ րեն քի ու ժով կաշ կանդ ված լի նի մյուս
հան ցակ ցի վե րա բեր յալ մեկ այլ դա տա վո րի
դա տավճ ռով հաս տատ ված փաս տե րով, ա պա
կխախտ վեն ա պա ցույց նե րի ա զատ գնա հատ -
ման սկզբուն քը և մե ղադր յա լի պաշտ պա նու -
թյան ի րա վուն քը։ Հեր քե լի նա խա դա տե լիու -
թյան մա սին մո տե ցու մը բխում է մե ղադր յա լի
ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան պա հան ջից,
քա նի որ դա տա վա րու թյա նը չմաս նակ ցած են -
թադր յալ հան ցա կի ցն իր վե րա բեր յալ դա տա -
վա րու թյան ըն թաց քում հնա րա վո րու թյուն կու -
նե նա վի ճար կե լու այլ գոր ծով հաս տատ ված ա -
պա ցույց նե րը։ 

Ար տա սահ ման յան ա ռան ձին երկր նե րի
քրեա կան դա տա վա րու թյան մեջ նույն պես ամ -

10
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7 Теория доказательств в советском уголовном процессе. Отв. ред. Н.В. Жогин, изд. 2-е. М.: Юридическая литература,
1973. http://kalinovsky-k.narod.ru/b/td-1973.htm (29.10.2016), Юсубова У. М. Преюдиции в советском уголовном
процессе. Автореф. дисс. канд.юрид. наук. М.: 1979. С. 7, 17. 

8 ՀՀ վճռաբեկ դատարանը 23.03.2012 թ. թիվ ԵՇԴ/0220/02/11 գործով արձանագրել է, որ դատական ակտի
պրեյուդիցիալ կապի կամ նախադատելիության օբյեկտիվ սահմանները որոշվում են հանգամանքների այն
շրջանակով, որոնք ... ենթակա չեն կրկին ապացուցման կամ հերքման այլ գործ քննելիս։

9 Տեսության մեջ նշվում է, որ նույնիսկ քրեական դատավարության շրջանակում ճանաչված փաստը ոչ միշտ է, որ
կարող է հաստատված համարվել մեկ այլ քրեական գործով։ Եվ դրանում ոչ մի զարմանալի բան չկա, քանի որ
ճանաչողության միևնույն մեթոդների կիրառումն ինքնին չի երաշխավորում միևնույն արդյունքները։ Միևնույն
ժամանակ՝ ճանաչողության տարբեր մեթոդների կիրառումը չի բացառում միևնույն արդունքներին հասնելու
հնարավորությունը։ Տե՛ս Колоколов Н. А. Преюдиция: проблемы законодательного регулирования правоприменительной
практики. Уголовное судопроизводство в 3 т. Том 1. М.: Изд. Юрайт, 2016. С. 377.
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րագր ված են հեր քե լի նա խա դա տե լիու թյան մա -
սին դրույթ ներ։ Օ րի նակ` Վ րաս տա նի քր. դատ.
օր -ի 73-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն`
կող մե րի նա խա ձեռ նու թյամբ դա տա րա նը կա -
րող է մեր ժել նա խա դա տե լի փաս տը, ե թե վեր -
ջինս հա կա սում է դա տա րա նում ա պա ցույց նե -
րի հետա զոտ ման արդ յունք նե րին։ Մոն տե նեգ -
րո յի քր. դատ. օր -ի (18.09.2009թ.) 246-րդ հոդ -
վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն` ե թե նա խա դա -
տե լի փաս տի վե րա բեր յալ հարցն ար դեն լուծ -
վել է դա տա րա նի կող մից այլ դա տա վա րու -
թյուն նե րի շրջա նակ նե րում կամ պե տա կան այլ
իշ խա նու թյան կող մից, ա պա նման ո րո շու մը չի
կաշ կան դում քրեա կան դա տա րա նին՝ լու ծե լու
քրեա կան հան ցան քի առ կա յու թյու նը կամ բա -
ցա կա յու թյու նը10։ 

Ինչ վե րա բեր ում է քրեա կան հե տապընդ -
ման մար մին նե րի` քրեա կան հե տապն դու մը
դա դա րեց նե լու մա սին ո րոշ մամբ հաս տատ ված
փաս տե րի նա խա դա տե լիու թյա նը՝ կան խավ
նշենք, որ քրեա կան հե տապնդ ման մարմնի
նշված ո րո շու մը մյուս են թադր յալ հան ցա կից -
նե րի վե րա բեր յալ գոր ծով ար դա րա դա տու թյուն
ի րա կա նաց նող դա տա վո րի հա մար նա խա դա -
տե լի նշա նա կու թյուն չու նի՝ բա ցա ռու թյամբ մինչ -
դա տա կան վա րույ թի ըն թաց քում հան ցակ ցի,
ում նկատ մամբ քրեա կան հե տապն դու մը դա -
դա րեց վել է, ա րար քի ա պա ցուց ված լի նե լու
հան գա ման քի նա խա դա տե լիու թյա նը (այս մա -
սին կխոս վի ստորև)։

2. Հան ցա կից նե րի մե ղադ րանք նե րի
փոխազ դե ցու թյան վե րա բեր յալ ձևա վոր ված

պրակ տի կան

Հան ցա կից նե րի փոխ կա պակց ված մե ղա -
դրանք նե րով քրեա կան գոր ծե րի ու սում նա սի -
րու թյու նը ցույց է տա լիս, որ գործ նա կա նում
ծա գում են հետևյալ վի ճե լի դեպ քե րը: 

Ա ռա ջին՝ ե թե մե ղադ րան քի բնույթն այն -
պի սին է, որ հնա րա վո րու թյուն է տա լիս հան -
ցա կից նե րի վե րա բեր յալ քրեա կան գոր ծերն ա -
ռան ձին քննելու, ա պա քննի չը հե տա խուզ վող

մե ղադր յա լի մա սով քրեա կան գոր ծից մաս է
ան ջա տում և կա սեց նում է, իսկ հիմ նա կան
քրեա կան գործն ու ղար կում է դա տա րան։ Գործ -
նա կա նում նման դեպ քե րում դա տա րա նը դա -
տա վճիռ կա յաց նե լիս հա ճախ նշում է նաև ան -
ջատ ված մա սով հե տա խուզ վող ան ձի ան հա -
տա կան տվյալ նե րը, ինչի հետևանքով ստեղ -
ծում է այն պի սի տպա վո րու թյուն, որ դա տա -
պարտ վել է ոչ միայն դա տա վա րու թյա նը մաս -
նակ ցած մե ղադր յա լը, այլ նաև՝ ան ջատ ված
մա սով հե տա խուզ ման մեջ գտնվող են թադրյալ
հան ցա կի ցը: 

Երկ րորդ՝ հան ցակ ցու թյամբ կա տար ված
հան ցա գոր ծու թյուն նե րի դեպ քում մե ղա դրան -
քի փաս տա կան հան գա մանք նե րի կապն այն -
պի սին է, որ ան ջատ ված քրեա կան գոր ծե րի
քննու թյունն օբ յեկ տի վո րեն դժվար է կամ ան -
հնար, քա նի որ մի հան ցակ ցի մե ղա վո րու թյան
ա պա ցուց ման հա մար անհ րա ժեշտ է հիմ նա -
վո րել նաև հան ցակ ցի մե ղադ րան քը: Օ րի նակ՝
միջ նոր դի (օ ժան դա կո ղի) մի ջո ցով կա շառք տվո -
ղի դեպ քում միջ նոր դին քրեա կան պա տաս խա -
նատ վու թյան են թար կե լու հա մար վճռո րոշ նշա -
նա կու թյուն ու նի կա շառք տվո ղի մե ղադ րան քի
փաս տա կան հան գա մանք նե րի ա պա ցուց վա -
ծու թյու նը: Ե թե հան ցա կից նե րից մե կը թաքնը -
վել է քննու թյու նից, ա պա գործ նա կա նում նման
դեպ քե րում քննի չը հան ցա կից նե րի վե րա բե -
րյալ քրեա կան գոր ծը չի ան ջա տում, այլ կա -
սեց նում է եր կու հիմ քով. քննու թյու նից թաքնված
մե ղադր յա լի մա սով` ՀՀ քր. դատ. օր-ի 31-րդ
հոդ վա ծի 1-ին մա սի 2-րդ կե տով, իսկ դա -
տավա րու թյա նը մաս նակ ցող մե ղադր յա լի մա -
սով` ՀՀ քր. դատ. օր-ի 31-րդ հոդ վա ծի 1-ին
մա սի 5-րդ կե տով, այն է` ան հաղ թա հա րե լի ու -
ժի առ կա յու թյան հիմ քով։ Տվ յալ դեպ քում ան -
հաղ թա հա րե լի ուժ է հա մար վում այն, որ ա -
ռանց քննու թյու նից թաքն ված մե ղադր յա լի մաս -
նակ ցու թյան հնա րա վոր չէ լու ծել դա տա վա րու -
թյա նը մաս նակ ցող մե ղադր յա լի վե րա բեր յալ
գոր ծը դա տա րան ու ղար կե լու հար ցը։

Եր րորդ` ա ռա ջին կե տում նկա րագր ված ի -
րա վի ճակն ա վե լի է սրվում, երբ հիմ նա կան

10 Ուկրաինայի քր. դատ. օր-ի 198-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն` խափանման միջոց կիրառելու մասին միջ նոր -
դու թյունը քննելիս գործի հանգամանքների վերաբերյալ քննիչ-դատավորի որոշման մեջ արտացոլված եզ րա հան -
գում ները, որոնք վերաբերում են կասկածանքին, մեղադրանքին, տվյալ կամ այլ դատավարության ընթացքում
քննի չի, դատախազի կամ դատարանի համար նախադատելի նշանակություն չունեն։



գոր ծով դա տաքն նու թյունն ի րա կա նաց վում է
ա րա գաց ված կար գով` ա ռանց ա պա ցույց նե րի
հե տա զո տու թյան։ 

Չոր րորդ` հան ցա կից նե րի վե րա բեր յալ
քրեա կան գոր ծը քննվում է մեկ վա րույ թի շրջա -
նա կում, սա կայն մինչ դա տա կան վա րույ թի ըն -
թաց քում են թադր յալ հան ցակ ցի նկատ մամբ
քրեա կան հե տապն դու մը ոչ ար դա րաց նող հիմ -
քով դա դա րեց վում է, իսկ մյուս հան ցակ ցի վե -
րա բեր յալ քրեա կան գործն ու ղարկ վում է դա -
տա րան։ Օ րի նակ` մինչ դա տա կան վա րույ թի ըն -
թաց քում գո ղու թյուն կա տա րո ղի վե րա բեր յալ
քրեա կան հե տապն դու մը դա դա րեց վում է, իսկ
օ ժան դա կո ղի վե րա բեր յալ գործն ու ղարկ վում է
դա տա րան, և կա յաց վում է մե ղադ րա կան դա -
տավ ճիռ։ 

Այս խնդիր նե րի հնա րա վոր լու ծում նե րի վե -
րա բեր յալ որ պես ե լա կետ կըն դուն վեն Եվ րո -
պա կան դա տա րա նի ի րա վա կան դիր քո րո շում -
նե րը և այդ հա մա տեքս տում կա տար ված դա -
տա վա րա գի տա կան վեր լու ծու թյուն նե րը։ 

3. Հան ցա կից նե րի մե ղադ րանք նե րի
փոխազ դե ցու թյան ի րա վա կան

սկզբունքները դա տա վա րա գի տու թյան մեջ
և Եվ րո պա կան դա տա րա նի նա խա դե պա յին

ի րա վուն քում 

3.1. Դա տաքն նու թյա նը չմաս նակ ցած
ենթադրյալ հան ցակ ցի մա սին դա տա կան

ակտում տրված գնա հա տա կա նի
իրավաչափու թյու նը

Ե թե մե ղադ րան քի փաս տա կան հան գա -
մանք նե րը հնա րա վո րու թյուն են տա լիս հան -
ցա կից նե րի վե րա բեր յալ քրեա կան գոր ծերն
ան ջա տելու և ա ռան ձին քննելու, ա պա քննի չը
հե տա խուզ վող են թադր յալ հան ցակ ցի (մե ղադըր -
յա լի) մա սով քրեա կան գոր ծից մաս է ան ջա -
տում, որը կա սեց նում է, իսկ հիմ նա կան քրեա -
կան գործն ու ղար կում է դա տա րան։ Գործ նա -
կա նում նման դեպ քե րում դա տա րա նը դա տա -
վճիռ կա յաց նե լիս հա ճախ նշում է նաև ան -
ջատ ված գոր ծով հե տա խուզ վող մե ղադր յա լի
ան հա տա կան տվյալ նե րը, ինչի հետևանքով
ստեղ ծում է այն պի սի վի ճակ (տպա վո րու թյուն),
որ կար ծեք թե դա տա պարտ վել է ոչ միայն հիմ -
նա կան գոր ծով մե ղադր յա լը, այլ նաև՝ ան ջատ -

ված գոր ծով հե տա խուզ ման մեջ գտնվող են -
թադր յալ հան ցա կի ցը: 

Եվ րո պա կան դա տա րա նը 23.02.2016թ.
Նա վալ նին և այ լք ընդ դեմ Ռու սաս տանի վե րա -
բեր յալ գոր ծով նշել է. «Ե թե խմբի մաս նակ ցու -
թյամբ կա տար ված հան ցա գոր ծու թյուն նե րի
դեպ քում խմբի մաս նա կից նե րին հնա րա վոր չէ
միա ժա մա նակ դա տա պար տել, ա պա ամ բաս -
տան յալ նե րի մե ղա վո րու թյան ո րոշ ման հա մար
կա րող է անհ րա ժեշտ լի նել հի շա տա կել երրորդ
ան ձանց, ով քեր կա րող են դա տա պարտ վել հե -
տա գա յում։ Ք րեա կան գոր ծը քննող դա տա վո -
րը մե ղադր յա լի ի րա վա բա նա կան պա տաս խա -
նատ վու թյան հստակ ո րոշ ման նպա տա կով
պար տա վոր է պար զել գոր ծի բո լոր հան գա -
մանք նե րը և չի կա րող իր կող մից պարզ ված
հան գա մանք նե րի մա սին խո սել պարզ են թա -
դրու թյուն նե րով կամ կաս կած նե րով։ Աս վա ծը
վե րա բե րում է նաև հան ցա կից եր րորդ ան ձանց
հետ կապ ված հան գա մանք նե րին, սա կայն այն
դեպ քե րում, երբ անհ րա ժեշտ է վկա յա կո չել
նման հան գա մանք ներ, դա տա րա նը պետք է
ձեռն պահ մնա այն պի սի տե ղե կու թյուն ներ ներ -
կա յաց նե լուց, ո րոնք անհ րա ժեշտ չեն ամ բաս -
տան յա լի ի րա վա բա նա կան պա տաս խա նատ -
վու թյան ո րոշ ման հա մար։ Նույ նիսկ ե թե օ -
րենսդ րու թյամբ հստակ սահ ման ված է դա -
տավճ ռում դա տա վա րու թյա նը չմաս նակ ցած
ան ձի մե ղա վո րու թյան մա սին եզ րա հան գում -
նե րի ան թույ լատ րե լիու թյան մա սին նորմ,
միևնույն է՝ դա տա կան ակ տում պետք է խու -
սա փել դա տավճ ռում եր րորդ ան ձի մե ղա վո -
րու թյան մա սին եզ րա կա ցու թյուն ներ օգ տա գոր -
ծե լուց»։ 

Ան մե ղու թյան կան խա վար կա ծի սահ մա -
նադ րա կան պա հան ջից և Եվ րո պա կան դա -
տա րա նի ի րա վա կան դիր քո րո շու մից բխում է,
որ դա տաքն նու թյա նը մաս նակ ցող ամ բաս տա -
նյա լի քրեա կան պա տաս խա նատ վու թյան ո րոշ -
ման նպա տա կով գոր ծի լուծ ման հա մար նշա -
նա կու թյուն ու նե ցող հան գա մանք նե րի, այդ
թվում՝ հան ցա կից եր րորդ ան ձանց (դա տաքըն -
նու թյա նը չմաս նակ ցող հան ցա կից) հետ կապ -
ված հան գա մանք նե րի հստակ և ոչ եր կի մաստ
ներ կա յաց նե լն ինք նին չի հա կա սի Եվ րո պա -
կան կոն վեն ցիա յին, ե թե. 

ա ռա ջին` նման հան գա մանք նե րի վեր լուծու -
թյու նը և գ նա հա տա կա նը անհ րա ժեշտ են դա -
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տաքն նու թյա նը մաս նակ ցած ամ բաս տան յա լի
ա րարք նե րին գնա հա տա կան տա լու հա մար։
Ան թույ լատ րե լի է դա տավճ ռում նկա րագ րել դա -
տաքն նու թյա նը չմաս նակ ցող հան ցա կից նե րին
առնչ վող այն պի սի հան գա մանք ներ, ո րոնք ան -
մի ջա կա նո րեն չեն առնչ վում դա տաքն նու թյա -
նը մաս նակ ցող ամ բաս տան յա լի ա րարք նե րին. 

երկ րորդ` հան ցակ ցու թյամբ կա տար ված
հան ցա գոր ծու թյուն նե րի վե րա բեր յալ հիմ նա -
կան գոր ծով կա յաց վող դա տավճ ռում չի կան -
խո րոշ վել դա տաքն նու թյա նը չմաս նակ ցած
(քննու թյու նից խու սա փող) մե ղադր յա լի մե ղա -
վո րու թյու նը.

եր րորդ` հիմ նա կան գոր ծով կա յաց ված դա -
տավճ ռում չի նշվել դա տաքն նու թյանը չմասնակ -
ցած մե ղադր յա լի վե րա բեր յալ տվյալ ներ։ Այս
հար ցի լուծ ման նպա տա կով քրեա կան դա տա -
վա րու թյան գի տու թյան մեջ ա ռա ջարկ վում է
դա տավճ ռում նշել հան ցա կից նե րի տվյալ նե րը
ոչ թե ամ բող ջու թյամբ (ա նուն, ազ գա նուն, հայ -
րա նուն) այլ, օ րի նակ՝ միայն ա նու նը կամ ան -
վան և ազ գան վան ա ռա ջին տա ռե րը11։ Հե ղի -
նակ նե րի մեկ այլ խումբ նշում է, որ ա ռանձ -
նաց ված գոր ծով մյուս հան ցա կից նե րը պետք է
կոչ վեն «չպարզ ված ան ձիք»12։

Կար ծում ենք՝ հիմ նա կան գոր ծով կա յաց -
ված դա տավճ ռում չպետք է նշել դա տաքն նու -
թյա նը չմաս նակ ցած են թադր յալ հան ցակ ցի ոչ
միայն ա նու նը, ազ գա նու նը, այլև ցան կա ցած
տե ղե կու թյուն, ո րը հնա րա վո րու թյուն կտա նույ -
նա կա նաց նե լու (ան հա տա կա նաց նե լու) դա -
տաքն նու թյա նը չմաս նակ ցած են թադր յալ հան -
ցակ ցին։ Օ րի նակ` Նա վալ նին և այ լք ընդ դեմ
Ռու սաս տա նի վե րա բեր յալ գոր ծով ներ պե տա -
կան դա տա րա նը դա տավճ ռում նշել էր դա -
տաքն նու թյա նը չմաս նակ ցած հան ցա կից նե րի
ան վան և ազ գան վան ա ռա ջին տա ռե րը, սա -
կայն նշել էր նաև տվյալ ան ձանց պաշ տոն նե -
րը, ինչի կա պակ ցու թյամբ Եվ րո պա կան դա -
տա րա նը եզ րա կաց րել է, որ դա տավճ ռում օգ -
տա գործ ված ձևա կեր պում ները, ան կաս կած,
վկա յում էին, թե ո՛ւմ մա սին է խոս քը, և դրա նով
ցույց էր տրվում նրանց առն չու թյունն այն հան -

ցա գոր ծու թյա նը, ո րի հա մար դի մու մա տուն դա -
տա պարտ վել էր։ 

Գործ նա կա նում հան դի պում են դեպ քեր,
երբ հնա րա վոր չէ դա տաքն նու թյա նը մաս նակ -
ցող ամ բաս տան յա լին քրեա կան պա տաս խա -
նատ վու թյան են թար կե լու հար ցը ո րո շել ա ռանց
դա տաքն նու թյա նը չմաս նակ ցող հան ցակ ցի ա -
րարք նե րի վե րա բեր յալ եզ րա կա ցու թյուն ներ կա -
տա րե լու։ Նշ ված հար ցով Եվ րո պա կան դա տա -
րա նը 23.02.2016թ. Նա վալ նին և այ լք ընդ դեմ
Ռու սաս տանի վե րա բեր յալ գոր ծով նշել է՝ ե թե
մե ղադ րան քի բնույթն այն պի սին է, որ դա տա -
վո րին հնա րա վո րու թյուն չի տա լիս ան ջատ ված
վա րույ թում շրջան ցելու հան ցա կից եր րորդ ան -
ձանց վե րա բեր յալ եզ րա կա ցու թյուն ներ կա տա -
րե լուց, և այդ եզ րա հան գում նե րը կա րող են
ազ դել եր րորդ ան ձանց ի րա վա բա նա կան պա -
տաս խա նատ վու թյան են թար կե լու հար ցը ո րո -
շե լու վրա, ա պա նման ի րա վի ճա կը կա րե լի է
դի տել քրեա կան գոր ծե րի վա րույթ ներն ան ջա -
տե լու էա կան խո չըն դոտ։ Ընդ հա նուր փաս տե -
րով այդ աս տի ճա նի փոխ կապ ված գոր ծե րի
ան ջատ ման հար ցի լու ծու մը պետք է հիմն վի
մրցակ ցող շա հե րի ման րակր կիտ վեր լու ծու թյան
վրա, և մ յուս մե ղադր յալ նե րին պետք է հնա րա -
վո րու թյուն տալ՝ ա ռար կե լու վա րույթն ան ջա -
տե լու դեմ։ 

Հիմ նա կան քրեա կան գոր ծից մաս ան ջա -
տե լու դեմ ա ռար կե լու՝ մե ղադր յա լի ի րա վուն քի
մա սին Եվ րո պա կան դա տա րա նի ի րա վա կան
դիր քո րո շու մը կի րառ վում է այն դեպ քե րում,
երբ բո լոր մե ղադր յալ նե րը մաս նակ ցում են դա -
տա վա րու թյա նը, սա կայն առ կա են հան գա -
մանք ներ, ո րոնք խո չըն դո տում են հան ցա կից -
նե րի վե րա բեր յալ մե ղադ րան քը քննել մեկ վա -
րույ թի շրջա նակ նե րում, օ րի նակ` ե թե գոր ծի
քննու թյան ըն թաց քում պարզ վի, որ հան ցա -
կից նե րից մե կը հան ցան քը կա տա րե լուց հե տո
ստա ցել է հո գե կան խան գա րում, ա պա, ՀՀ քր.
դատ. օր -ի 468-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն` նրա
նկատ մամբ գոր ծը կա րող է ա ռանձ նաց վել ա -
ռան ձին վա րույ թում: Նման ի րա վի ճակ ներ կա -
րող են ա ռա ջա նալ նաև այն դեպ քե րում, երբ

11 Հայրապետյան Ջ. Դատավճռի որպես արդարադատության իրականացման ակտի հիմնախնդիրները ՀՀ քրեական
դատավարությունում: Թեկնածուական ատենախոսություն, 2015, էջ 70: 

12 Виницкий Л.В., Кубрикова М.Е. Актуальные вопросы института досудебного соглашения о сотрудничестве. М.: Юр-
литинформ, 2015. С. 125.



մե ղադր յալ նե րից մե կը հա մա գոր ծակ ցում է ի -
րա վա պահ մար մին նե րի հետ, և նրա վե րա -
բերյալ քրեա կան գոր ծը հիմ նա կան գոր ծից ան -
ջատ վում է։

Կար ծում ենք՝ ի րա վա պահ մար մին նե րի
հետ հա մա գոր ծակ ցող են թադր յալ հան ցակ ցի
վե րա բեր յալ գոր ծից մաս ան ջա տե լու դեմ մյուս
մե ղադր յա լի ա ռար կե լու` Եվ րո պա կան դա տա -
րա նի կող մից սահ ման ված ի րա վուն քը չպետք
է դի տել որ պես բա ցար ձակ ի րա վունք։ Ի րա -
վա պահ մար մին նե րի հետ հա մա գոր ծակ ցող
հան ցակ ցի մա սով գոր ծի ան ջա տու մը չի հա -
կա սի Եվ րո պա կան կոն վեն ցիա յին, ե թե.

ա ռա ջին` վա րույթն ի րա կա նաց նող մար -
մի նը հնա րա վո րու թյուն է տվել մե ղադր յա լին
դիր քո րո շում հայտ նե լու ի րա վա պահ մար մին -
նե րի հետ հա մա գոր ծակ ցող հան ցակ ցի վե րա -
բեր յալ գործն ան ջա տե լու մա սին.

երկ րորդ` վա րույթն ի րա կա նաց նող մար -
մի նը ման րա մասն վեր լու ծել է մրցակ ցող շա հե -
րը, ո րոնք կապ ված են, մի կող մից` հա մա գոր -
ծակ ցող հան ցակ ցի անվ տան գու թյան ա պա -
հով ման և ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան
հետ, մյուս կող մից` մե ղադր յա լի, ում դեմ հա -
մա գոր ծակ ցող հան ցա կի ցը ցուց մունք ներ է տա -
լիս, պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քի հետ13։ 

3.2. Հան ցակ ցու թյամբ կա տար ված
հանցագոր ծու թյուն նե րի վե րա բեր յալ գոր ծով
կա սեց ված վա րույ թի ող ջա միտ ժամ կե տը և
քրեա կան հե տապնդ ման ո րո շա կիու թյու նը

Եվ րո պա կան դա տա րա նը Գ րի գոր յանն ընդ -
դեմ Հա յաս տա նի գոր ծով 10.07.2012թ. անդ -
րա դար ձել է այն ի րա վի ճակ նե րին, երբ հան -
ցակ ցու թյամբ կա տար ված հան ցա գոր ծու թյուն -
նե րի դեպ քում մե ղադ րան քի փաս տա կան հան -
գա մանք նե րի կապն այն պի սին է, որ թույլ չի
տա լիս քննու թյու նից թաքն վող մե ղադր յա լի մա -
սով գործն ան ջա տել, իսկ առ կա մե ղադր յա լի
մա սով հիմ նա կան գործն ու ղար կել դա տա րան,
ուս տի քրեա կան գոր ծի վա րույ թը կա սեց վում է
ան հաղ թա հա րե լի ու ժի առ կա յու թյան հիմ քով:
Նշ ված գոր ծով քննի չը 10.09.2006թ. ո րո շում է
կա յաց րել՝ ՀՀ քր. դատ. օր -ի 31-րդ հոդ վա ծի 1-

ին մա սի 2-րդ և 5-րդ կե տե րի հա մա ձայն՝ կա -
սեց նել քրեա կան վա րույ թը: Նշ ված ո րոշ մամբ
սահ ման ված է.  Վա րույ թի ներ կա փու լում հնա -
րա վոր չէ ա ռանձ նաց նել (դի մու մա տո ւի) դեմ
քրեա կան գոր ծի նյու թե րը և մե ղադ րա կան եզ -
րա կա ցու թյուն ներ կա յաց նել, քա նի որ նրա հան -
ցա կից նե րի A.H. և T.A. փա խուս տի և չ բա ցա -
հայտ ված գտնվե լու վայ րի պատ ճա ռով ան հնա -
րին է դառ նում Եվ րո պա կան կոն վեն ցիա յի 6-
րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե տի դ են թա կե տին հա -
մա պա տաս խան դի մու մա տո ւի ի րա վունք նե րի
ե րաշ խա վո րու մը։ Միա ժա մա նակ՝ նա խաքն նու -
թյան ըն թաց քում ձեռք բեր ված ա պա ցույ ցը թույլ
չի տալիս դի մու մա տո ւի դեմ քրեա կան վա րույ -
թը դա դա րեց նել որևէ հիմ քով: Բա ցա հայտ ված
փաս տա կան հան գա մանք նե րի վե րա բեր յալ մե -
ղադր յալ ներ A.H.-ի և T.A-ի հայ տա րա րու թյուն -
նե րը, ո րոնք նաև հաս տատ վել են փա խուս տից
հե տո ի րա կա նաց ված նա խաքն նու թյամբ և քնն -
չա կան մի ջո ցա ռում նե րով, կա րող էին զգա լի
նշա նա կու թյուն ու նե նալ քրեա կան գոր ծի մյուս
մե ղադր յա լի` դի մու մա տո ւի դեմ մե ղադ րան քի
բո վան դա կու թյան ո րոշ ման և նրա կող մից կա -
տար ված ա րարք նե րի՝ քրեա կան ի րա վուն քի
տե սանկ յու նից ո րակ ման և գ նա հատ ման հար -
ցում: Այ նո ւա մե նայ նիվ, A.H.-ը և T.A.-ը գտնվում
են հե տա խուզ ման մեջ, և նրանց գտնվե լու
վայրն ան հայտ է, այն է՝ առ կա է ան հաղ թա հա -
րե լի ու ժը, ո րը ժա մա նա կա վո րա պես խոչ ըն դո -
տում է քրեա կան գոր ծի հե տա գա քննու թյու -
նը:

Եվ րո պա կան դա տա րա նը քրեա կան հե -
տապնդ ման վի ճա կում գտնվող դի մու մա տո ւի
վե րա բեր յալ քրեա կան վա րույթն ան հաղ թա հա -
րե լի ու ժով տևա կան (ընդգ ծումը` հեղ.) ժամ կե -
տով կա սեց նե լու հան գա ման քը դի տել է որ պես
Եվ րո պա կան կոն վեն ցիա յի խախ տում՝ հետևյալ
պատ ճա ռա բա նու թյամբ. «Դի մու մա տո ւի հա -
մար ռիս կի գոր ծո նի աս տի ճա նը մեծ էր, քա նի
որ նա եր կա րատև ժա մա նա կա հատ վա ծում տա -
ռա պել էր իր ա պա գա յի մա սին ա նո րո շու թյուն
զգա ցու մից՝ հաշ վի առ նե լով, որ նրան սպառ -
նում է քրեա կան գոր ծով դա տա պար տում: Այս
ա ռու մով՝ քրեա կան վա րույ թում մե ղադր յալն ի -
րա վունք ու նի պա հան ջե լու, որ իր գոր ծի քննու -
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13 Այս մասին տե՛ս Гамбарян А. С., Симонян С. А. Судебное депонирование показаний в современном уголовном
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թյունն ի րա կա նաց վի հա տուկ ջա նա սի րու թյամբ,
և որ քրեա կան գոր ծե րում Կոն վեն ցիա յի 6-րդ
հոդ վա ծը կոչ ված է ա պա հո վե լու այն, որ մե -
ղադր յա լը, վա րույ թի արդ յունք նե րի ա ռու մով,
չա փա զանց եր կար չգտնվի ա նո րոշ ի րա վի ճա -
կում»:

Ել նե լով Եվ րո պա կան դա տա րա նի ի րա վա -
կան դիր քո րո շու մից` կա րե լի է ա ռանձ նաց նել
հետևյալ ի րա վի ճակ նե րը:

Ի րա վի ճակ ա ռա ջին: Նկա րագր ված հան -
գա մանք նե րում ան հաղ թա հա րե լի ու ժի առ կա -
յու թյան հիմ քով քրեա կան գոր ծով վա րույ թի
կա սե ցու մն ինք նին չի հա կա սի Եվ րո պա կան
կոն վեն ցիա յով ե րաշ խա վոր ված` գոր ծը ող ջա -
միտ ժամ կե տում քննե լու պա հան ջին, ե թե կա -
սեց ված քրեա կան գոր ծով դա տա վա րու թյա նը
մաս նակ ցած են թադր յալ հան ցա կի ցը քրեա կան
հե տապնդ ման վի ճա կում չի մնա ցել տևա կան
ժա մա նա կով։ Ե թե վա րույթն ի րա կա նաց նող
մար մի նն ու նի հիմ քեր են թադ րե լու, թե քննու -
թյու նից թաքն ված մե ղադր յա լին (հան ցակ ցին)
հնա րա վոր է հայտ նա բե րել ող ջա միտ ժամ կե -
տում, ա պա նա կա րող է քրեա կան գոր ծի վա -
րույ թը կա սեց նել քննու թյու նից թաքն ված մե -
ղադր յա լի մա սով` ՀՀ քր. դատ. օր -ի 31-րդ հոդ -
վա ծի 1-ին մա սի 2-րդ կե տով, իսկ դա տա վա -
րու թյա նը մաս նակ ցող մե ղադր յա լի մա սով` ՀՀ
քր. դատ. օր -ի 31-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 5-րդ
կե տով` ան հաղ թա հա րե լի ու ժի առ կա յու թյան
հիմ քով: Այս դեպ քում դա տա վա րու թյա նը մաս -
նակ ցող են թադր յալ հան ցա կի ցը թեև շա րու -
նա կում է մնալ մե ղադր յա լի կար գա վի ճա կում,
սա կայն վա րույթն ի րա կա նաց նող մար մի նը վե -
րաց նում է նրա ի րա վունք նե րի բո լոր սահ մա -
նա փա կում նե րը: Կր կին ան գամ ընդգ ծենք, որ
ան թույ լատ րե լի է դա տա վա րու թյա նը մաս նակ -
ցող են թադր յալ հան ցակ ցին տևա կան ժա մա -
նակ պա հել քրեա կան հե տապնդ ման վի ճա -
կում: Ժամ կե տի ող ջամ տու թյու նը ո րոշ վում է
յու րա քանչ յուր քրեա կան գոր ծով` հիմք ըն դու -
նե լով Եվ րո պա կան դա տա րա նի պրակ տի կա -
յում ձևա վոր ված չա փա նիշ նե րը։ 

Ի րա վի ճակ երկ րորդ. ե թե, մի կող մից, հան -
ցա կից նե րի վե րա բեր յալ մե ղադ րանք նե րի փաս -
տա կան հան գա մանք նե րի կա պն օբ յեկ տի վո -
րեն բա ցա ռում (դժվա րեց նում) է դա տա վա րու -
թյա նը մաս նակ ցող մե ղադր յա լի մա սով քրեա -
կան գոր ծից մաս ան ջա տե լը և դա տա րան ու -

ղար կե լը, մյուս կող մից` ող ջա միտ ժամ կե տում
հնա րա վոր չէ հայտ նա բե րել քննու թյու նից
թաքնվող հան ցակ ցին, ա պա դա տա վա րու թյա -
նը մաս նակ ցող են թադր յալ հան ցակ ցի մա սով
ան հաղ թա հա րե լի ու ժի հիմ քով քրեա կան գոր -
ծի վա րույ թը տևա կան ժա մա նա կով կա սեց նե -
լը (քրեա կան հե տապնդ ման վի ճա կում ան ձին
պա հե լը) կհա կա սի Եվ րո պա կան կոն վեն ցիա յի
6-րդ հոդ վա ծին, ուս տի նման ի րա վի ճա կում
քննի չը պար տա վոր է. 

ա ռա ջին` դա տա վա րու թյա նը մաս նակ ցող
են թադր յալ հան ցակ ցի մա սով` կա յաց նել քրեա -
կան հե տապն դու մը դա դա րեց նե լու մա սին որո -
շում, ո րի հիմ քում կա րող է դրվել, ան մե ղու -
թյան կան խա վար կա ծի հա մա տեքս տում, դա -
տա վա րու թյան կոնկ րետ ժա մա նա կա հատ վա -
ծում, փաս տե րի ան բա վա րա րու թյամբ պայ մա -
նա վոր ված՝ հան ցա կազ մի բա ցա կա յու թյու նը
(ՀՀ քր. դատ. օր -ի 35-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի
2-րդ կետ). 

երկ րորդ` քննու թյու նից խու սա փող են թա -
դըր յալ հան ցա կից նե րի մա սով` ՀՀ քր. դատ.
օր -ի 31-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 2-րդ կե տով
սահ ման ված հիմ քով ո րո շում կա յաց նել քրեա -
կան վա րույ թը կա սեց նե լու մա սին.

եր րորդ` քննու թյու նից խու սա փող հան ցակ -
ցին հայտ նա բե րե լու դեպ քում ո րո շում կա յաց -
նել՝ վա րույ թը վերսկ սել, իսկ դա տա վա րու թյան
մաս նակ ցող են թադր յալ հան ցակ ցի վե րա բեր -
յալ քրեա կան հե տապն դու մը դա դա րեց նե լու
մա սին ո րո շու մը վե րաց նել` նոր երևան ե կած
հան գա մանք նե րի հիմ քով։ 

Այս ի րա վի ճա կում քրեա կան հե տապն դու -
մը դա դա րեց նե լու մա սին ո րո շու մը վե րաց նե լու
նոր երևան ե կած հան գա մանք կա րող են դի -
տարկ վել քննու թյու նից թաքն ված են թադր յալ
հան ցակ ցի հայտ նած տե ղե կու թյուն նե րը։ Ե թե
հան ցա կի ցը, մինչև քննու թյու նից թաքն վե լը,
ցուց մունք է տվել և հայտ նել է գոր ծի լուծ ման
հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող հան գա մանք -
նե րը, ա պա նրան հայտ նա բե րե լու դեպ քում
պետք է գնա հա տել, թե նրա տված լրա ցու ցիչ
ցուց մունք ներն արդ յո՞ք դա տա վա րու թյա նը մաս -
նակ ցած են թադր յալ հան ցակ ցի քրեա կան հե -
տապն դու մը դա դա րեց նե լու մա սին ո րո շու մը
նոր երևան ե կած հան գա մանք նե րով վե րաց -
նե լու հիմք են։ 



3.3. Պար զեց ված դա տա կան վա րույ թով
կայաց ված դա տա կան ակ տի

նախադատելիու թյան սահ ման նե րը
հանցակցի վե րա բեր յալ ան ջատ ված գոր ծով

Ինչ պես նշվեց` ընդ հա նուր կար գով քննվող
քրեա կան գոր ծով հան ցակ ցի վե րա բեր յալ կա -
յաց ված դա տավճ ռով հաս տատ ված փաս տե -
րը կա րող են նա խա դա տե լի նշա նա կու թյուն
ու նե նալ, ե թե մյուս են թադր յալ հան ցակ ցի վե -
րա բեր յալ գոր ծը քննող դա տա վո րը կաս կա ծի
տակ չի դնում այդ փաս տե րը, կամ դա տա վա -
րու թյան մաս նա կից նե րը չեն պա հան ջում՝ դա -
տա րա նում հե տա զո տել նախ կին դա տավճ ռով
հաս տատ ված փաս տե րի վե րա բեր յալ ա պա -
ցույց նե րը։ Հեր քե լի նա խա դա տե լիու թյան վե -
րա բեր յալ մո տե ցու մը չի կա րող կի րառ վել պար -
զեց ված վա րույթ նե րով, մաս նա վո րա պես` ա -
րա գաց ված դա տաքն նու թյան դեպ քում։ Խնդիրն
այն է, որ ա րա գաց ված դա տաքն նու թյան ըն -
թաց քում ա պա ցույց ներ չեն հե տա զոտ վում (բա -
ցա ռու թյամբ օ րեն քով նա խա տես ված ա ռան -
ձին դեպ քե րի), ուս տի դա տա վա րա կան այս
ձևի շրջա նա կում կա յաց ված դա տա կան ակ տը
են թադր յալ հան ցակ ցի վե րա բեր յալ գոր ծով,
ընդ հա նուր առ մամբ, չի կա րող նա խա դա տե լի
նշա նա կու թյուն ու նե նալ։ Պար զեց ված դա տա -
վա րա կան ձևի շրջա նա կում կա յաց ված դա -
տա կան ակտն ան ջատ ված քրեա կան գոր ծով
նա խա դա տե լի նշա նա կու թյուն չի կա րող ու նե -
նալ նույ նիսկ այն դեպ քում, երբ ան ջատ ված
գոր ծով դա տա վո րը կամ վա րույ թի մաս նա կից -
նե րը չեն վի ճար կում ա րա գաց ված դա տա կան
քննու թյան արդ յուն քով կա յաց ված դա տա կան
ակ տով «հաս տատ ված» հան գա մանք նե րը։ Այս
մո տե ցու մից միակ բա ցա ռու թյու նը դա տա կան
ակ տով հա մա գոր ծակ ցող մե ղադր յա լի մե ղա -
վո րու թյան հաս տատ ման փաստն է, ո րն ու նի
ինչ պես պրեկ լու զիվ, այն պես էլ նա խա դա տե լի
նշա նա կու թյուն։ 

Ո րոշ հե ղի նակ ներ կար ծում են, թե պար -
զեց ված վա րույ թով օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած

դա տավճ ռի նա խա դա տե լիու թյու նը վե րա բե -
րում է միայն հան ցա գոր ծու թյան դեպ քին (ժա -
մա նակ, վայր, ե ղա նակ և այլ հան գա մանք -
ներ) և այն հան ցակ ցի մե ղա վո րու թյա նը, ում
վե րա բեր յալ գործն ան ջատ վել է ա ռան ձին վա -
րույթ14։ Պար զեց ված վա րույ թի արդ յուն քով կա -
յաց ված դա տավ ճի ռը հա մա գոր ծակ ցող մե -
ղադր յա լի մե ղա վո րու թյան մա սով ու նի ան -
հեր քե լի նա խա դա տե լի նշա նա կու թյուն, սա -
կայն կրկին ընդգ ծենք, որ պար զեց ված վա -
րույ թի շրջա նակ նե րում կա յաց ված դա տա կան
ակ տով հաս տատ ված հան ցա գոր ծու թյան դեպ -
քին առնչ վող հար ցե րը (ժա մա նակ, վայր, ե -
ղա նակ և այլ հան գա մանք ներ) հիմ նա կան գոր -
ծով նա խա դա տե լի ազ դե ցու թյուն չպետք է ու -
նե նան։

Այս կա պակ ցու թյամբ Լ. Գո լով կոն ար դա -
րա ցիո րեն նշում է, որ հա մա գոր ծակ ցու թյան
հա մա ձայ նա գիր կնքե լու դեպ քում քրեա կան
գործն ան ջատ վում է, և գործը քննվում է հա -
տուկ կար գով` ա ռանց դա տաքն նու թյուն ի րա -
կա նաց նե լու, ուս տի գոր ծարք կնքած ան ձի վե -
րա բեր յալ կա յաց ված դա տավ ճիռն այլ գոր ծով
չի կա րող ու նե նալ նա խա դա տե լի նշա նա կու -
թյուն: Այս կարևոր դրույ թն ու նի գի տա կան
աք սիո մա տիկ բնույթ15։ Ի.Ս. Դի կարևի կար ծի -
քով` ա րա գաց ված դա տա վա րու թյան կար գով
քննվող գոր ծե րի ա ռանձ նա հատ կու թյունն այն
է, որ de facto սահ մա նա փակ վում է դա տա րա -
նի ճա նա չո ղա կան գոր ծու նեու թյու նը, ինչն օբ -
յեկ տիվ խո չըն դոտ է նման կար գով կա յաց ված
դա տավճ ռի նա խա դա տե լի հատ կու թյան հա -
մար16: 

Եվ րո պա կան դա տա րա նը 23.02.2016թ.
Նա վալ նին և այ լք ընդ դեմ Ռու սաս տանի վե -
րա բեր յալ գոր ծով հա տուկ ընդգ ծել է, որ X-ի
(հա մա գոր ծակ ցող մե ղադր յալ) վե րա բեր յալ
գոր ծը քննվել է պար զեց ված ըն թա ցա կար -
գով, և գոր ծի հա մա պա տաս խան հան գա -
մանք նե րը հաս տատ վել են ոչ թե ա պա ցույց -
նե րի դա տա կան հե տա զոտ ման, այլ՝ մինչ դա -
տա կան հա մա ձայ նագ րի հի ման վրա։ Հետևա -

16
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14 Виницкий Л. В., Кубрикова М. Е. Актуальные вопросы института досудебного соглашения о сотрудничестве. М.: Юр-
литинформ, 2015. С. 125.

15 Головко Л. В. Три аксиомы применения института преюдиции в уголовном процессе. Доказывание и принятие
решений в современном уголовном судопроизводстве. Материалы межд. научно-практ. конф., посвященной памяти
П. А. Лупинской. М.: Изд. Элит, 2011.

16 Дикарев И. С. Спорные вопросы преюдиции в уголовном процессе. Мировой судья. 2011. №2, С. 27-31.
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բար` հան գա մանք նե րը, ո րոնք դա տա րա նը
հիմք է ըն դու նել X-ի վե րա բեր յալ գոր ծը քննե -
լիս, ոչ թե ա պա ցուց վել են, այլ դար ձել են ի -
րա վա կան կան խա վար կա ծի ա ռար կա։ Դրանք
չէին կա րող ներ մուծ վել այլ դա տա վա րու թյուն`
ա ռանց ման րակր կիտ ստու գե լու և այլ դա -
տա վա րու թյան շրջա նակ նե րում դրանց թույ -
լա տրե լիու թյու նն ու հա վաս տիու թյու նը հաս -
տա տե լու։

Պար զեց ված դա տա կան վա րույ թի շրջա -
նա կում կա յաց ված դա տա կան ակ տե րի փաս -
տա ցի նա խա դա տե լի ազ դե ցու թյու նից խու սա -
փե լու նպա տա կով ա ռա ջար կում ենք լուծ ման
հետևյալ տար բե րակ նե րը.

Տար բե րակ ա ռա ջին. մեղքն ըն դու նած և
հա մա գոր ծակ ցող մե ղադր յա լի վե րա բեր յալ ան -
ջատ ված քրեա կան գոր ծը դա տա րան ու ղար -
կել հիմ նա կան գոր ծով դա տավ ճիռ կա յաց նե -
լուց հե տո։ Նման մո տեց ման դեպ քում պար -
զեց ված դա տա կան վա րույ թի արդ յունք նե րը
փաս տա ցի չեն կա րող ազ դել ընդ հա նուր կար -
գով ի րա կա նաց վող դա տա կան վա րույ թի վրա,
քա նի որ այդ գոր ծով դա տավ ճիռն ար դեն իսկ
կա յաց վել է17։ 

Միևնույն ժա մա նակ՝ այս մո տեց ման խո -
ցե լի կողմն այն է, որ հա մա գոր ծակ ցող մե -
ղադր յա լի վե րա բեր յալ քրեա կան գոր ծը ուշ
(հիմ նա կան գոր ծով դա տավ ճիռ կա յաց նե լուց
հե տո) դա տա րան ու ղար կե լը կա րող է խախ -
տել հա մա գոր ծակ ցող մե ղադր յա լի` քրեա կան
գոր ծը ող ջա միտ ժամ կե տում քննե լու սահ մա -
նադ րա կան ի րա վուն քը18։

Տար բե րակ երկ րորդ. ե թե հա մա գոր ծակ -

ցող մե ղադր յա լի վե րա բեր յալ քրեա կան գործն
ու ղարկ վում է դա տա րան, այ նու հետև հիմ նա -
կան գործն է ու ղարկ վում դա տա րան, ա պա
հիմ նա կան գոր ծով վա րույ թի վրա պար զեց -
ված դա տա կան վա րույ թի շրջա նակ նե րում կա -
յաց ված դա տա կան ակ տի փաս տա ցի նա խա -
դա տե լի ազ դե ցու թյու նը նվա զա գույ նի հասց -
նե լու հա մար հա մա գոր ծակ ցող մե ղադր յա լի
վե րա բեր յալ պար զեց ված դա տա կան վա րույթն
ի րա կա նաց նող դա տա վո րը չի կա րող հան դի -
սա նալ հիմ նա կան քրեա կան գոր ծով ընդ հա -
նուր կար գով ար դա րա դա տու թյունն ի րա կա -
նաց նող դա տա վոր։ Պատճառն այն է, որ, ե թե
դա տա վորը հա մա գոր ծակ ցող ամ բաս տան յա -
լի վե րա բեր յալ ի րա կա նաց րել է պար զեց ված
դա տա կան վա րույթ և հե տա գա յում հիմ նա -
կան գոր ծով ի րա կա նաց նի նաև ար դա րա դա -
տու թյուն, ա պա պար զեց ված դա տա կան վա -
րույ թի արդ յունք նե րը հիմ նա կան գոր ծով փաս -
տա ցի կու նե նան նա խա դա տե լի նշա նա կու -
թյուն։ Թեև ֆոր մալ ի րա վա բա նա կան ի մաս -
տով հիմ նա կան գոր ծով ար դա րա դա տու թյուն
ի րա կա նաց նե լիս դա տա վո րը կաշ կանդ ված չէ
պար զեց ված վա րույ թի ըն թաց քում կա յաց րած
իր դա տա կան ակ տով, սա կայն, ի րա վա բա -
նա կան ռեա լիզ մի տե սանկ յու նից՝ քիչ հա վա -
նա կան է, որ դա տա վո րը, ով հիմ նա կան գոր -
ծով պետք է ար դա րա դա տու թյուն ի րա կա նաց -
նի, կկա րո ղա նա իր գի տակ ցու թյու նից ջնջել
պար զեց ված վա րույ թի ըն թաց քում կա յաց րած
դա տա կան ակ տի բո վան դա կու թյու նը և «սպի -
տակ թղթի վրա» ձևա վո րել այլ ներ քին հա -
մոզ մունք։ 

17 ՌԴ-ում ձևավորված իրավակիրառ պրակտիկայի համաձայն` ՌԴ քր. դատ. օր-ի 40.1-րդ գլխով սահմանված
կարգով անջատված քրեական գործերի բացարձակ մեծամասնությունը դատարան է ուղարկվում մինչև հիմնական
գործը դատարան ուղարկելը։ Դա պայմանավորված է նախաքննության մարմինների այն ձգտմամբ, ըստ որի՝
անհրաժեշտ է օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռի նախադատելի նշանակությամբ ուժեղացնել համագործակցող
մեղադրյալի հանցակիցների մեղավորության վերաբերյալ ապացույցները։ Այս մասին տե՛ս Тисен О. Н. К проблеме
ограниченной преюдиции фактов, установленных в отношении субъекта досудебного соглашения о сотрудничестве.
Российская юстиция. 2014. №10. С. 67-69. Նույն հեղինակը հետագա իր աշխատանքներում փաստում է, որ, ի
հակադրություն քրեական հետապնդման մարմինների վերը նշված ձգտումների՝ դատավորները գիտակցաբար չեն
ցանկանում համագործակցող մեղադրյալի վերաբերյալ անջատված քրեական գործը, պարզեցված կարգով, քննել
ավելի շուտ, քանի դեռ հիմնական գործով ընդհանուր կարգով դատավճիռ չի կայացվել։ Ողջ Ռուսաստանի
տարածքում տարածված են համագործակցող մեղադրյալների վերաբերյալ քրեական գործերի դատաքննությունների
ակնհայտ ձգձգումները, քանի դեռ հիմնական գործերի` ընդհանուր կարգով քննությունը չի ավարտվել։ Այս մասին
տե՛ս Тисен О. Н Теоретические и практические проблемы института досудебного соглашения о сотрудничестве в рос-
сийском уголовном судопроизводстве. М.: Юрлитинформ, 2016. С. 220.

18 Նման առաջարկի իրականացումը հնարավոր է, եթե օրենսդրությամբ նախատեսվի այս հիմքով համագործակցող
մեղադրյալի վերաբերյալ քրեական գործի վարույթը կասեցնելու հիմք։



3.4. Կատարողի նկատմամբ քրեական
հետապնդումը դադարեցնելը մինչդատական
վարույթում, իսկ այլ հանցակցի վերաբերյալ

քրեական հետապնդում շարունակելը
դատարանում

Փաս տա կան հան գա մանք նե րով փոխ կապ -
ված մե ղադ րանք նե րի մյուս ի րա վի ճա կը վե րա -
բե րում է այն դեպ քե րին, երբ մինչ դա տա կան
վա րույ թի ըն թաց քում կա տա րո ղի (հա մա կա -
տա րո ղի) նկատ մամբ քրեա կան հե տապն դու -
մը դա դա րեց վում է, իսկ մյուս են թադր յալ հան -
ցակ ցի վե րա բեր յալ քրեա կան գործն ու ղարկ -
վել է դա տա րան: Օ րի նակ` գո ղու թյան վե րա -
բեր յալ քրեա կան գոր ծով օ ժան դա կո ղը կա տա -
րո ղին տե ղե կատ վու թյուն է տրա մադ րել բնա -
կա րան մուտք գոր ծե լու ու ղի նե րի և նյու թա կան
ար ժեք նե րի գտնվե լու վե րա բեր յալ։ Մինչ դա -
տա կան վա րույ թի ըն թաց քում կա տա րո ղի վե -
րա բեր յալ քրեա կան հե տապն դու մը դա դա րեց -
վել է նրա մա հա նա լու հիմ քով, իսկ օ ժան դա կո -
ղի վե րա բեր յալ քրեա կան գործն ու ղարկ վել է
դա տա րան։ Նման ի րա վի ճա կում հարց է ծա -
գում` արդ յոք հնա րա վո՞ր է են թադր յալ հան -
ցակ ցին դա տա պար տել, ե թե մինչ դա տա կան
վա րույ թի ըն թաց քում կա տա րո ղի վե րա բեր յալ
քրեա կան հե տապն դու մը ոչ ար դա րաց նող հիմ -
քով դա դա րեց վել է։ Այս հար ցին պա տաս խա -
նե լու հա մար պետք է քննար կե լ եր կու ընդ հա -
նուր խնդիր`

ոչ ար դա րաց նող հիմ քով քրեա կան հե -
տապն դու մը դա դա րեց նե լու մա սին ո րոշ մամբ
արդ յո՞ք ա պա ցուց ված է հա մար վում հան ցակ -
ցի վե րա բեր յալ ա րար քի կա տար ման փաս տը,
թե՞ ոչ,

ե թե՝ ա յո, ա պա քրեա կան հե տապն դու մը
դա դա րեց նե լու մա սին ո րոշ մամբ հաս տատ ված
հան գա մանք ներն արդ յո՞ք են թադր յալ հան ցակ -
ցի վե րա բեր յալ գոր ծը քննող դա տա վո րի հա -
մար կա րող են ու նե նալ նա խա դա տե լի նշա նա -
կու թյուն։

Ա ռա ջին` ոչ ար դա րաց վող հիմ քով քրեա -
կան հե տապն դու մը դա դա րեց նե լու մա սին ո -
րոշ մամբ մե ղադր յա լի ա րար քի ա պա ցուց ված
լի նե լու հար ցը դա տա վա րու թյան բարդ հար ցե -
րից է, որ տեղ խաչ վում են, մի կող մից` ան մե -
ղու թյան կան խա վար կա ծի, մյուս կող մից` տու -
ժո ղին պատ ճառ ված վնա սի հա տուց ման կամ

են թադր յալ հան ցակ ցի քրեա կան հե տապն դու -
մը շա րու նա կե լու պա հանջ նե րը։ Թերևս՝ խնդրի
բար դու թյամբ կա րե լի է բա ցատ րել սույն հար -
ցի վե րա բեր յալ բարձր դա տա րան նե րի հա կա -
սա կան դիր քո րո շում նե րը։ Այս պես` Վի րաբ յանն
ընդ դեմ Հա յաս տա նի գոր ծով Եվ րո պա կան դա -
տա րա նը, մեկ նա բա նե լով Գ. Վի րաբ յա նի նկատ -
մամբ քրեա կան հե տապն դու մը դա դա րեց նե լու
և ք րեա կան գոր ծի վա րույ թը կար ճե լու մա սին
դա տա խա զի ո րո շու մը, նշել է. «Այս ո րո շու մը
ձևա կերպ վել է այն պես, որ կաս կած չի ա ռա -
ջա ցել այն ա ռու մով, որ դա տա խա զի կար ծի -
քով դի մու մա տուն հան ցանք է կա տա րել: Մաս -
նա վո րա պես՝ դա տա խա զն սկզբում ամ փոփ
տես քով հա վա քել է գոր ծի փաս տա կան հան -
գա մանք նե րը, ինչ պես նշված է դի մու մա տո ւի
դեմ ներ կա յաց ված մե ղադ րան քի մեջ, և ներ -
կա յաց րել այն պես, որ դրա նով ա ռա ջարկ վում
է հաս տա տել, որ ոս տի կան Հ.Մ-ն գոր ծել է
ինք նա պաշտ պա նու թյան նկա տա ռում նե րով,
իսկ դի մու մա տուն կան խամ տած ված վնաս -
վածք ներ է հասց րել նրան»: Վե րոգր յա լի հի -
ման վրա Եվ րո պա կան դա տա րա նը վճռել է, որ
տե ղի է ու նե ցել Եվ րո պա կան կոն վեն ցիա յի 6-
րդ հոդ վա ծի 2-րդ կե տի խախ տում։ Մինչ դեռ
ՀՀ Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի՝
30.03.2010թ. ՍԴՈ-871 ո րոշ ման մեջ նշել է. «Ի
տար բե րու թյուն ՀՀ քր. դատ. օր -ի 35-րդ հոդ -
վա ծի 1-ին մա սի 4-13-րդ կե տե րում ամ րագըր -
ված` ոչ ար դա րաց նող հիմ քե րով քրեա կան գոր -
ծի կարճ ման, երբ մե ղադր յա լի կող մից հան -
ցան քի կա տա րու մը, որ պես կա նոն, մինչ դա -
տա կան կամ դա տա կան վա րույթ նե րում ա պա -
ցուց ված է (ընդգ ծու մը՝ հեղ.), և ըստ այդմ՝ օ -
րենս դի րը մե ղադր յա լին ար դա րաց վա ծի կար -
գա վի ճակ չի տրա մադ րում, ՀՀ քր. դատ. օր-ի
35-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սով նա խա տես ված
հիմ քով քրեա կան հե տապն դու մը դա դա րեց նե -
լու դեպ քում ան ձին վե րա պահ վում է ար դա -
րաց վա ծի կար գա վի ճակ»: ՀՀ Սահ մա նադ րա -
կան դա տա րա նի ո րոշ մամբ հստակ սահ ման -
ված է, որ ոչ ար դա րաց նող հիմ քե րով քրեա -
կան գոր ծի կարճ ման դեպ քում, որ պես կա նոն,
ա պա ցուց ված է մե ղադր յա լի կող մից հան ցան -
քի կա տա րու մը։ ՌԴ Սահ մա նադ րա կան դա -
տա րա նի քա ղա քա կա նու թյան հա մա ձայն` ոչ
ար դա րաց նող, օ րի նակ` հա մա ներ ման ակ տի
հիմ քով, քրեա կան գոր ծի վա րույ թը կար ճե լն
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իր բո վան դա կու թյամբ և ի րա վա կան հետևանք -
նե րով չի հան դի սա նում ակտ, ո րով ՌԴ Սահ -
մա նադ րու թյան 49-րդ հոդ վա ծի ի մաս տով հաս -
տատ վում է ան ձի մե ղա վո րու թյու նը։ Սա կայն
այդ ո րո շու մը են թադ րում է քննու թյան նյու թե -
րի վրա հիմն ված հաս տա տում այն մա սին, որ
ան ձը կա տա րել է հան ցա գոր ծու թյան հատ կա -
նիշ ներ պա րու նա կող ա րարք։ Այդ է պատ ճա -
ռը, որ հա մա ներ ման ակ տի հիմ քով քրեա կան
հե տապն դու մը չի կա րող դա դա րեց վել, ե թե մե -
ղադր յալն ա ռար կում է դրա դեմ19։

Ե թե ղե կա վար վենք ՀՀ և ՌԴ Սահ մա նա -
դրա կան դա տա րան նե րի քա ղա քա կա նու թյամբ,
ա պա պետք է ըն դու նել, որ քրեա կան հե տա -
պնդու մը դա դա րեց նե լու մա սին ո րոշ մամբ ա -
պա ցուց ված է հա մար վում մե ղադր յա լի կող մից
հան ցա գոր ծու թյան հատ կա նիշ ներ պա րու նա -
կող ա րար քի կա տա րու մը20։ 

Երկ րորդ` քրեա կան հե տապնդ ման մարմ -
նի՝ քրեա կան հե տապն դու մը դա դա րեց նե լու
մա սին ո րո շու մը ու նի ա ռա վե լա պես պրեկ լու -
զիվ ազ դե ցու թյուն: Ա ռան ձին հե ղի նակ ներ նշում
են, որ քրեա կան գոր ծի հա րու ցու մը մեր ժե լու
մա սին ո րո շու մն ու նի նա խա դա տե լի նշա նա -
կու թյուն, սա կայն հե տա գա յում ճշգրտում են,
որ դա ա վե լի շատ պրեկ լու զիվ նշա նա կու թյան
ակտ է, քա նի որ կոնկ րետ ան ձի նկատ մամբ
միևնույն կաս կա ծան քով ա պա գա քրեա կան հե -
տապն դու մը բա ցա ռող հիմք է21: 

Մինչ դա տա կան վա րույ թի ըն թաց քում կա -

տա րո ղի (հա մա կա տա րո ղի) վե րա բեր յալ քրեա -
կան հե տապն դու մը դա դա րեց նե լու մա սին ո -
րո շու մը նրա կող մից հան ցա գոր ծու թյան հատ -
կա նիշ ներ պա րու նա կող ա րար քի կա տար ման
ա պա ցուց ված լի նե լու մա սով ու նի նա խա դա -
տե լի նշա նա կու թյուն, սա կայն քրեա կան հե -
տապն դու մը դա դա րեց նե լու մա սին ո րոշ ման
մեջ նկա րագր ված` հան ցա գոր ծու թյան դեպ քին
առնչ վող հան գա մանք նե րը (ժա մա նակ, վայր,
ե ղա նակ և այլ հան գա մանք ներ), ո րոնք վե րա -
բե րում են նաև մյուս հան ցա կից նե րի մե ղա -
դրան քին, դա տա վո րի հա մար նա խա դա տե լի
նշա նա կու թյուն չեն կա րող ու նե նալ։ Աս վա ծը
հիմ նա վոր վում է նաև ի րա վա հա մե մա տա կան
վեր լու ծու թյամբ։ Այս պես` Ղա զախս տա նի քր.
դատ. օր -ի 127-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սի հա -
մա ձայն` քրեա կան հե տապնդ ման մարմ նի ո -
րո շում նե րը դա տա վո րի հա մար պար տա դիր
ուժ չու նեն՝ բա ցա ռու թյամբ միևնույն կաս կա -
ծան քով քրեա կան հե տապն դու մը դա դա րեց -
նե լու մա սին ո րո շմանը։ Մոն տե նեգ րո յի քր.
դատ. օր -ի 246-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա -
ձայն` ե թե նա խա դա տե լի փաս տի վե րա բեր յալ
հար ցն ար դեն լուծ վել է դա տա րա նի կող մից
այլ դա տա վա րու թյուն նե րի շրջա նակ նե րում կամ
պե տա կան այլ իշ խա նու թյան կող մից, ա պա
նման ո րո շու մը չի կաշ կան դում Ք րեա կան դա -
տա րա նին՝ լու ծե լու քրեա կան հան ցան քի առ -
կա յու թյու նը կամ բա ցա կա յու թյու նը։

Այս պի սով՝ թեև կա տա րո ղի (հա մա կա տա -

19 Այս մասին տե՛ս Вопросы уголовного судопроизводства в решениях Конституционного суда РФ в 2 ч. Часть 1. практ.
Пособие. Е. Васильева, Е. В. Ежова, Р. М. Шагеева. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Изд. Юрайт, 2016. С. 67.

20 Ոչ արդարացնող հիմքով քրեական հետապնդումը դադարեցնելու մասին որոշմամբ արարքի ապացուցված լինելու
մասին դատողությունից պետք է կատարել երկու կարևոր եզրակացություն` 1. քրեական հետապնդումը դադարեցնելու
մասին որոշմամբ արարքի ապացուցված լինելը (դրա հիմքում ընկած ապացույցները) կարող է ունենալ բացառապես
դատավարական նշանակություն, որը թույլ կտա քաղաքացիական դատավարության շրջանակներում ապացուցման
ավելի մեղմ չափանիշների հիման վրա լուծել տուժողին պատճառված վնասի հատուցման, իսկ հանցակցությամբ
կատարված արարքների դեպքում նաև` ենթադրյալ հանցակցի քրեական հետապնդումը շարունակելու հարցերը,
2. քրեական հետապնդումը դադարեցնելու մասին որոշմամբ, թեև ապացուցված է արարքի կատարումը (ըստ ՀՀ
Սահմանադրական դատարանի դիրքորոշման), սակայն սահմանադրական իմաստով անձի մեղավորության մասին
պնդում չէ, ինչը նշանակում է, որ ոչ արդարացնող հիմքով քրեական հետապնդումը դադարեցնելը չի կարող անձի
սահմանադրական կարգավիճակի վրա բացասական ազդել, օրինակ` չի կարելի այդ ակտի հիմքով սահմանափակել
անձի հանրային ծառայության սահմանադրական իրավունքը։ Ի դեպ՝ առաջին անգամ հանցանք կատարած
անձանց նկատմամբ հայեցողական քրեական հետապնդումը կիրառելու (ՀՀ քր. դատ. օր-ի 37-րդ հոդված) հարցի
կապակցությամբ նախկինում նշել ենք, որ ոչ արդարացնող հիմքով քրեական հետապնդումը դադարեցնելը ինքնին
չի խոչընդոտում ՀՀ քր. դատ. օր-ի 37-րդ հոդվածի կիրառումը, սակայն նման մոտեցումը խոցելի է, եթե հարցը
դիտարկենք ՀՀ Սահմանադրական դատարանի՝ 30.03.2010թ. ՍԴՈ-871 որոշմամբ արտահայտած դիրքորոշման
համատեքստում, որտեղ նշված է մեղադրյալի կողմից հանցանքի կատարումն ապացուցված լինելու մասին։ Այս
մասին տե՛ս Ղամբարյան Ա. Քրեական հետապնդումը (մեղադրանքը) մինչդատական վարույթում։ Ուսումնական
ձեռնարկ, Եր.։ Հրատ. Անտարես, 2016, էջ 159-160։
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րո ղի) վե րա բեր յալ քրեա կան հե տապն դու մը
դա դա րեց նե լու մա սին ո րո շու մը նրա կող մից
հան ցա գոր ծու թյան հատ կա նիշ ներ պա րու նա -
կող ա րար քի կա տար ման ա պա ցուց ված լի նե -
լու մա սով դա տա վո րի հա մար ու նի նա խա դա -
տե լի նշա նա կու թյուն, սա կայն.

1. դա տա վո րը, հան ցա կից նե րի վե րա բե -
րյալ գոր ծը քննե լիս, կաշ կանդ ված չէ քրեա կան
հե տապն դու մը դա դա րեց նե լու մա սին ո րոշ ման
մեջ նկա րագր ված այն հան գա մանք նե րով և
դրանց տրված գնա հա տա կան նե րով, ո րոնք վե -
րա բե րում են ոչ միայն կա տա րո ղին, ում նկատ -
մամբ հե տապն դու մը դա դա րեց վել է, այլև մյուս
հան ցա կից նե րին, ո րոնց մե ղադ րան քը քննվում
է դա տա րա նում.

2. են թադր յալ հան ցա կից նե րի վե րա բե րյալ
գոր ծով դա տավ ճիռ կա յաց նե լիս դա տա վո րը
պետք է խու սա փի կա տա րո ղի, ում նկատ մամբ
հե տապն դու մը դա դա րեց վել է, մե ղա վո րու թյան
վե րա բեր յալ ձևա կեր պում նե րից, ո րոնք կխախ -
տեն ան մե ղու թյան կան խա վար կա ծը։ 

Սույն հար ցի վե րա բեր յալ Եվ րո պա կան դա -
տա րա նը դիր քո րո շում է հայտ նել 10.01.2012թ.
Վու լախ և այ լք ընդ դեմ Ռու սաս տա նի գոր ծով,
ո րի փաս տե րի հա մա ձայն` չորս դի մու մա տուն
ժա ռանգ ներն էին Վ.Վ-ի, ով իշ խա նու թյուն նե -
րի կող մից կաս կած վում էր բռնու թյամբ կա -
տար ված մի շարք հան ցա գոր ծու թյուն նե րի կա -
տար ման հա մար հե տապնդ վող հան ցա վոր
միա վոր ման ղե կա վար լի նե լու մեջ: Են թադր յալ
հան ցա վոր միա վոր ման ե րեք ե րի տա սարդ ան -
դամ նե րի ձեր բա կալ ման լու րը ստա նա լուն հա -
ջոր դել է Վ.Վ-ի ինք նաս պա նու թյու նը, ո րի պատ -
ճա ռով քրեա կան հե տապն դու մը դա դա րեց վել
էր: Հան ցա վոր միա վոր ման մյուս ե րեք են թադր -
յալ ան դամ նե րը հե տա գա յում դա տա պարտ վել
են մի շարք հան ցա գոր ծու թյուն նե րի հա մար, և
ա ռա ջին ատ յա նի դա տա րա նը 03.10.2002թ. ո -
րոշ ման մեջ հստակ նշել է, որ Վ.Վ-ն միան շա -
նակ հան դի սա ցել է հան ցա վոր միա վոր ման
ղե կա վար և հանձ նա րա րել է կա տա րել սպա -
նու թյուն ներ: Դա տավճ ռում, մաս նա վո րա պես,
նշված է ե ղել. «Հան ցա վոր միա վոր ման ղե կա -
վար Վ.Վ-ն, ում վե րա բեր յալ քրեա կան հե -
տապն դու մը դա դա րեց վել է մա հա նա լու հիմ -
քով, ֆի նան սա վո րել է բան դան և դրա յու րա -
քանչ յուր ան դա մի վճա րել է հան ցա գոր ծու թյուն -
ներ կա տա րե լու հա մար` գնել է մե քե նա նե րը,

վճա րել է վա ռե լի քի և տեխ նի կա կան սպա սարկ -
ման հա մար»։ 

Հե տա գա քա ղա քա ցիա կան հայ ցի շրջա -
նակ նե րում քա ղա քա ցիա կան դա տա րան նե րը
կար գադ րել են Վ.Վ-ի կա թի գոր ծա րա նի բաժ -
նե մա սե րի մի մա սը փո խան ցել հան ցա գոր ծու -
թյու նից տու ժած ան ձանց: Չ նա յած Վ.Վ-ի նկատ -
մամբ քրեա կան հե տապն դու մը դա դա րեց վել
էր՝ այդ ո րո շու մը կա յաց նե լիս քա ղա քա ցիա -
կան դա տա րան նե րը հիմն վել են հան ցախմբում
Վ.Վ-ի դե րի հետ կապ ված քրեա կան դա տա -
րան նե րի կող մից պարզ ված հան գա մանք նե րի
վրա: Քա ղա քա ցիա կան գոր ծով դա տա րա նը
04.09.2003թ. վճռում նշել է. «03.10.2002թ. դա -
տավճ ռի հա մա ձայն` Վ.Վ-ն ղե կա վա րել է հան -
ցա վոր միա վո րում, ո րի կազ մում գտնվող հան -
ցա կից նե րը նրա ղե կա վար մամբ կա տա րել են
ծանր հան ցա գոր ծու թյուն ներ։ Վ.Վ-ն պետք է
պա տաս խա նատ վու թյուն կրեր պատ ճառ ված
նյու թա կան և բա րո յա կան վնա սի հա մար, սա -
կայն նա նա խաքն նու թյան ըն թաց քում ինք նաս -
պան է ե ղել»։

Եվ րո պա կան դա տա րա նը նշել է, որ ան -
մե ղու թյան կան խա վար կա ծի շրջա նակ նե րը չեն
սահ մա նա փակ վում ըն թա ցիկ քրեա կան դա -
տա վա րու թյուն նե րով, այլ նաև տա րած վում են
այն դա տա կան ո րո շում նե րի վրա, ո րոնք ըն -
դուն վել են քրեա կան հե տապն դու մը դա դա -
րեց նե լուց հե տո: Ա վե լին՝ դա քրեա կան ի րա -
վուն քի հիմ նա րար կա նոն նե րից է, որ քրեա -
կան պա տաս խա նատ վու թյու նը չի կա րող գե -
րա զան ցել քրեա կան ա րարք կա տա րած ան ձի
կե ցու թյու նը: Այ նո ւա մե նայ նիվ, քրեա կան նույն
գոր ծի շրջա նակ նե րում հա մա պա տաս խա նող -
նե րի նկատ մամբ ի րա կա նաց վող քրեա կան դա -
տաքն նու թյան ըն թաց քում քրեա կան գոր ծով
դա տա վո րը, ա ռանց որևէ սահ մա նա փակ ման
և վե րա պահ ման, հաս տատ ված է հա մա րել այն
փաս տը, որ Վ.Վ-ն հան դի սա ցել է հան ցա վոր
միա վոր ման ղե կա վար և հա մա կար գել ու ֆի -
նան սա վո րել է միա վոր ման հան ցա վոր գոր ծու -
նեու թյու նը: Հե տա գա քա ղա քա ցիա կան դա -
տա վա րու թյան ըն թաց քում կի րառ վող ձևա կեր -
պումն ա վե լին քան հստակ փաս տում էր, որ
հան ցա խում բը Վ.Վ-ի գլխա վո րու թյամբ կա տա -
րել էր ծանր հան ցա գոր ծու թյուն նե ր՝ նե րառ յալ
սպա նու թյուն ներ և ս պա նու թյան փոր ձեր: Եվ -
րո պա կան դա տա րա նը նշել է, որ անհ րա ժեշտ
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էր հստակ տար բե րա կել հան ցա գոր ծու թյան կա -
տար ման մեջ պար զա պես կաս կած վե լու հան -
գա ման քը և դա տա րա նի կող մից ար ված այն
հստակ հայ տա րա րու թյունը, ըստ ո րի՝ անձը,
ըստ էու թյան, կա տա րել է հան ցա գոր ծու թյուն:
Հան ցա կից նե րի վե րա բեր յալ քրեա կան գոր ծը
քննե լիս դա տա վոր նե րը կար ծիք են հայտ նել,
թե՝ Վ.Վ-ն «կազ մա կեր պել է զին ված միա վո -
րում», «ֆի նան սա վո րել է բան դա յի գոր ծու նեու -
թյու նը և վ ճա րել է յու րա քանչ յուր ան դա մի հան -
ցա գոր ծու թյուն ներ կա տա րե լու հա մար»։ Այդ
հայ տա րա րու թյուն նե րը չեն սահ մա նա փակ վել
Վ.Վ -ի վե րա բեր յալ որ պես «կաս կա ծանք» նկա -
րագ րե լով, այլ, ա ռանց որևէ վե րա պահ ման,
որ պես հաս տատ ված փաստ, նշվել է, որ նա
հան ցա վոր միա վոր ման ղե կա վար է և ֆի նան -
սա վո րել է հան ցա վոր գոր ծու նեու թյու նը։ Այս
ձևա կեր պում նե րը հե տա գա յում օգ տա գործ վել
են նաև քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան
ըն թաց քում

Ներ պե տա կան դա տա րան նե րի դա տա կան
ակ տե րում բո վան դակ վող՝ Վ.Վ-ին մինչև մեղ -
քի հաս տա տու մը մե ղա վոր ճա նա չող հայ տա -
րա րու թյուն նե րի բա ցա հայտ և ան վե րա պահ
բնույ թը դի տարկ վում է որ պես նրա ան մե ղու -
թյան կան խա վար կա ծի ի րա վուն քի խախ տում:

Այս պի սով՝ մինչ դա տա կան վա րույ թի ըն -
թաց քում կա տա րո ղի, ում վե րա բեր յալ քրեա -
կան հե տապն դու մը դա դա րեց վել է մինչ դա տա -
կան վա րույ թում, ան մե ղու թյան կան խա վար -
կա ծի խախ տում նե րից խու սա փե լու նպա տա -
կով ա ռա ջար կում ենք. 

1. հան ցա կից նե րի վե րա բեր յալ դա տավճռի
«նա խա պատ մու թյուն» բաժ նում նշել և մեջ բե -
րել կա տա րո ղի վե րա բեր յալ քրեա կան հե տա -
պնդու մը դա դա րեց նե լու մա սին ո րո շու մը. 

2. ե թե քրեա կան գոր ծի հան գա մանք ներն
այն պի սին են, որ հան ցակ ցի ա րարք նե րի նկա -
րագ րու թյունն օբ յեկ տի վո րեն պա հան ջում է նաև
անդ րա դառ նալ կա տա րո ղի, ում նկատ մամբ հե -
տապն դու մը դա դա րեց վել է, ա րարք նե րին, ա -

պա դա տավճ ռի պատ ճա ռա բա նա կան մա սում
դա տա վո րը պետք է հղում կա տա րի ՀՀ Սահ -
մա նադ րա կան դա տա րա նի 30.03.2010թ. ՍԴՈ-
871 ո րոշ ման վրա, այ նու հետև մեջ բե րի մինչ -
դա տա կան վա րույ թի ըն թաց քում քրեա կան հե -
տապն դու մը դա դա րեց նե լու մա սին ո րոշ ման
վե րա բե րե լի հատ վա ծը. 

3. ե թե կա տա րո ղի նկատ մամբ քրեա կան
հե տապն դու մը դա դա րեց նե լու մա սին ո րոշ ման
պատ ճա ռա բա նա կան մա սում հան ցակ ցի մա -
սով վե րա բե րե լի որևէ հան գա մանք նկա րա -
գրված չէ, ա պա անհ րա ժեշ տու թյան դեպ քում
դա տա վո րը կա րող է կա տա րո ղի, ում մե ղա -
դրան քը դա տաքն նու թյան ըն թաց քում չի
քննարկ վել, ա րարք նե րը ներ կա յաց նել «կաս -
կա ծան քի» ձևա չա փով։ Ընդ ո րում` այս դեպ -
քում պետք է խու սա փել, կա տա րո ղի մե ղա վո -
րու թյան մա սին հստակ ձևա կեր պում նե րից։ 

4. Եզ րա կա ցու թյուն

Հան ցա կից նե րի մե ղադ րանք նե րի փո խազ -
դե ցու թյան հար ցե րը, թերևս, դա տա վա րա գի -
տու թյան և ի րա վա կի րառ պրակ տի կա յի ա ռա -
վել բարդ հիմ նախն դիր նե րից են, քա նի որ այս
տի րույ թում խաչ վում են ի րա վա չափ բազ մա -
թիվ և բազ մա շերտ շա հեր (նպա տակ ներ). մի
կող մից` են թադր յալ հան ցակ ցի ան մե ղու թյան
կան խա վար կա ծի և պաշտ պա նու թյան ի րա -
վուն քը, մյուս կող մից` դա տա վո րի ան կա խու -
թյան և ա պա ցույց նե րի ա զատ գնա հատ ման
սկզբունք նե րը, եր րորդ կող մից` քրեա կան գոր -
ծով վա րույ թի ող ջա միտ ժամ կե տի պահ պան -
ման և ք րեա կան հե տապնդ ման ո րո շա կիու -
թյան պա հանջ նե րը, չոր րորդ կող մից` քրեա -
կան պա տաս խա նատ վու թյան ան խու սա փե լիու -
թյան սկզբուն քը։ Բ նա կա նա բար, նման բազ -
մա շերտ շա հե րի հա կադ րու թյուն նե րի տի րույ -
թում գտնվող հար ցե րը կա րիք ու նեն հա մա -
կող մա նի քննարկ ման։ 



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 յի 6-րդ հոդ վա ծի 2-րդ
մա սի հա մա ձայն՝ յու րա քանչ յուր ոք, ով մե -
ղադր վում է քրեա կան հան ցա գոր ծու թյուն կա -
տա րե լու մեջ, հա մար վում է ան մեղ, քա նի դեռ
նրա մե ղա վո րու թյունն ա պա ցուց ված չէ օ րեն -
քին հա մա պա տաս խան: Ան մե ղու թյան կան խա -
վար կա ծի սկզբուն քի վե րա բեր յալ Եվ րո պա կան
կոն վեն ցիա յի պա հանջ ներն ի րենց ար տա ցո -
լումն են ստա ցել նաև ՀՀ օ րենսդ րու թյու նում։
Մաս նա վո րա պես՝ ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 66-
րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ հան ցա գոր ծու թյան
մեջ մե ղադր վո ղը հա մար վում է ան մեղ, քա նի
դեռ նրա մե ղա վո րու թյու նն ա պա ցուց ված չէ
օրեն քով սահ ման ված կար գով՝ դա տա րա նի
օրի նա կան ու ժի մեջ մտած դա տավճ ռով:

Ի րա վա կան մտքի պատ մու թյան մեջ ան -
մե ղու թյան կան խա վար կա ծի գա ղա փարն ա -
ռաջին ան գամ ա ռաջ է քա շել ա կա նա վոր հրա -
պա րա կա խոս, իրավագետ Չե զա րե Բե կա րիան:
Նա իր «Հան ցա գործու թյուն նե րի և պա տիժ նե -
րի մա սին» (1764թ.) աշխա տու թյան մեջ անդ -
րա դառ նում է հան ցա գոր ծու թյան մեջ կաս կած -
վող ան ձին մե ղադ րե լու ան թույ լատ րե լիու թյա -
նը՝ նշե լով որ ան ձի մե ղա վո րու թյու նը կա րող է
ա պա ցուց վել միայն դա տա րա նի օ րի նա կան ու -
ժի մեջ մտած դա տավճ ռով1:

Ներ կա յումս ան մե ղու թյան կան խա վար կա -
ծը՝ որ պես քրեա կան դա տա վա րու թյան հիմ -
նա րար սկզբունք և սահ մա նադ րա կան ե րաշ -
խիք, հա մար վում է ար դար դա տաքն նու թյան

ի րա վուն քի ան բա ժան մաս և գոր ծում է քրեա -
կան դա տա վա րու թյան բո լոր փու լե րում՝ մինչև
դա տա րա նի դա տավճ ռի օ րի նա կան ու ժի մեջ
մտնե լը: Ան մե ղու թյան կան խա վար կածն ուղղված
է պաշտ պա նե լու ան ձին ան հիմն մե ղա դրանք -
նե րից և ան ձի մի շարք ի րա վունք նե րի պաշտ -
պա նու թյան ե րաշ խիք է: 

Ան մե ղու թյան կան խա վար կա ծը մե ղա դրյալի
օբ յեկ տիվ կար գա վի ճակն է, ին չը են թադրում է՝

- անձն ան մեղ է հա մար վում պե տու թյան
կող մից, չնա յած առ կա են նրա կող մից
հան ցա գոր ծու թյուն կա տա րե լու կաս -
կած ներ, կամ նրան մե ղադ րանք է ա -
ռա ջադր վել,

- մինչև դա տավճ ռի օ րի նա կան ու ժի մեջ
մտնե լը՝ ան ձին ան մեղ հա մա րե լու պար -
տա կա նու թյու նը կախ ված չէ կաս կա ծյա -
լի կամ մե ղադր յա լի մե ղա վո րու թյան վե -
րա բեր յալ քրեա կան վա րույթ ի րա կա -
նաց նող մարմ նի կար ծի քից կամ ներ -
քին հա մոզ մուն քից, 

- դա տա վորն իր պար տա կա նու թյուն նե -
րը կա տա րե լիս չպետք է ել նի այն հա -
մոզ մուն քից, որ մե ղադր յա լը կա տա րել
է հան ցա գոր ծու թյուն, 

- հան ցա գոր ծու թյան մեջ մե ղադր վե լու կա -
պակ ցու թյամբ ան ձի ի րա վունք նե րի սահ -
մա նա փա կում նե րը պետք է հա մա չափ
լի նեն հե տապնդ վող նպա տակ ներին:
Նման սահ մա նա փա կում նե րը չեն կա -
րող հա մար ժեք լի նել քրեա կան պատ -
ժին2:
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ՀԱՅԿ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ ԼԻԱՆԱ ՂԱԶԱՐՅԱՆ
Շենգավիթ վարչական շրջանի դատախազության դատախազ, Հայաստանում ֆրանսիական համալսարան (ՀՖՀՀ)
Հայաստանում ֆրանսիական համալսարանի դասախոս,  Իրավաբանական ֆակուլտետի բակալավրիատի 
իրավաբանական գիտությունների թեկնածու 2-րդ կուրս
____________________________________________________________________________________________________________

Î²È²ÜøÆª àðäºê Ê²ö²ÜØ²Ü ØÆæàòÆ ÎÆð²èØ²Ü
Ð²Ø²â²öàôÂÚàôÜÀª Àêî ²ÜØºÔàôÂÚ²Ü 

Î²ÜÊ²ì²ðÎ²ÌÆ êÎ¼´àôÜøÆ
(ï»ë³Ï³Ý & ·áñÍÝ³Ï³Ý ÑÇÙÝ³ËÝ¹ÇñÝ»ñ)

1 Տե՛ս “On Crimes and Punishments” (1764) C. Beccaria. Available at: http://www.thefederalistpapers.org/wp-
content/uploads/2013/01/Cesare-Beccaria-On-Crimes-and-Punishment.pdf

2 Տե՛ս Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության մեկնաբանություններ: Ընդհանուր խմբ.՝ Գ. Հարությունյանի,
Ա. Վաղարշյանի, Երևան, «Իրավունք», 2010, էջ 254: 
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Ըստ ՀՀ Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի
բնո րոշ ման. «Ան մե ղու թյան կան խա վար կա ծի
էու թյունն ան ձի մեղ քը բա ցա ռա պես դա տա -
կան կար գով հաս տա տե լու ե րաշ խա վո րումն է,
այ սինքն` այս սկզբուն քի ու ժով ան ձի մեղ քը
կա րող է հաս տատ վել բա ցա ռա պես քրեա կան
դա տա վա րու թյան արդ յուն քում և միայն դա -
տա կան ակ տով3»: Սա կայն ան ձին մե ղա վոր
ճա նա չե լու դա տա րա նի ի րա վա սու թյու նը բա -
ցար ձակ չէ այն հիմ քով, որ ա ռա ջին ատ յա նի,
այդ թվում նաև՝ բարձր ատ յա նի դա տա րան նե -
րը չպետք է վա ղա ժամ կար ծիք ար տա հայ տեն
ան ձի մե ղա վո րու թյան մա սին, ինչն ան հա մա -
տե ղե լի է ան մե ղու թյան կան խա վար կա ծի հետ:
Ընդ ո րում՝ ան ձի մե ղա վո րու թյան մա սին դա -
տո ղու թյուն ներն ան թույ լատ րե լի են ինչ պես ի -
րա վա կան այն պես էլ բա րո յա կան դիր քե րից4: 

Ան մե ղու թյան կան խա վար կա ծի սկզբուն -
քի նկատ մամբ հար գան քի պա հանջն ա ռա ջին
հեր թին ուղղ ված է դա տա րա նին՝ որ պես գործն
ըստ էու թյան լու ծող ան կողմ նա կալ և ա նա չառ
ատյանի: Դա տա րա նը, այդ թվում նաև՝ հե -
տաքն նու թյան և նա խաքն նու թյան մար մին նե -
րը, մինչև գործն ըստ էու թյան լու ծող դա տա -
կան ակ տի օ րի նա կան ու ժի մեջ մտնե լը պետք
է դրսևո րեն զսպվա ծու թյուն ի րենց գոր ծո ղու -
թյուն նե րով, այդ թվում նաև՝ ո րո շում նե րով
չպետք է սուբ յեկ տիվ դիր քո րո շում հայտ նեն
ան ձին ներ կա յաց ված քրեա կան մե ղադ րան քի
հիմ նա վոր վա ծու թյան մա սին: Ե թե դա տա կան
ո րո շումն ար տա հայ տում է հստակ ձևա կեր -
պում ան ձի կող մից այն ա րար քի կա տար ման
հա մար, ո րի կա տար ման մեջ նա միայն կաս -

կած վում է, ապա դա հա մար վում է ան մե ղու -
թյան կան խա վար կա ծի կո պիտ խախ տում5: Բա -
ցի այդ՝ երբ դա տա վո րը մինչև դա տավճ ռի օ -
րի նա կան ու ժի մեջ մտնե լը կար ծիք է հայտ նում
ան ձի մե ղա վո րու թյան մա սին, նա խախ տում է
Սահ մա նա դրու թյամբ ամ րագր ված ար դար դա -
տաքն նու թյան ի րա վուն քը, որի հա մա ձայն՝ յու -
րա քանչ յուր ոք ու նի ան կախ և ա նա չառ դա -
տա րա նի կող մից իր գոր ծի ար դա րա ցի, հրա -
պա րա կա յին և ող ջա միտ ժամ կե տում քննու -
թյան ի րա վունք6: Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո -
պա կան դա տա րանն իր նա խա դե պա յին ի րա -
վուն քում նույն պես ան մե ղու թյան կան խա վար -
կա ծի խախ տում է հա մա րել դա տա վո րի կող -
մից ար դար դա տաքն նու թյան սկզբուն քը խախ -
տե լու հիմ քով7:

Հարկ է նշել, որ ան մե ղու թյան կան խա -
վար կա ծի սկզբուն քը կա րող է խախտ վել ոչ
միայն դա տա կան իշ խա նու թյան, այլ նաև՝ հան -
րա յին իշ խա նու թյան մար մին նե րի կող մից՝ ան -
ձի մե ղա վո րու թյան վե րա բեր յալ կան խավ ար -
ված ար տա հայ տու թյուն նե րով8: Հան րա յին իշ -
խա նու թյան մար մին նե րի կող մից ան ձի մե ղա -
վո րու թյան մա սին ար ված ար տա հայ տու թյուն -
նե րի ան թույ լատ րե լիու թյան մա սին իր ո րո շում -
նե րում նշել է Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա -
կան դա տա րա նը9:

Ինչ պես նշվեց՝ հան ցա գոր ծու թյան մեջ մե -
ղադր վե լու կա պակ ցու թյամբ ան ձի ի րա վունք -
նե րի սահ մա նա փա կում նե րը պետք է հա մա -
չափ լի նեն հե տապնդ վող նպա տակ նե րին, և
նման սահ մա նա փա կում նե րը չեն կա րող հա -
մար ժեք լի նել քրեա կան պատ ժին, հա կա ռակ

3 Տե՛ս ՀՀ Սահմանադրական դատարանի 2010 թվականի մարտի 30-ի թիվ ՍԴՈ-871 որոշման 6-րդ կետը:
4 Տե՛ս Судоустройство и правоохранительные органы в Российской Федерации. Под ред. В.И. Швецова. М., 1996, էջ

106:
5 Տե՛ս European Court of Human Rights(ECHR) decision of 10 January 2012 the case on Vulakh and others v. Russia, app.

No. 33468/03, §§ 33-37 
6 Տե՛ս ՀՀ Վճռաբեկ դատարանի քրեական պալատի 2014 թվականի դեկտեմբերի 22-ի Արմեն Բաբայանի և Սուրեն

Թումանյանի վերաբերյալ գործով, թիվ ԵԷԴ/0044/01/11 որոշման 14-րդ կետը:
7 Տե՛ս European Court of Human Rights(ECHR) decision of 06 December 1998 the case on Barbera, Messegue and Jabardo

v. Spain, app. No. 10590/83 §77, §91; decision of 25 March 1983 the case on Minelli v. Switzerland, App. No. 8660/79,
§37; decision of 18 December 2008 the case on Nerattini v. Greece, App. No. 43529/07 § 23; decision of 14 April 2009
the case on Didu v. Romania, app. No. 24814/02, § 41; decision of 06 February 2007 the case on Garycki v. Poland, app.
No. 14348/02, § 66; decision of 01 December 2008 the case on Ismoilov and Others v. Russia, App. No. 2947/06, § 166:

8 Տե՛ս European Court of Human Rights(ECHR) decision of 10 January 1995 the case on Allen de Ribemont v. France, app.
No. 15175/89; decision of 17 January 2001 the case on Daktaras v. Lithuania, app. No. 42095/98, § 42; decision of 22 April
2010, the case on Fatullayev v. Azerbaijan, app. No. 40984/07, § 159; 

9 Տե՛ս Guide on Article 6, Right to a fair trial (criminal limb), Council of Europe/European Court of Human Rights, 2014.
Available at: www.echr.coe.int



դեպ քում, կա ռա ջա նա ան հա մա չա փու թյուն ՀՀ
քրեա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քով նա -
խա տես ված ի րա վա կար գա վո րում նե րի հետ:
Այս հա մա տեքս տում հատ կան շա կան է քննար -
կել ան մե ղու թյան կան խա վար կա ծի հնա րա վոր
խախ տում նե րը կա լան քի՝ որ պես խա փան ման
մի ջո ցի ան հար կի կի րառ ման դեպ քում: Ըստ
մի ջազ գա յին և ներ պե տա կան կար գա վո րում -
նե րի՝ կա լա նա վո րու մը հա մար վում է հան ցա -
գոր ծու թյան մեջ մե ղադր վող ան ձի նկատ մամբ
կի րառ վող ա մե նա խիստ խա փան ման մի ջո ցը
և կի րառ վում միայն այն դեպ քում, երբ մյուս
մի ջոց նե րը բա վա րար չեն ա պա հո վելու ան ձի
պատ շաճ վար քա գի ծը կամ նպաս տե լու ար դա -
րա դա տու թյան ի րա կա նաց մա նը: Կա լան քի կի -
րառ ման նպա տա կը ոչ թե ան ձին նա խա պես
պատ ժելն է, այլ՝ նրա հնա րա վոր ոչ ի րա վա -
չափ գոր ծո ղու թյուն նե րի կան խումը՝ հա սա րա -
կու թյու նից մե կու սաց նե լու մի ջո ցով: Ան ձի ա -
զա տու թյան ժա մա նա կա վոր սահ մա նա փա կու -
մը ել նում է գոր ծի քննու թյան շա հե րից: Այսինքն՝
կա լա նա վոր ման նպա տակն է ա պա հո վել նա -
խաքն նու թյան և դա տաքն նու թյան բնա կա նոն
ըն թաց քը, ինչ պես նաև դա տա վա րա կան գործ -
ըն թա ցին մե ղադր յա լի մաս նակ ցու թյու նը: Հա -
կա ռակ դեպ քում՝ ա ռանց ա զա տու թյան սահ -
մա նա փակ ման ան ձի ոչ պատ շաճ վար քա գի ծը
կա րող է ազ դել քրեա կան գոր ծի քննու թյան
ողջ ըն թաց քի վրա10: 

Կա լան քի կի րառ ման դեպ քե րի վեր լու ծու -
թյու նը վկա յում է, որ ա ռա վել հա ճախ հան դի -
պող խախ տում նե րից են կա լան քի կի րառ ման
մա սին ո րո շում կա յաց նե լիս ներ կա յաց ված հիմ -
նա վո րում նե րի ոչ վե րա բե րե լի և ոչ բա վա րար
լի նե լը, քրեա կան դա տա վա րու թյան սկզբունք -
նե րի չպահ պա նու մը, ինչ պես նաև քննչա կան
մար մին նե րի և դա տա րան նե րի կող մից ան ձի
մե ղա վո րու թյան կան խա վար կա ծի վրա հիմն -
վե լը: Ան մե ղու թյան կան խա վար կա ծի և կա լան -
քի միջև ան մի ջա կան կապն ար տա հայտ վում է
այն դեպ քում, երբ կա լան քի կի րառ ման հիմ քե -
րը պատ ճա ռա բան ված չեն, ուղղ ված չեն հե -
տապնդ վող նպա տակ նե րի ի րա կա նաց մա նը և
կի րառ վում են որ պես նախ նա կան պա տիժ:
Մինչ դեռ՝ քրեա կան գոր ծի մինչ դա տա կան վա -

րույ թի փու լում վե րահս կո ղա կան իր գոր ծա -
ռույթն ի րա կա նաց նե լու նպա տա կով դա տա րա -
նի կող մից կա լա նա վոր ման վե րա բեր յալ ըն -
դուն ված ո րո շու մը ոչ թե ան ձին դա տա պար -
տող կամ նրա մե ղա վո րու թյու նը հաս տա տող
ակտ է, այլ՝ արդ յու նա վետ ու ա նա չառ ար դա -
րա դա տու թյուն ի րա կա նաց նե լու մի ջոց: Այս մո -
տե ցումն իր ամ րագ րումն է ստա ցել ինչ պես
մի ջազ գա յին, այն պես էլ՝ ներ պե տա կան ի րա -
վուն քում, մաս նա վո րա պես՝ ՀՀ քրեա կան դա -
տա վա րու թյան օ րենսգր քի 18-րդ հոդ վա ծի 5-
րդ մա սի հա մա ձայն` կաս կած յա լի կամ մե ղա -
դրյա լի նկատ մամբ կի րառ վող խա փան ման մի -
ջոց նե րը չեն կա րող պա րու նա կել պատ ժի տար -
րեր: Մե ղադր յա լի նկատ մամբ խա փան ման մի -
ջոց նե րն ընտ րե լիս նա խաքն նու թյան մար մին -
նե րը պետք է ընտ րեն վեր ջի նիս ա զա տու թյու -
նը հնա րա վո րինս քիչ սահ մա նա փա կող մի ջոց՝
ել նե լով այն կան խա վար կա ծից, որ մե ղադր յա -
լի կող մից ա պա գա յում են թադր վե լիք գոր ծո -
ղու թյուն նե րի կա տա րու մը հնա րա վոր կլի նի
կան խել խա փան ման ա վե լի մեղմ մի ջոց նե րով:

Կա լան քի` ըստ պա հան ջի կի րառ ման հա -
մա տեքս տում կարևոր նշա նա կու թյուն ու նի սահ -
մա նադ րաի րա վա կան «Ultima Ratio»-ի (նվա -
զա գույն մի ջամ տու թյուն) սկզբուն քը, ո րը սեր -
տո րեն կապ ված է ան մե ղու թյան կան խա վար -
կա ծի սկզբուն քի հետ: Այս սկզբուն քը հայտ նի է
նաև «նվա զա գույն քրեա կա նաց ման սկզբունք»
եզ րույ թով: Դա թույլ է տա լիս հաս կա նալ կա -
լան քի կի րառ ման հա մա չա փու թյան կա նո նը և
սեր տո րեն կապ ված է pro-libertate հաս կա ցու -
թյան հետ: Pro-libertate սկզբուն քից բխում է,
որ ցան կա ցած ի րա վի ճա կում հնա րա վոր սահ -
մա նա փա կող մի ջոց նե րից պետք է ընտր վի
նվա զա գույն մի ջամ տու թյուն ա ռա ջաց նո ղը: Այս
սկզբուն քը քննար կե լով կա լան քի հա մա տեքս -
տում` պետք է նշել, որ կա լան քը` որ պես բա ցա -
ռիկ խա փան ման մի ջոց, պետք է կի րառ վի
միայն որ պես հնա րա վոր մի ջոց նե րից վեր ջի նը
և ծայ րա հեղ անհ րա ժեշ տը, երբ փա խուս տի դի -
մե լու, հան րո րեն այլ վտան գա վոր ա րարք կա -
տա րե լու կամ ար դա րա դա տու թյան ըն թաց քին
մի ջամ տե լու վ տան գը չի կա րող հաղ թա հար վել
խա փան ման այլ մի ջոց նե րով: Կա լա նա վո րու -
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10 Տե՛ս ՀՀ Վճռաբեկ դատարանի 2008 թվականի դեկտեմբերի 26-ի Տիգրան Վահրադյանի գործով, թիվ ԼԴ/0197/06/08
որոշման, 39-րդ և 40-րդ կետերը:



25

ՔՐԵԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Օ
Ր

Ի
Ն

Ա
Կ

Ա
Ն

Ո
Ւ

Թ
Յ

Ո
Ւ

Ն
  №

9
7

  2
0

1
7

մը, լի նե լով խա փան ման մի ջոց նե րից մե կը, ու -
նի այ լընտ րանք և խա փան ման բո լոր մի ջոց նե -
րի շար քից ընտր վում է այն ժա մա նակ, երբ
խա փան ման մի ջոց նե րի կի րառ մամբ հե տա -
պնդվող նպա տակ նե րին հաս նե լուն ա ռա վե լա -
պես կա րող է նպաս տել հենց կա լան քը` հաշ վի
առ նե լով ՀՀ քրեա կան դա տա վա րու թյան օ -
րենսգր քի 135-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սում նշված
հան գա մանք նե րը: Ընդ ո րում՝ օ րենսգր քի 135-
րդ հոդ վածը, ամ րագ րե լով կա լա նա վոր ման հիմ -
քե րը, ըստ էու թյան՝ մատ նան շում է ոչ պատշաճ
վար քագ ծի այն հնա րա վոր դրսևո րում նե րը, ո -
րոնք կան խե լու նպա տա կով որ պես խա փան -
ման մի ջոց կի րառ վում է կա լա նա վո րու մը11: Կա -
լա նա վոր ման կի րառ ման հիմ քե րի կի րա ռե լիու -
թյան անհ րա ժեշ տու թյու նը պետք է հիմ նա վո -
րել քրեա կան գոր ծով ձեռք բեր ված փաս տա -
կան տվյալ նե րի մի ջո ցով, ո րոն ցով էլ ո րոշ վում
են կա լա նա վոր ման հիմ քե րի կի րառ ման ողջա -
մտու թյու նը և հիմ նա վոր վա ծու թյու նը: 

Կա լան քի կի րա ռու մը ող ջա միտ է այն դեպ -
քում, երբ մե ղադր յա լի կող մից խախտ վում են
այն պայ ման նե րը, ո րոնց հիմ քով վեր ջի նիս
նկատ մամբ կի րառ վել է այ լընտ րան քա յին խա -
փան ման մի ջոց: Սա կայն պետք է հաշ վի առ -
նել այն հան գա ման քը, որ վե րոնշ յալ դեպ քե -
րում կա լան քի կի րա ռու մը չպետք է բա ցար ձա -
կա նաց վի և պետք է հիմն վի հան գա մանք նե -
րի խո ր ու սում նա սի րու թյան և մո տի վա ցիա յի
վրա12: Կա լան քի կի րառ ման հա մար նա խա -
տես ված հիմ քերն ու նեն ա ռա վել են թադ րա -
կան բնույթ, քա նի որ կապ ված են ա պա գա -
յում են թադր վե լիք գոր ծո ղու թյուն նե րի կա տար -
ման հետ:

ՀՀ քրեա կան դա տա վա րու թյան օ րենս -
գրքի 135-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով նա խա տես -
ված կա լա նա վոր ման հիմ քե րը վեր ջի նիս կի -
րառ ման հիմ նա վոր վա ծու թյունն ու օ րի նա կա -
նու թյունն ա պա հո վող ե րաշ խիք ներ են, սա -
կայն, ինչ պես ար դեն նշվեց՝ միայն վե րոնշ յալ
հիմ քե րը մե ղադր յա լի նկատ մամբ կա լա նա վոր -
ման կի րառ ման միջ նոր դու թյու նը հաս տա տե -
լու հա մար բա վա րար չեն: Վճ ռա բեկ դա տա -
րա նը ստեղ ծել է մի ամ բողջ նա խա դե պա յին ի -

րա վունք` ստո րա դաս ատ յա նի դա տա րան նե -
րի հա մար մեկ նա բա նե լով այն պի սի հաս կա -
ցու թյուն ներ, ինչ պի սիք են «հիմ նա վոր կաս -
կած», «պատ ճառ նե րի վե րա բե րե լիու թյուն», «ի -
րա վա կան ո րո շա կիու թյուն», ո րոնք պար տա -
դիր նշա նա կու թյուն ու նեն դա տա րա նի կող մից
կա լան քի կի րառ ման հար ցի լուծ ման հա մար:
Միայն վե րոնշ յալ պայ ման նե րի առ կա յու թյան
դեպ քում դա տա րա նը կա րող է պար զել, թե
արդ յոք կա՞ն բա վա րար հիմ քեր են թադ րե լու,
որ ան ձը կա տա րել է ի րեն մեղ սագր վող ա -
րար քը: Միջ նոր դու թյան մեջ քննի չի կող մից
պետք է պատ շաճ հիմ նա վոր ված և պատ ճա -
ռա բան ված լի նի խա փան ման մի ջո ցի կի րառ -
ման անհ րա ժեշ տու թյու նը հիմ նա վո րող գո նե
մեկ պայ ման, ո րի հիմ քով պետք է կի րառ վի
կա լանք, ինչ պես նաև ող ջա միտ հիմ նա վո րում -
ներ այն մա սին, որ, ա վե լի մեղմ այ լընտ րան -
քա յին խա փան ման մի ջոց կի րա ռե լով՝ հնա րա -
վոր չի լինի ա պա հո վել ան ձի պատ շաճ վար -
քա գի ծը: Այս խնդրի լուծ ման նպա տա կով մշակ -
վել է հա յե ցո ղու թյան մի ջա կայ քի դոկտ րի նը
(անգլ.` margin of appreciation), ո րով Կոն վեն -
ցիան պե տու թյուն նե րին ո րո շա կի հա յե ցո ղու -
թյուն է ըն ձե ռում ո րո շա կի հան գա մանք նե րում,
ո րոշ ի րա վունք նե րի նկատ մամբ մի ջամ տու -
թյուն ի րա կա նաց նե լու նպա տա կով` սահ մա նե -
լով, որ այդ մի ջամ տու թյու նը պետք է հա մա -
չափ լի նի հե տապնդ վող նպա տա կին: Նմա նա -
պես՝ խա փան ման մի ջո ցի կի րառ ման հա մար
պե տու թյան կող մից պայ ման նե րի սահ մա նու -
մը կա րող է դի տարկ վել որ պես հա յե ցո ղու թյան
դրսևո րում, սա կայն կի րա ռումն ար դեն իսկ
դառ նում է պար տա դիր, և դրան ցից որևէ մե կի
կի րառ ման հար ցը պետք է լու ծի բա ցա ռա պես
ան ձի մե ղա վո րու թյա նը վե րա բե րող հիմ նա վոր
կաս կա ծը հաս տա տե լուց հե տո: Այն դեպ քում,
երբ հնա րա վոր չէ հա վա քել անձի ոչ պատ շաճ
վար քագ ծի հնա րա վոր դրսևո րում նե րը հիմ նա -
վո րող ա պա ցույց ներ, դա տա րա նը պետք է
սկզբնա կան կա լան քի հա մար նշա նա կի այն -
պի սի ժամ կետ, ո րի ըն թաց քում հնա րա վոր
կլի նի վա րույթ ի րա կա նաց նող մարմ նի կողմից
ձեռք բե րել կա լա նա վոր ման անհ րա ժեշ տու -

11 Տե՛ս ՀՀ Սահմանադրական դատարանի 2009 թվականի սեպտեմբերի 12-ի թիվ ՍԴՈ-827 որոշման 6-րդ կետը:
12 Տե՛ս Council of Europe(COE), Committee of Ministers, Recommendation of the Use of Remand in Custody, the Conditions

in Which It Takes Place and the Provision of Safeguards against Abuse( 27 September 2006):



թյու նը հիմ նա վո րող ող ջա միտ փաս տեր13: Ընդ
ո րում՝ ան գամ խա փան ման մի ջո ցի կի րառ ման
անհ րա ժեշ տու թյան դեպ քում պետք է նշա նակ -
վի ան ձի ի րա վունք նե րը հնա րա վո րինս քիչ
սահ մա նա փա կող խա փան ման մի ջո ցը14: Հա -
կա ռակ դեպ քում՝ կա լա նա վոր ման մա սին ո րո -
շում նե րում տեղ գտած ոչ ի րա վա կան ձևա կեր -
պում նե րը խախ տում են մի ջազ գա յին ի րա վուն -
քով ամ րագր ված ե րաշ խիք նե րը: Այն դեպ քում,
երբ դա տա րա նը պատ շաճ կեր պով չի քննում
խա փան ման մի ջո ցի կի րառ ման հարցը, հե -
տա գա յում դա տավ ճիռ կա յաց նե լիս ստիպ ված
է լի նում կա յաց նել մե ղադ րա կան դա տա վճիռ,
կա լա նա վոր ման կի րառ ման նախ նա կան նպա -
տա կին չհա կա սե լու հա մար15:

Ք րեա կան դա տա վա րու թյան վաղ փու լում
մե ղադր յա լի նկատ մամբ խա փան ման մի ջո ցի
կի րառ ման հար ցը լու ծե լիս դա տա վորը, ան ձի
մե ղադ րան քը հիմ նա վոր ված հա մա րե լով, խախ -
տում է ոչ միայն մինչև վերջ նա կան դա տավճ ռի
օ րի նա կան ու ժի մեջ մտնելն ան ձին ան մեղ հա -
մա րե լու ե լա կե տա յին սկզբուն քը, այլև՝ խա -
փան ման մի ջո ցին հա ղոր դում ո րո շա կի պատ -
ժի տար րեր, ինչով խախտ վում են ան մե ղու -
թյան կան խա վար կա ծի պահ պան ման ե րաշ -
խիք նե րը: Դա տա վո րի նման վար քա գի ծը խո -
չըն դոտ է մինչ դա տա կան վա րույ թում կա լա նա -
վոր ման ան հիմն կի րառ ման դեպ քե րի հնա րա -
վո րինս բա ցառ ման տե սանկ յու նից16: 

Ինչ պես երևում է՝ կա լան քի չա րա շահ մամբ
կի րա ռու մը, այն է՝ չա փա զանց հա ճախ, ան -
հիմն և, ա մե նա կարևորն է` սխալ պատ ճառ նե -
րով կի րա ռու թյու նը, թերևս, լուրջ խնդիր ներ է
ա ռա ջաց նում: Քա ղա քա ցիա կան և քա ղա քա -

կան ի րա վունք նե րի մա սին մի ջազ գա յին դաշ -
նագ րի կա տար ման վե րա բեր յալ Հա յաս տա նի
ա ռա ջին զե կույ ցում (1998թ.) ա ռաջ քաշ վեց
մինչ դա տա կան կա լան քի վրա չա փա զանց շատ
հեն վե լու խնդի րը17: 1998 թ. մինչև 2010 թ., կա -
րե լի է ա սել, որ այս խնդրի լուծ մանն ուղղ ված
որևէ քայլ չի կա տար վել, հա կա ռա կը` ա ճել են
կա լան քի ան հար կի և որ պես պատ ժի մի ջոց
կի րառ ման դեպ քե րը: Հե ղի նա կա վոր «Penal Re-
form International» (PRI) ՀԿ-ն  իր 2012 թ. հա -
մա պար փակ զե կույ ցում փաս տար կել է, որ 2005-
2010 թթ. ժա մա նա կա հատ վա ծում Հա յաս տա -
նում կա լան քը կի րառ վել է չա փա զանց շատ և
ան հար կիո րեն18: 

2013 թվա կա նի ըն թաց քում ՀՀ ա ռա ջին
ատ յա նի դա տա րան նե րում ստաց վել է կա լա -
նա վո րու մը որ պես խա փան ման մի ջոց կի րա -
ռե լու 3172 միջ նոր դու թյուն, ո րոն ցից 3011-ը բա -
վա րար վել է, իսկ 153-ը՝ մերժ վել, 8-ը թողն վել է
ա ռանց քննու թյան19: 2014 թվա կա նի ըն թաց -
քում ՀՀ ա ռա ջին ատ յա նի դա տա րան նե րում
ստաց վել է կա լա նա վո րու մը որ պես խա փան -
ման մի ջոց կի րա ռե լու 2331 միջ նո դու թյուն, ո -
րոն ցից 2203-ը բա վա րար վել է, 122-ը` մերժ վել,
իսկ 6-ը` ա ռանց քննու թյան20: 2015 թվա կա նի
ըն թաց քում ՀՀ ա ռա ջին ատ յա նի դա տա րան -
նե րում ստաց վել է կա լա նա վո րու մը որ պես խա -
փան ման մի ջոց կի րա ռե լու 2452 միջ նոր դու -
թյուն, ո րոն ցից 2263-ը բա վա րար վել է, 11-ը
բավա րար վել է մաս նա կի, 154-ը՝ մերժ վել, իսկ
24-ը թողն վել է ա ռանց քննու թյան21: 2016 թվա -
կա նի 1-ին կի սամ յա կի ըն թաց քում ՀՀ ա ռա ջին
ատ յա նի դա տա րան նե րում ստաց վել է կա լա -
նա վո րու մը որ պես խա փան ման մի ջոց կի րա -
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13 Տե՛ս Խափանման միջոցների կիրառման առանձնահատկությունները ըստ Քրեական դատավարության նոր
օրենսգրքի նախագծի (Պետություն և իրավունք, թիվ 1 (59), 2013), Դ. Մելքոնյան:

14 Տե՛ս Լատվիայի քրեական դատավարության օրենսգիրք, հոդված 244:
15 Տե՛ս ՔՀԻ նախագահ,Ա. Կիրակոսյանի բաց նամակը ՀՀ գլխավոր դատախազ Ա. Դավթյանին, Երևան, 21

հոկտեմբերի 2016 թ. Available at: www.hra.am Անկախություն և անձեռնմխելիություն | Մարդու իրավունքները փակ
հաստատություններում:

16 Տե՛ս Վճռաբեկ դատարանի 23 հուլիսի 2010 թվականի Ա. Առաքելյանի գործով թիվ ԵԿԴ/0580/06/09 որոշման, 22-
26 կետերը:

17 Տե՛ս UNHRC, Concluding Observations of the Human rights Committee, Armenia, U.N. Doc. CCPR/C/79/Add.100 (1998),
para. 11.

18 Տե՛ս Penal Reform International, Pre–Trial Detention and its alternative in Armenia, (2013). Available at:
http://www.penalreform.org/wp–content/uploads/2013/05/Armenia–Report–PTD–alternatives–ENG.pdf (accessed 14
November, 2015):

19 Տե՛ս http://www.court.am/?l=lo&id=50&cat_id=0&page_num=3
20 Տե՛ս http://www.court.am/?l=lo&id=50&cat_id=0&page_num=1
21 Տե՛ս http://www.court.am/?l=lo&id=279
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ռե լու 1290 միջ նոր դու թյուն, ո րոն ցից 1197-ը բա -
վա րար վել է, 4-ը բա վա րար վել է մաս նա կի, 82-
ը՝ մերժ վել, իսկ 7-ը թողն վել է ա ռանց քննու -
թյան22: 

Վե րո հիշ յալ վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րի
բազ կա կող մա նի ու սում նա սի րու թյու նից հետևում
է, որ պահ պան վել է կա լան քի՝ որ պես խա փան -
ման մի ջո ցի կի րառ ման հա ճա խու թյու նը: Հան -
րա յին ըն կա լու մը հետևյալն է. կա լան քը որ պես
խա փան ման մի ջոց ՀՀ-ում լայ նա տա րած է, և
դա պայ մա նա վոր ված է այն հանգամանքով,
որ դա տա րան նե րը բա վա րա րում են կա լան քի
մա սին քննիչ նե րի գրե թե բո լոր միջ նոր դու թյուն -
ները23: Մինչ դա տա կան կա լան քի կի րառ ման
պրակ տի կա յում այս խնդրի առ կա յու թյու նը նախ
և ա ռաջ պայ մա նա վոր ված է կա լան քի ի րա կան
այ լընտ րան քա յին խա փան ման մի ջոց նե րի բա -
ցա կա յու թյամբ: Բան տա յին վի ճա կա գրու թյուն -
նե րի մի ջազ գա յին կենտ րո նը պար բե րա բար
բան տա յին վի ճա կագ րու թյուն է հրա պա րա կում
պե տու թյուն նե րի և տա րածք նե րի վե րա բեր յալ`
«World Prison Brief Online» խո րագ րով: Այդ
տվյալ նե րով՝ կա լան քի տակ պահ վող նե րի թի -
վը Հա յաս տա նի քրեա կա տա րո ղա կան հիմ -
նարկ նե րում պահ վող ան ձանց ընդ հա նուր թվի
մեջ կազ մում է շուրջ 26,4%:

Ամ փո փե լով վե րոգր յա լը՝ կա րե լի է եզ րա -
կաց նել, որ կա լան ավոր ման՝ օ րեն քով չնա խա -
տես ված հիմ քե րով կի րա ռու մը խախ տում է ոչ
միայն ան մե ղու թյան կան խա վար կա ծի
սկզբունքը, այլև՝ բա ցա սա կան հետևանք ներ
ա ռա ջաց նում թե՛ կա լա նա վոր վա ծի և թե՛ ողջ
հա սա րա կու թյան հա մար: Այն դեպ քում, երբ
ան ձի նկատ մամբ կա լան քը կի րառ վում է ոչ
հիմ նա վոր, որպես արդ յունք՝ նաև որ պես պատ -
ժի մի ջոց, ան ձը, ժա մա նա կի ըն թաց քում ընկ -
նե լով քրեա կան են թամ շա կույ թի ազ դե ցու թյան

տակ, սկսում է դրսևո րել այն պի սի վար քա գիծ,
ո րով նա փոր ձում է ա պա ցու ցել իր մե ղա վո րու -
թյու նը միայն այն պատ ճա ռով, որ ստեղծ վի
կար ծեց յալ հա մա չա փու թյուն իր «մե ղա վո րու -
թյան» և բուն կա լան քի միջև: 

Կա լան քը հիմ նա վո րող չպատ ճա ռա բան -
ված ո րո շում նե րի նվազ մա նը նպաս տող հան -
գա մանք նե րից խո սե լիս պետք է անդ րա դառ -
նալ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի նա խա դե պա յին ի -
րա վուն քի զար գաց մա նը, ինչ պես նաև օ րենս -
դրա կան հա մա պա տաս խան փո փո խու թյուն նե -
րին: Մաս նա վո րա պես՝ քրեա կան դա տա վա րու -
թյան նոր օ րենսգր քի նա խա գի ծը մշա կե լիս ա -
ռաջ նա հերթ խնդիր նե րից է ե ղել կա լան քի կի -
րառ ման հար ցի լու ծու մը: Նա խագ ծով նախ և
առաջ ընդ լայն վել է կա լան քին այ լընտ րանք հա -
մար վող խա փան ման մի ջոց նե րի ցան կը: Միա -
ժա մա նակ՝ հնա րա վո րինս հստա կեց վել են խա -
փան ման մի ջո ցի կի րառ ման պայ ման նե րը և
ըն թա ցա կար գե րը` ան հիմն կա լա նա վոր ման և
կա լան քը որ պես պատ ժի մի ջոց կի րա ռե լու դեպ -
քե րը բա ցա ռե լու հա մար: Նա խագ ծում նա խա -
տես վել են մի ջազ գա յին պրակ տի կա յում լայ նո -
րեն կի րառ ված և ի րենց արդ յու նա վե տու թյու նը
ա պա ցուց ված խա փան ման մի ջոց նե րը, մաս -
նա վո րա պես՝ տնա յին կա լան քը և վար չա կան
վե րահս կո ղու թյու նը: Հս տա կեց վել են նաև խա -
փան ման մի ջո ցի կի րառ ման հիմ քե րը՝ նպա -
տակ ու նե նա լով դրանք ամ բող ջո վին հա մա -
պա տաս խա նեց նել Կոն վեն ցիա յի 5-րդ հոդ վա -
ծին: 

Եզ րա փա կե լով՝ հարկ է նշել, որ օ րենսդրու -
թյան մեջ և ի րա վա կի րառ պրակ տի կա յում կա -
տար վող փո փո խու թյուն նե րը կա րող են հնա -
րա վո րինս նվա զեց նել կա լան քի ան հիմն կի -
րառ ման դեպ քե րը:

22 Տե՛ս http://www.court.am/?l=lo&id=349
23 Տե՛ս Հայաստանի դատական դեպարտամենտի տարեկան զեկույցի տվյալներով՝ 2014 թվա կաններին դատարանները

ստացել են ՄԴԿ կիրառելու մասին 2331 միջնորդություն, որոնցից բավարարելեն 2203-ը (94,5%) և մերժել են 122-ը
(5,5%): Բավարարված միջնորդությունների թիվն է՛լ ավելի բարձր է եղել նախկին տարիներին՝ հասնելով 99,5%-ի և
96%-ի:



Ք րեա կան հե տապն դու մն ա մե նա բազ մեզր
կա տե գո րիա նե րից է քրեա կան դա տա վա րու -
թյու նում1: Դա քրեա կան դա տա վա րու թյան և՛
գոր ծա ռույթն է, ո րի ի րա կա նա ցու մը վե րա պահ -
ված է դրա հա մար հա տուկ լիա զոր ված պաշ -
տո նա տար ան ձանց, և՛ դա տա վա րա կան գոր -
ծո ղու թյուն նե րի հա մա կար գը՝ ուղղ ված հա մա -
պա տաս խան հան ցա գոր ծու թյուն նե րը կա տա -
րե լու մեջ մե ղա վոր ան ձանց բա ցա հայտ մա նը:
Սա կայն այդ ա մե նով չի ա վար տում նշյալ հաս -
կա ցու թյան բո վան դա կու թյու նը, որն ա վե լին է,
քան և՛ քրեա կան դա տա վա րու թյան գոր ծա ռույ -
թը, և՛ դա տա վա րա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի հա -
մա կար գը: Ք րեա կան հե տապն դում ա սե լով՝
պետք է հաս կա նալ նաև քրեա կան դա տա վա -
րու թյան ինս տի տու տը:

Ք րեա կան դա տա վա րու թյան ինս տի տուտ -
նե րին բնո րոշ են հետևյալ հատ կա նիշ նե րը.

1) քրեա կան դա տա վա րու թյան ինս տի -
տուտ նե րը կազ մող այլ ըն թա ցա կար գե -
րից ու նե ցած հա րա բե րա կան տա րան -
ջա տու թյու նը,

2) միաս նա կա նու թյու նը, որն ա պա հով վում
է միաս նա կան, օ րեն քով սահ ման ված
նպա տա կով, 

3) հա տուկ սուբ յեկտ նե րի առ կա յու թյու նը,
ո րոնց վե րա պահ վում է հա մա պա տաս -
խան դա տա վա րա կան գոր ծո ղու թյուն -
ներ ի րա կա նաց նե լը,

4) հա մա պա տաս խան դա տա վա րա կան
գոր ծո ղու թյուն ներ կազ մա կեր պե լու և
կա տա րե լու միաս նա կան սկզբունք նե րի
առ կա յու թյու նը,

5) նոր մե րի միաս նա կա նու թյու նը, ո րոնք օ -
րենսդ րո րեն ամ րագ րում են քրեա կան
դա տա վա րու թյան հա մա պա տաս խան
ինս տի տու տը կազ մող դա տա վա րա կան
գոր ծո ղու թյուն նե րը:

Վե րոթ վարկ յալ բո լոր հատ կա նիշ նե րը, ո -
րոնք հա տուկ են քրեա կան դա տա վա րու թյան
ինս տի տու տին, բնո րոշ են նաև քրեա կան հե -
տապնդ մա նը: Այս պես՝ միան գա մայն ակն հայտ
է քրեա կան հե տապն դու մը կազ մող դա տա վա -
րա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի ո րո շա կի տա րան -
ջա տու թյու նն այն դա տա վա րա կան գոր ծո ղու -
թյուն նե րից, ո րոնք ուղղ ված են, օ րի նակ, մե -
ղադ րան քից պաշտ պան վե լուն: Բո լոր այդ դա -
տա վա րա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի միաս նու թյու -
նը ա պա հով վում է այն հանգամանքով, որ
դրանք պահ պա նում են ո րո շա կի գոր ծո ղու -
թյուն նե րի հա ջոր դա կա նու թյու նը՝ ուղղ ված հա -
մա պա տաս խան հան ցա գոր ծու թյուն կա տա րե -
լու մեջ մե ղա վոր ան ձանց բա ցա հայտ մա նը:
Վերևում ար դեն նշել ենք այն հա տուկ սուբ -
յեկտ նե րին, ում քրեա դա տա վա րա կան օ րեն քը
ի րա վունք է տա լիս և պար տա կա նու թյուն սահ -
մա նում ի րա կա նաց նե լու քրեա կան հե տապն -
դում: Նրանց թվում են, ա ռա ջին հեր թին՝ դա -
տա խա զը, քննի չը և հե տաքն նի չը: Կան նաև
սկզբունք ներ, ո րոնք միա վո րում են բո լոր դա -
տա վա րա կան գոր ծո ղու թյուն նե րը քրեա կան հե -
տապնդ ման միաս նա կան հա մա կար գի մեջ:
Դրանց թվում են օ րի նա կա նու թյու նը, ար դա -
րա ցիու թյու նը և նպա տա կա հար մա րու թյու նը:
Քրեա կան հե տապն դու մը կազ մող բո լոր դա -
տա վա րա կան գոր ծո ղու թյուն նե րը կար գա վոր -
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վում են քրեա դա տա վա րա կան օ րենսդ րու թյան
հա մա պա տաս խան նոր մե րով, ո րոնք ի րենց
հեր թին միա վոր ված են միաս նա կան հա մա -
կար գում: Այս պես՝ ՀՀ քր.  դատ. օր-ի 4-րդ
գլուխն ան վան ված է «Քրեա կան հե տապն դումն
ու դրա տե սակ նե րը» և միա վո րում է քրեա կան
հե տապն դու մը կազ մող դա տա վա րա կան գոր -
ծո ղու թյուն նե րը կար գա վո րող նոր մե րը:

Դ րա հի ման վրա քրեա կան հե տապն դու -
մը պետք է սահ մա նել որ պես քրեա կան դա -
տա վա րու թյան ինս տի տուտ2: Ըստ այդմ՝ քրեա -
կան հե տապն դում ա սե լով՝ պետք է հաս կա նալ
քրեա դա տա վա րա կան ինս տի տու տը, ո րը միա -
վո րում է դա տա վա րա կան գոր ծո ղու թյուն նե րը,
ո րոնք ի րա կա նաց նում են հա տուկ սուբ յեկտ նե -
րը՝ դրա հա մար լիա զոր ված պաշ տո նա տար
ան ձինք՝ ուղղ ված հա մա պա տաս խան հան ցա -
գոր ծու թյուն նե րը կա տա րե լու մեջ մե ղա վոր ան -
ձանց բա ցա հայտ մա նը3: Ընդ ո րում՝ պետք է
ու շադ րու թյուն դարձ նել, որ նշյալ դա տա վա րա -
կան գոր ծո ղու թյուն նե րը կա տար վում են միաս -
նա կան, քրեա կան հե տապնդ մա նը բնո րոշ
սկզբունք նե րի հա մա ձայն և կար գա վոր վում են
քրեա դա տա վա րա կան օ րեն քի նոր մե րով, ո -
րոնք աչ քի են ընկ նում միաս նա կա նու թյամբ և
անխ զե լի ամ բող ջա կա նու թյամբ:

Սա կայն նույ նիսկ այդ, ա ռա ջին հա յաց քից
սպա ռիչ սահ մա նու մը չի տա լիս բազ մա թիվ
հար ցե րի պա տաս խան ներ առ այն, թե ի՛նչ է
քրեա կան հե տապն դու մը: Բա վա կա նին հա -
ճախ են դա նույ նաց նում մե ղադ րան քի հետ:
Եր բեմն, թեև տար բե րում են այդ եր կու հաս -
կա ցու թյունը, սա կայն չեն կա րո ղա նում տես -
նել դրանց սահ մա նագ ծե րը, ո րոն ցով կա րո -
ղա նան դրանք տար բե րա կել: Եվ դա լիո վին
բա ցատ րե լի է: Չէ՞ որ պատ մա կա նո րեն այդ
հաս կա ցու թյուն նե րը մոտ էին ի րար: Ա վե լին՝
ե ղել են պատ մա կան ժա մա նա կաշր ջան ներ,
երբ քրեա կան հե տապն դումն ու մե ղադ րան քը
հա մար վել են նույն բա նը: Մաս նա վո րա պես՝

դա բնո րոշ էր և՛ հայ ցա յին տի պի, և՛ ինկ վի զի -
ցիոն քրեա կան դա տա վա րու թյա նը:

Ք րեա կան հե տապնդ ման և մե ղադ րան քի
նույ նա ցու մը բնո րոշ էր նաև Ռու սաստանյան
կայս րու թյա նը: Այս պես՝ կի րառ վում է «դա տա -
կան հե տապն դում» հաս կա ցու թյու նը որ պես
«մեղա դրանք» հաս կա ցու թյան հո մա նիշ: Խոր -
հրդա յին իշ խա նու թյան ա ռա ջին տա րի նե րին
քրեա դա տա վա րա կան օ րենսդ րու թյու նում նախ -
կի նի պես կի րառ վում էին և՛ «դա տա կան հետա -
պնդում», և՛ «մե ղադ րանք» հաս կա ցու թյուն ները:
Հե տա գա յում՝ 1921թ. ՌՖԽՍՀ քր.  դատ. օր-ում
«դա տա կան հե տապն դում» հաս կա ցու թյուն
այլևս չէր գոր ծած վում: Միայն 2001 թ. ՌԴ քր.
դատ. օր-ի ըն դուն մամբ «մե ղադ րանք» հաս -
կա ցու թյան հետ սկսեց գոր ծած վել «քրեա կան
հե տապն դում» հաս կա ցու թյու նը: Նույ նը բնորոշ
էր նաև Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան քրեա -
դա տա վա րա կան օ րենսդ րու թյա նը: Դ րան նա -
խոր դել էին նման հաս կա ցու թյան անհ րա ժեշ -
տու թյան վե րա բեր յալ տևա կան բա նա վե ճե րը4:

Այդ ա մե նը, բնա կա նա բար, ար տա ցոլ վել է
դրա՝ և՛ որ պես քրեա կան հե տապնդ ման, և՛ որ -
պես մե ղադ րան քի ըմբռն ման վրա: Ա ռա ջա ցել
է եր կու տե սա կետ. մե կը դի տում է դրանք որ -
պես նույ նա կան հաս կա ցու թյուն ներ, մյու սը՝ որ -
պես տար բեր, թե պետ և՝ մոտ: Այդ տե սա կետ -
նե րի ի րա վա ցիու թյան մա սին հետևու թյուն ա -
նել հնա րա վոր է միայն՝ այդ եր կու հաս կա ցու -
թյան բո վան դա կու թյուն նե րը հա մադ րե լով: Ա -
վե լին՝ մե ղադ րան քը խո րու թյամբ հաս կա նալն
անհ նար է՝ ա ռանց հա մադ րե լու քրեա կան հե -
տապնդ ման հետ: Միայն այդ դեպ քում է հնա -
րա վոր ոչ միայն տես նել այդ եր կու հաս կա ցու -
թյան տար բե րու թյուն նե րը, այլև ա վե լի խո րու -
թյամբ հաս կա նալ մե ղադ րան քի էու թյունն ու
բնույ թը: Իսկ դա իր հեր թին կա րող է նպաս տել
քրեա կան դա տա վա րու թյունն ա վե լի խո րու -
թյամբ ըն կա լե լուն, քա նի որ մե ղադ րանքը, ըստ
էու թյան, դրա ա ռանցքն է: Ինչ պե՞ս են հա րա -

2 Кузнецов А.А. Институт уголовного преследования по действующему законодательству // Юридическое лицо как
субъект гражданско-правовой и уголовной ответственности и обеспечение ГИБДД условий реализации отдельных
видов ответственности: сборник статей.– Орел: ОрЮИ МВД России им. В.В. Лукьянова, 2013.– էջ 147-155:

3 Мазюк Р.В. Институт уголовного преследования в системе институтов российского уголовного судопроизводства //
Сибирский юридический вестник.– Иркутск: Изд-во Иркут. Гос. ун-та, 2012, №2.– էջ 139-144:

4 Шуваткин А.В. Уголовное преследование в законодательстве и уголовно-процессуальной науке России: история и со-
временность // Проблемы развития уголовно-процессуального законодательства на современном этапе. Сборник
научных статей.– Самара: Изд-во “Самарский университет”, 2002.– էջ 165-172:



բե րակց վում քրեա կան հե տապն դումն ու մե -
ղադ րան քը: Սա հարց է, ո րին ճիշտ պա տաս -
խա նե լը կե րաշ խա վո րի քա ղա քա ցի նե րի ի րա -
վունք նե րի ու ա զա տու թյուն նե րի ա պա հո վու մը
քրեա կան դա տա վա րու թյու նում:

Միան գա մայն ակն հայտ է, որ քրեա կան
հե տապն դումն ու մե ղադ րան քը հո մա նիշ ներ
չեն, ոչ էլ նույ նա կան հաս կա ցու թյուն ներ են,
թեև դրանց հո մա նիշ լի նե լու վե րա բեր յալ տե -
սա կե տին էին հակ ված քրեա կան դա տա վա -
րու թյան տե սու թյան մի շարք հայտ նի մաս նա -
գետ ներ, ինչ պես օ րի նակ՝ Ի. Յա. Ֆոյ նից կին5,
Մ. Ս. Ստ րո գո վի չը6: Շատ հա վա նա կան է, որ
հենց նրանց գա ղա փար նե րի ազ դե ցու թյամբ
Խորհր դա յին Միու թյան քրեա դա տա վա րա կան
օ րենսդ րու թյու նը չէր կի րա ռում «քրեա կան հե -
տապն դում» հաս կա ցու թյու նը: Ե թե «քրեա կան
հե տապն դու մը» նույն հաս կա ցու թյունն է, ինչ
«մե ղադ րան քը», ա պա ի՞նչ ի մաստ ու նի միա -
ժա մա նակ կի րա ռել եր կու հաս կա ցու թյունն էլ,
ե թե կա րե լի է բա վա րար վել մե կով: Այդ ժա մա -
նա կա հատ վա ծում քրեա դա տա վա րա կան օ -
րենքն օգ տա գոր ծում էր միայն «մե ղադ րան ք»
հաս կա ցու թյու նը:

Սրա նից զատ՝ գո յու թյուն ու ներ և այլ տե -
սա կետ, ըստ ո րի՝ «քրեա կան հե տապն դու մը»
և «մե ղադ րան քը» ոչ միայն չհա մընկ նող հաս -
կա ցու թյուն ներ են, այլև դրան ցից մեկն ա վե լի
լայն բո վան դա կու թյուն ու նի7: Այս պես՝ քրեա -
կան հե տապն դու մը դիտ վում էր որ պես ա վե լի
լայն հաս կա ցու թյուն, իսկ մե ղադ րան քը՝ լոկ որ -
պես քրեա կան հե տապնդ ման տե սակ նե րից մե -
կը: Այս տե սա կե տի տրա մա բա նու թյու նը միան -
գա մայն հաս կա նա լի է և հիմն ված է ոչ միայն
տե սա կան մտա հան գում նե րի, այլև քրեա կան
գոր ծե րի նախ նա կան քննու թյան և դա տա կան
քննու թյան պրակ տի կա յի ընդ հան րաց ման վրա:
Հենց պրակ տի կա յի տե սանկ յու նից ակ ներև է,
որ ի րա վունք նե րի խախ տու մը հա ճախ սկսվում

է շատ ա վե լի վաղ, քան կոնկ րետ ան ձին մե -
ղադր յալ ճա նա չե լը: Դեռ նախ քան քրեա կան
գործ հա րու ցե լը (ընդ ո րում՝ նույ նիսկ այն դեպ -
քում, ե թե գործը հա րուց ված է հան ցա կազ մի
հատ կա նիշ նե րով, այլ ոչ թե կոնկ րետ ան ձի
նկատ մամբ) պաշ տո նա տար ան ձինք ա ռաջ -
նորդ վում են են թադ րու թյուն նե րով, թե ո՛վ է մե -
ղա վոր հան ցա գոր ծու թյան մեջ և, հա մա պա -
տաս խա նա բար, գոր ծո ղու թյուն ներ են ի րա կա -
նաց նում այդ ան ձի նկատ մամբ՝ բա ցա հայ տե -
լու նրա մե ղա վո րու թյու նը: Այ սինքն՝ այս տեղ
առ կա է քրեա կան հե տապն դում, այն դեպ քում,
երբ մե ղադ րանք դեռ չի ա ռա ջադր վել:

Նշ յալ տե սա կետ նե րից երկ րորդն ար տա -
ցոլ ված է նաև ներ կա յումս գոր ծող քրեա դա -
տա վա րա կան օ րենսդ րու թյու նում: Այս պես`
Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան գոր ծող քր.
դատ. օր-ում նշյալ հաս կա ցու թյո նը կի րառվում
է: Ա վե լին՝ դրան է նվիր ված ՀՀ քր. դատ. օր-ի
ամ բողջ 4-րդ գ լու խը, ինչը թույլ է տա լիս պնդել,
որ քրեա կան հե տապն դու մը քրեա կան դա տա -
վա րու թյան ինս տի տուտ է: 

Չնա յած քրեա կան հե տապն դու մը որ պես
քրեա կան դա տա վա րու թյան ինք նու րույն ինստի -
տուտ ճա նա չե լուն, նախ կի նի պես նշյալ հաս -
կա ցու թյու նն ա մե նաչմ շակ ված նե րից է, ուս տի
և ա մե նա վի ճե լի նե րից: Այս պես՝ ո րո շա կիո րեն
չի սահ ման վել քրեա կան դա տա վա րու թյա նը
դաս վե լիք դա տա վա րա կան գոր ծո ղու թյուն նե -
րի ցան կը8: Օ րենսդ րու թյու նում չկա նորմ, ո րի
վրա հեն վե լով` հնա րա վոր լի ներ սահ մա նել այն
չա փո րո շիչ նե րը, ո րոն ցով տար բեր վում են քրեա -
կան հե տապն դումն ու մե ղադ րան քը: Սա հան -
գեց նում է խնդիր նե րի ա ռա ջաց մա նն ար դա -
րա դա տու թյան մար մին նե րի գոր ծու նեու թյան
պրակ տի կա յում, ո րոնք ար տա ցոլ վում են քրեա -
կան դա տա վա րու թյան ո լոր տում հայտն ված
քա ղա քա ցի նե րի ի րա վունք նե րի և ա զա տու -
թյուն նե րի ե րաշ խիք նե րի վրա: 
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5 Фойницкий И.Я. Курс уголовного судопроизводства. Т. 1 / Общ. ред., послесл., прим.: Смирнова А.В.– С.-Пб.:
Альфа, 1996.– էջ 254-258:

6 Строгович М.С. Избранные труды: Проблемы общей теории права. В 3-х томах. Т. 1.– М.: Наука, 1990.– էջ 151-154:
7 Мазюк Р.В. О соотношении понятий “обвинение” и “уголовное преследование” в российском уголовном судопроизводстве

// Актуальные проблемы борьбы с преступностью в Сибирском регионе: Сборник материалов XIII международной
научно-практической конференции (18-19 февраля 2010 г.): в 3 ч..– Красноярск: СибЮИ МВД России, 2010, Ч. 2.–
էջ 111-115:

8 Лукожев Х.М. Понятие “обвинение” и “уголовное преследование” по УПК РФ // Проблемы теории и практики
уголовного процесса: история и современность.– Воронеж: Изд-во Воронеж. ун-та, 2006.– էջ 426-430:
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Նշ յալ խնդիր նե րը լու ծե լու հա մար հար կա -
վոր է ոչ միայն բա ցա հայ տել նշյալ եր կու հաս -
կա ցու թյան բո վան դա կու թյու նը, այլև հա մա դրել
դրանք, վեր հա նել դրանց նմա նու թյուն ներն ու
տար բե րու թյուն նե րը: Այս պես՝ քրեա կան հե -
տապնդ ման ու մե ղադ րան քի ան վի ճե լի նմա -
նու թյու նն այն է, որ եր կուսն էլ են թադ րում են
այն պի սի դա տա վա րա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի
ի րա կա նա ցու մը, ո րոնք սահ մա նա փա կում են
այն ան ձանց ի րա վունք ներն ու ա զա տու թյուն -
նե րը, ո րոնց նկատ մամբ կի րառ վում են: Դ րանք
հե տապն դում են մեկ նպա տակ՝ բա ցա հայ տել
հան ցա գոր ծու թյուն կա տա րե լու մեջ մե ղա վոր
ան ձին: Ի րա կա նաց վում են միայն քրեա կան
դա տա վա րու թյան այն սուբ յեկտ նե րի կող մից,
ովքեր պաշ տո նա տար ան ձինք են և, ըստ այդմ՝
օժտ ված են ո րո շում ներ ըն դու նե լու միան գա -
մայն հստակ լիա զո րու թյուն նե րով9: Բա ցի այդ՝
և՛ քրեա կան հե տապնդ մա նը, և՛ մե ղադ րան քին
բնո րոշ է այն, որ դրանք ուղղ ված են ընդ դեմ
այն ան ձանց, ովքեր հիմ նա վոր կեր պով են -
թադր վում են որ պես հան ցա գոր ծու թյուն կա -
տա րե լու մեջ մե ղա վոր ներ: Այս ա մե նը վկա յում
է քրեա կան հե տապնդ ման և մե ղադ րան քի
բնույթ նե րի նմա նու թյան մա սին:

Սա կայն հե տապն դու մը և մե ղադ րան քն ու -
նեն ա ռանձ նա հա տուկ գծեր, ո րոն ցով դրանք
տար բեր վում են: 

1) Մե ղադ րան քը ու ժի մեջ է մտնում հա մա -
պա տաս խան դա տա վա րա կան փաս տաթղ թի՝
որ պես մե ղադր յալ ներգ րավ ման ո րոշ ման ըն -
դուն ման պա հից (ՀՀ քր.  դատ. օր-ի 202 հոդ -
վա ծի 2-րդ մաս): Միևնույն ժա մա նակ՝ քրեա -
դա տա վա րա կան օ րենսդ րու թյու նում քրեա կան
հե տապն դում ի րա կա նաց նե լու սկզբնա ժամ կե -
տը սահ ման ված չէ: Բայց ակն հայտ է, որ մեկ -
նար կում է ա վե լի վաղ, քան որ պես մե ղադր յալ
ներգ րա վե լու ո րո շում կա յաց նե լը:

2) Այն ան ձանց շրջա նա կը, ում նկատ մամբ
ի րա կա նաց վում է քրեա կան հե տապնդում, շատ
ա վե լի լայն է, քան այն ան ձանց, ում նկատ -
մամբ ա ռա ջադր վում է մե ղադ րանք: Այս պես՝
մե ղադ րանք ա ռա ջադր վում է միայն մե ղադրյա -

լի նկատ մամբ: Ք րեա կան հե տապն դում ի րա -
կա նաց վում է ոչ միայն մե ղադր յա լի, այլև կաս -
կած յա լի և ամ բաս տան յա լի նկատ մամբ: Ա վե -
լին՝ դա կա րող է ի րա կա նաց վել նաև այն ան -
ձանց նկատ մամբ, ում մաս նակ ցու թյու նը հան -
ցա գոր ծու թյա նը հե տա գա յում չի հաս տատ վել,
հետևա բար և՝ նրանց վե րա բեր յալ չի կա յաց վել
ո րո շում՝ որ պես մե ղադր յալ ներգ րա վե լու մա -
սին: 

3) Իր ծա վա լով քրեա կան հե տապն դու մն
ա վե լի լայն է, քան մե ղադ րան քը: Դա պայ մա -
նա վոր ված է այն հանգամանքով, որ մե ղադրան -
քը են թադ րում է դա տա վա րա կան գոր ծո ղու -
թյուն նե րի ի րա կա նա ցում միայն մե ղադր յա լի
նկատ մամբ, իսկ քրեա կան հե տապն դու մը՝ ան -
ձանց ա վե լի լայն շրջա նա կի նկատ մամբ, ին չի
մա սին վերևում խո սել ենք:

Մե ղադ րան քը՝ որ պես կոնկ րետ ան ձի մե -
ղա վո րու թյանն ա ռա ջադր վող թեզ, այ սինքն՝
դրա նյու թա կան-ի րա վա կան աս պեկտ, հա ճախ
դիտ վում է որ պես քրեա կան հե տապնդ ման
արդ յունք, որ պես դա տա վա րա կան գոր ծո ղու -
թյուն նե րի հա մա կարգ: Եվ դա լիո վին ար դա -
րաց ված է, քա նի որ կոնկ րետ ան ձի մե ղա վո -
րու թյան վե րա բեր յալ հետևու թյուն ա նե լու, Քրեա -
կան օ րենսգր քի հա մա պա տաս խան հոդ վա ծով,
մա սով, կե տով նրա գոր ծո ղու թյուն նե րը ո րա -
կե լու հա մար անհ րա ժեշտ է ի րա կա նաց նել զգա -
լի ծա վա լով աշ խա տանք այդ ան ձին մեր կաց -
նե լու ուղ ղու թյամբ: Այ սին քն՝ մե ղադ րան քը դառ -
նում է այդ ամ բողջ աշ խա տան քի յու րա տե սակ
արդ յուն քը, ո րը նյու թա կա նաց վում է մե ղադրյա -
լին ա ռա ջադր ված մե ղադ րան քով:

Սա կայն դա ճիշտ է նաև մե ղադ րան քի՝
որ պես դա տա վա րա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի
հա մա կար գի ա ռու մով: Դա պայ մա նա վոր ված
է այն հանգամանքով, որ մեր կա ցու մը՝ որ պես
միան գա մայն ո րո շա կի ան ձին մեր կաց նող ապա -
ցույց ներ հա վա քե լուն ուղղ ված գոր ծու նեու թյուն,
անց նում է մի շարք փու լեր: Կա րե լի է խո սել
մեր կաց նե լուն ուղղ ված գոր ծու նեու թյան զար -
գաց ման ո րո շա կի դիա լեկ տի կա յի մա սին ամ -
բողջ քրեա կան դա տա վա րու թյան ըն թաց քում10:

9 Неретин Н.Н. К вопросу о соотношении сущности понятий уголовного преследования и обвинения в уголовном су-
допроизводстве России // Уголовное судопроизводство.– М.: Юрист, 2008, №3.– էջ 23-24:

10 Пушкарева А.В. Становление подозрения и обвинения как этапов уголовного преследования в отечественном
уголовном процессе // Закон и право.– М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2013, №1.– էջ 84-86:



Այդ դիա լեկ տի կա յի էու թյունն այն է, որ քրեա -
կան հե տապնդ ման սուբ յեկ տը կոնկ րետ ան ձի
մե ղա վո րու թյու նը պար զե լիս շարժ վում է կա -
տար ված հան ցա գոր ծու թյանն այդ ան ձի հան -
ցակ ցու թյան վե րա բեր յալ անվս տահ են թա դրու -
թյու նից դե պի նրա մե ղա վո րու թյան մեջ հա -
մոզ վա ծու թյուն: Ըստ այդմ՝ մե ղադ րան քը դա -
տա վա րա կան ա ռու մով կա րե լի է բնու թագ րել
որ պես քրեա կան հե տապնդ ման փուլ, երբ քննի -
չը, հեն վե լով իր տրա մադ րու թյան տակ ե ղած
ա պա ցույց նե րի վրա, ար դեն ո րո շա կի վստա -
հու թյամբ ար ձա նագ րում է կոնկ րետ ան ձի մե -
ղա վո րու թյու նը հան ցա գոր ծու թյուն կա տա րե լու
մեջ: Ընդ ո րում՝ հարկ է նշել, որ մե ղադ րանք
ա ռա ջա դրե լու փու լում քննի չի հա մոզ վա ծու թյու -
նը կոնկ րետ ան ձի մե ղա վո րու թյան մեջ այն -
քան ա մուր չէ, որ նա կա րիք չզգա լրա ցու ցիչ
ստու գում նե րի ու գնա հա տա կա նի:

Դ րա նով իսկ և՛ քրեա կան հե տապն դու մը,
և՛ մե ղադ րան քը՝ որ պես դա տա վա րա կան գոր -
ծո ղու թյուն նե րի հա մա կարգ, ան մի ջա կա նո րեն
կապ ված են ա պա ցուց ման գոր ծըն թա ցի հետ:
Այս տե սանկ յու նից՝ մե ղադ րանքն ու քրեա կան
հե տապն դու մն ու նեն և՛ նմա նու թյուն ներ, և՛ տար -
բե րու թյուն ներ:

Նմա նու թյունն այն է, որ քրեա կան հե -
տապնդ ման և մե ղադ րան քի յու րա հատ կու թյուն -
նե րից մե կը ո րո նո ղա կան գոր ծու նեու թյունն է՝
ուղղ ված կոնկ րետ ան ձին մեր կաց նող ա պա -
ցույց ներ հայտ նա բե րե լուն և ք րեա կան գոր ծին
կցե լուն: Ընդ ո րում՝ այդ գոր ծու նեու թյան մեջ
կարևոր պահ է հա վաք ված ա պա ցույց նե րից
հա մա կարգ կա ռու ցե լը, ինչը թույլ է տա լիս ոչ
միայն վե րա կանգ նել կա տար ված հան ցա գոր -
ծու թյան հան գա մանք նե րը, այլև հա մո զել, որ
այդ հան գա ման քե րին, ինչ պես նաև ամ բողջ
հան ցա գոր ծու թյա նը մաս նա կից է հա մա պա -
տաս խան մե ղա վոր ան ձը: 

Այ սինքն՝ քրեա կան հե տապն դու մը, ինչ -
պես և մե ղադ րան քը, դա տա վա րա կան գոր ծու -
նեու թյուն է, որն ուղղ ված է քրեա կան դա տա -
վա րու թյան մյուս մաս նա կից նե րին, ա ռա ջին

հեր թին՝ դա տա րա նին կոնկ րետ ան ձի մե ղա -
վոր լի նե լու մեջ հա մո զե լուն11: Իսկ դրան հաս -
նել հնա րա վոր է ոչ միայն հա մա պա տաս խան
ա պա ցույց ներ ձեռք բե րե լով, այլև դրան ցից
այն պի սի հա մա կարգ ձևա վո րե լով, ո րը կա րո -
ղա նա հա մո զել դա տա րա նին կոնկ րետ ան ձի
դեմ ա ռա ջադր ված մե ղադ րանք նե րի հիմ նա -
վոր ված լի նե լու մեջ: 

Ա պա ցուց ման գոր ծըն թա ցի տե սանկ յու նից
ևս ք րեա կան հե տապնդ ման և մե ղադ րան քի
միջև առ կա են ոչ միայն նմա նու թյուն ներ, այլև
տար բե րու թյուն ներ: Դ րան ցից հիմ նա կա նն այն
է, որ քրեա կան հե տապն դումն ընդգր կում է ոչ
միայն դա տա վա րա կան գոր ծո ղու թյուն նե րը,
այլև օ պե րա տիվ-ո րո նո ղա կան մի ջո ցա ռում նե -
րը, ո րոնց ի րա կա նաց ման արդ յունք նե րի հի -
ման վրա ըն դուն վում են ո րո շում ներ, ո րոնք
այս պես թե այն պես սահ մա նա փա կում են այն
ան ձանց ի րա վունք ներն ու ա զա տու թյուն նե րը,
ում նկատ մամբ կի րառ վում են: Ինչ վե րա բե -
րում է մե ղադ րան քին՝ դա հիմնվում է միայն ա -
պա ցույց նե րի վրա, ուս տի և նե րա ռում է միայն
դա տա վա րա կան գոր ծո ղու թյուն նե րը: Դա պայ -
մա նա վոր ված է այն հան գա ման քով, որ մե ղա -
դ րան քը հան գեց նում է հիմ նա վոր կեր պով մե -
ղա վոր լի նե լու մեջ կաս կած վող հա մա պա տաս -
խան ան ձի ի րա վունք նե րի ա վե լի մեծ չա փով
խախտ մա նը: 

Վե րո շա րադր յա լից կա րող ենք եզ րա կաց -
նել, որ քրեա կան հե տապն դու մը և մե ղադ րան -
քը ա պա ցուց ման գոր ծըն թա ցի շրջա նակ նե րում
հա րա բեր վում են ի րար հետ որ պես գոր ծու -
նեու թյան տե սակ ներ՝ ուղղ ված կոնկ րետ ան ձի
մե ղա վո րու թյու նը հիմ նա վո րե լուն և դրա նում
դա տա րա նին՝ որ պես ար դա րա դա տու թյուն ի -
րա կա նաց նող մարմ նի հա մո զե լուն12: Դ րա նով
իսկ մե ղադ րող կող մը ձգտում է, որ դա տա -
րանն ըն դու նի իր մե ղադ րա կան թե զը՝ դնե լով
վերջինս հա մա պա տաս խան մե ղադ րա կան դա -
տա վճռի հիմ քում:

Հան դես գա լով որ պես պաշտ պա նա կան
կող մին ընդ դի մա ցող քրեա կան դա տա վա րու -
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11 Мазюк Р.В. О понятии “изобличение” как критерии уголовного преследования // Международные юридические
чтения. Материалы ежегодной международной научно-практической конференции (14 апреля 2005 г.).– Омск: Изд-
во Омск. юрид. ин-та, 2005, Ч. 5.– էջ 26-30:

12 Шестакова С.Д. К вопросу о правовом регулировании уголовно-процессуального доказывания как способа
осуществления уголовного преследования // Криминалистический вестник.– С.-Пб.: Изд-во С.-Петербург. юрид. ин-
та Генеральной прокуратуры РФ, 2003, Вып. 3.– էջ 19-24:
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թյան գոր ծա ռույթ՝ քրեա կան հե տապն դու մը
բնու թագր վում է որ պես շար ժիչ ու ժե րից մե կը,
ո րի մի ջո ցով ի րա կա նաց վում է մրցակ ցու թյան
սկզբուն քը քրեա կան դա տա վա րու թյու նում: Ա -
ռանց լիար ժեք քրեա կան հե տապնդ ման չի կա -
րե լի խո սել մրցակ ցու թյան մա սին քրեա կան
դա տա վա րու թյու նում, հետևա բար և՝ դա տա -
րա նի կա յաց րած ո րո շում նե րում ար դա րու թյան
հաս նե լու հնա րա վո րու թյան մա սին: Նույ նը կա -
րե լի է ա սել և մե ղադ րան քի վե րա բեր յալ: Եվ
դրա նում քրեա կան հե տապն դու մը մե ղադ րան -
քի հետ ան վի ճե լի նմա նու թյուն ու նի: Դ րանք
մարմ նա վո րում են քրեա կան դա տա վա րու թյան
այն մե խա նիզմ նե րը, այն ըն թա ցա կար գե րը, ո -
րոնք ա պա հո վում են ար դա րա դա տու թյան գոր -
ծու նեու թյու նը՝ որ պես հա տուկ տի պի գոր ծու -
նեու թյուն, որն ուղղ ված է ար դար դա տա կան
ո րո շում ներ կա յաց նե լուն: 

Ընդ ո րում՝ քրեա կան դա տա վա րու թյու նը
ևս, ինչ պես մե ղադ րան քը, հե տապն դում է ոչ
միայն ճշմար տու թյու նը պար զե լու նպա տակ,
ո րի մի ջո ցով կա րող է բա ցա հայտ վել հան ցա -
գոր ծու թյու նը կա տա րե լու մեջ մե ղա վոր հա մա -
պա տաս խան ան ձը, այլև պաշտ պա նե լու այն
ան ձանց ի րա վունք նե րը, ա զա տու թյուն ներն ու
օ րի նա կան շա հե րը, ովքեր տու ժել են տվյալ
հան ցա գոր ծու թյու նից: Հենց այդ պատ ճա ռով
էլ և՛ քրեա կան հե տապն դու մը, և՛ մե ղադ րան քը
են թադ րում են դա տա վա րա կան գոր ծո ղու թյուն -
նե րի ի րա կա նա ցում, ո րոնք կան խում են հա -
մա պա տաս խան ան ձի հե տա գա հան ցա վոր
գոր ծու նեու թյու նը, ինչ պես նաև նրա ոչ ի րա -
վա չափ ներ գոր ծու թյու նը քրեա կան դա տա վա -
րու թյան այլ մաս նա կից նե րի՝ նե րառ յալ տու ժո -
ղի վրա: Այ սինքն՝ և՛ քրեա կան հե տապն դու մը,
և՛ մե ղադ րան քն օժտ ված են հա մա պա տաս -
խան ան ձի հե տա գա հան ցա վոր գոր ծու նեու -
թյու նը և նրա կող մից տու ժո ղի նկատ մամբ ան -
օ րի նա կան ներ գոր ծու թյան հնա րա վո րու թյու -
նը կան խե լու հատ կու թյամբ: Այլ կերպ ասած՝
քրեա կան հե տապն դու մը և մե ղադ րան քը նաև
կա տար ված հան ցա գոր ծու թյու նից տու ժած ան -
ձանց ի րա վունք նե րի ու օ րի նա կան շա հե րի

պաշտ պա նու թյանն ուղղ ված մի ջոց նե րի հա -
մա լիր են:

Բա ցի այդ՝ ինչ պես մե ղադ րան քը, քրեա -
կան հե տապն դու մը ևս նաև նոր հան ցա գոր -
ծու թյուն նե րի կան խազ գու շաց ման մի ջոց է: Սահ -
մա նա փա կե լով կա տար ված հան ցա գոր ծու թյան
մեջ են թադ րա բար մե ղա վոր ան ձանց ի րա -
վունք ներն ու ա զա տու թյուն նե րը՝ դա տա վա րա -
կան գոր ծո ղու թյուն նե րը հնա րա վո րու թյուն չեն
տա լիս այդ ան ձանց շա րու նա կե լու ի րենց հան -
ցա վոր գոր ծու նեու թյու նը13: Հան ցա վոր գոր ծու -
նեու թյու նը կան խե լը լի նում է ինչ պես ուղ ղա -
կիո րեն, այն պես էլ ա նուղ ղա կիո րեն: Ուղ ղա կի
է այն դեպ քում, երբ են թադ րա բար մե ղա վոր
հա մա պա տաս խան ան ձի ի րա վունք ներն ու ա -
զա տու թյուն ներն այն քան խիստ են սահ մա նա -
փակ վում, որ դրա պատ ճա ռով նա այլևս չի
կա րո ղա նում շա րու նա կել իր հան ցա վոր գոր -
ծու նեու թյու նը: Օ րի նակ՝ երբ նրա նկատ մամբ
խա փան ման մի ջոց է ընտր վում կա լա նա վո րու -
մը: Միևնույն ժա մա նակ՝ հնա րա վոր է նաև
քրեա կան հե տապնդ ման ու մե ղադ րան քի ան -
ուղ ղա կի ներ գոր ծու թյու նը նշյալ ան ձի վրա: Դա
դրսևոր վելիս նշյալ ան ձը, հաս կա նա լով, որ
հան ցա վոր գոր ծու նեու թյու նը շա րու նա կե լը կբա -
ցա հայ տի իր՝ հան ցա գոր ծու թյուն կա տա րած
լի նե լը, դա դա րեց նում է այդ հան ցա վոր գոր ծու -
նեու թյու նը:

Աս վա ծը վկա յում է ա ռա ջին հեր թին «քրեա -
կան հե տապն դում» և «մե ղադ րանք» հաս կա -
ցու թյուն նե րի սահ մա նա կից լի նե լու մա սին: Ըստ
այդմ՝ կա րե լի է եզ րա կաց նել, որ դրանք միան -
գա մայն ո րո շա կիո րեն հա րա բե րակց վում են ի -
րար հետ: Ընդ ո րում՝ հա րա բե րակց վում են
ինչ պես ընդ հա նու րը մաս նա վո րի հետ: Որ պես
ընդ հա նուր հան դես է գա լիս քրեա կան հե -
տապն դու մը, իսկ որ պես մաս նա վոր՝ մե ղա -
դրան քը: Դա կապ ված է նախ և ա ռաջ այն իրո -
ղու թյան հետ, որ մե ղադ րան քի նե րա ռած դա -
տա վա րա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի ծա վա լն զգա -
լիո րեն նեղ է, քան այն, որ նե րա ռում է քրեա -
կան հե տապն դու մը:

«Ք րեա կան հե տապն դում» և «մե ղադ րանք»

13 Поликарпов Б.А. Сравнительная характеристика уголовно-процессуальных мер, способствующих предупреждению
и преодолению противодействия уголовному преследованию в Российской Федерации и Китайской Народной
Республике // Сравнительное правоведение в странах Азиатско-Тихоокеанского региона-IV: материалы международной
научной конференции молодых ученых, аспирантов и студентов (г. Улан-Удэ, 13 апреля 2012 г.).– Улан-Удэ: Изд-во
Бурят. ун-та, 2012.– էջ 261-264:



հաս կա ցու թյուն նե րի հե տա գա հա մադ րու մը թույլ
է տա լիս եզ րա կաց նել, որ մե ղադ րան քը քրեա -
կան հե տապնդ ման տե սակ նե րից է: Ըստ այդմ՝
մե ղադ րան քի նե րա ռած բո լոր դա տա վա րա կան
գոր ծո ղու թյուն նե րը ևս կազ մում են քրեա կան
հե տապն դու մը: Միևնույն ժա մա նակ՝ քրեա կան
հե տապն դու մը կազ մող դա տա վա րա կան գոր -
ծո ղու թյուն նե րի մի ամ բողջ խումբ չի կա րող
դիտ վել որ պես մե ղադ րան քի տարր: Ի հա՛ր կե,
դա նշյալ խում բը բնո րո շե լու խնդիր է ա ռա -
ջաց նում, սա կայն ներ կա հե տա զո տու թյան հա -
մար նշյալ փաս տը կարևոր է միայն որ պես
փաս տարկ, ո րը հաս տա տում է, որ մե ղադ րան -
քը քրեա կան հե տապնդ ման տե սակ նե րից մեկն
է:

Ի հաս տա տումն աս վա ծի՝ նշենք, որ այն
պա հը, ո րից սկսվում է քրեա կան հե տապն դու -
մը, և պա հը, ո րից սկսվում է մե ղադ րան քը,
տար բեր են14: Ք րեա կան հե տապնդ ման մեկ -
նար կի պա հը թեև հա մար վում է քրեա կան գործ
հա րու ցե լը, սա կայն առ կա են բո լոր հիմ քե րը՝
հա մա րե լու դա ա ռա ջին դա տա վա րա կան գոր -
ծո ղու թյուն նե րն ի րա կա նաց նե լու պա հը, ո րով
սահ մա նա փակ վում են հա մա պա տաս խան հան -
ցա գոր ծու թյու նը կա տա րե լու մեջ կաս կած վող
ան ձի ի րա վունք ներն ու ա զա տու թյուն նե րը: Այս -
պես, օ րի նակ՝ հան ցա գոր ծու թյուն կա տա րե լու
կաս կա ծան քի բա վա րար հիմ քե րի առ կա յու -
թյան դեպ քում ան ձին բեր ման և անձ նա կան
խու զար կու թյան են թար կե լը (ՀՀ քր. դատ. օր-ի
հոդ ված 180, մաս 2-րդ), ո րի վե րա բեր յալ ՀՀ
Վճ ռա բեկ դա տա րա նը Գա գիկ Մի քաել յա նի վե -
րա բեր յալ գոր ծով. «Մար դու ի րա վունք նե րի եվ -
րո պա կան դա տա րա նի ի րա վա կան դիր քո րո -
շում նե րի հի ման վրա գտնում է, որ բեր վա ծի ի -
րա վա կան վի ճա կը հա մա պա տաս խա նում
է «քրեա կան մե ղադ րան քի» ներ կա յաց ման Կոն -
վեն ցիոն պա հան ջին` Եվ րո պա կան դա տա րա -
նի բո վան դա կա յին մեկ նա բան մամբ: Ուս տի,
բեր վա ծի կար գա վի ճա կի ա ռանձ նա հատ կու -
թյուն նե րը հաշ վի առ նե լով (նախ նա կան և կար -
ճա ժամ կետ բնույ թը)` բեր վա ծը պետք է օժտված
լի նի առն վազն հետևյալ ի րա վունք նե րով.

ա) ի մա նա լու ի րեն ար գե լան քի վերց նե լու
պատ ճա ռը (բխում է ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան

16-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 1-ին նա խա դա սու -
թյու նից, Կոն վեն ցիա յի 6-րդ հոդ վա ծի 3(ա) են -
թա կե տից),

բ) տե ղե կաց նե լու ի րեն բեր ման են թար կե -
լու մա սին (բխում է ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 16-
րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 2-րդ նա խա դա սու թյու -
նից),

գ) հրա վի րե լու իր փաս տա բա նին (բխում է
ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 20-րդ հոդ վա ծի 1-ին
մա սից),

դ) լռե լու (բխում է ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան
22-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սից):

Հա մա պա տաս խա նա բար, քրեա կան հե -
տապնդ ման մար մի նը պար տա վոր է ա պա հո -
վել բեր վա ծի ի րա վունք նե րի ի րա կա նա ցու մը`
բեր վա ծի ի րա վունք նե րը գրա վոր պար զա բա -
նե լու, նրան առն վազն մեկ զան գի հնա րա վո -
րու թյուն ըն ձե ռե լու, բեր վա ծի փաս տա բա նի
մուտ քը չխո չըն դո տե լու ե ղա նակ նե րով:

Այն քա նով, որ քա նով վե րա բե րե լի են (mutatis
mutandis), սույն կե տում ամ րագր ված նվա զա -
գույն ի րա վունք նե րով և ե րաշ խիք նե րով օժտ -
ված են նաև ոս տի կա նու թյու նում կամ քրեա -
կան հե տապնդ ման այլ մարմ նում գտնվող, կաս -
կած յա լի կամ մե ղադր յա լի կար գա վի ճակ չու նե -
ցող այն ան ձինք, ովքեր կա րող են ող ջամ տո -
րեն են թադ րել, որ (1) ի րենց ա զա տու թյու նը
սահ մա նա փակ ված է, կամ ի րենք ա զա տու թյու -
նից զրկված են, և, միա ժա մա նակ՝ որ (2) ի րենք
կաս կած վում են հան ցա գոր ծու թյան մեջ»:

Ակն հայտ է, որ այդ պա հը ժամ կետ նե րի
ա ռու մով զգա լիո րեն ա ռաջ է մե ղադ րան քի ա -
ռա ջադր ման պա հից: Ինչ վե րա բե րում է մե -
ղադ րան քի սկզբնա վոր մա նը՝ այդ պա հը բա -
վա կա նին հստա կո րեն սահ ման ված է քրեա -
դա տա վա րա կան օ րեն քում և կապ ված է որ -
պես մե ղադր յալ ներգ րա վե լու ո րո շում ըն դու նե -
լու հետ (ՀՀ քր.  դատ. օր-ի 202 հոդ վա ծի 2-րդ
մաս):

Ք րեա կան հե տապնդ ման մեկ նար կը և մե -
ղադ րան քի մեկ նար կը ո րո շե լու հար ցում տար -
բեր մո տե ցում նե րը պայ մա նա վոր ված են այն
հանգամանքով, որ մե ղադ րանք ա ռա ջադ րե լը
կապ ված է կա տար ված հան ցա գոր ծու թյան մեջ
կաս կած վող ան ձի՝ մե ղադր յա լի կար գա վի ճակ
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և, հա մա պա տաս խա նա բար, ի րա վունք ներ ձեռք
բե րե լու հետ, ո րոն ցով օժտ վում է քրեա կան
դա տա վա րու թյան նշյալ սուբ յեկ տը15: Ք րեա դա -
տա վա րա կան գոր ծող օ րեսդ րու թյամբ քրեա -
կան հե տապնդ ման մեկ նար կի պա հը չի ա ռա -
ջաց նում հա մա պա տաս խան հան ցա գոր ծու թյու -
նը կա տա րե լու մեջ մե ղա վոր ան ձի հա մար նշա -
նա կա լի ի րա վա կան որևէ հետևանք: Նա խա -
գծով այդ մեկ նարկն ա վե լի հստա կեց ված է,
քա նի որ «ան ձին որ պես մե ղադր յալ ներգ րա -
վել» և «քրեա կան հե տապն դում հա րու ցել» հաս -
կա ցու թյուն նե րը նույ նաց ված են, չնա յած դրանց
ընդ հան րաց մա նը՝ Նա խագ ծում ձեր բա կալ ված
անձն ժտված է մե ղադր յա լի բո լոր ի րա վունք -
նե րով:

Դ րա հետ մեկ տեղ՝ քրեա կան հե տապնդման
և մե ղադ րան քի ա վարտ վե լու պա հը նույնն է.
դրանք ա վարտ վում են դա տավճ ռի օ րի նա կան
ու ժի մեջ մտնե լու պա հից: Ընդ ո րում` կապ չու -
նի, թե ի՛նչ դա տավ ճիռ է դա՝ մե ղադ րա կան, թե
ար դա րաց ման16: Տվ յալ դեպ քում գոր ծում է այն
սկզբուն քը, որ ե թե գո յու թյուն ու նի մե ղա դրանք,
ա պա առ կա է նաև քրեա կան հե տա պնդում.
հենց որ դա տա րա նի օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած
դա տավճ ռով հաս տատ վում է մե ղա դրան քը, կամ
հա կա ռա կը՝ մերժ վում է օ րի նա կան ու ժի մեջ
մտած ար դա րաց ման դա տա վճռով, հետա պնդու -
մը դա դա րեց նում է գո յու թյու նը: Դա հան գեցնում
է ան ձի, ում նկատ մամբ նախ կի նում մե ղադ րանք
էր ա ռա ջադր վել, դա տա վա րա կան կար գա վի -
ճա կի փո փո խու թյա նը: Նա ձեռք է բե րում կա՛մ
դա տա պարտ յա լի, կա՛մ ար դա րաց վա ծի կար գա -
վի ճակ՝ դա տա րա նի դա տավճ ռից կախ ված:

Ընդ ո րում՝ հար կա վոր է ա սել, որ նշյալ մո -
տե ցու մը քրեա կան հե տապնդ ման և մե ղա -

դրան քի ըմբռն մա նը բնո րոշ է ԱՊՀ բո լոր երկըր -
նե րին: Պետք է ըն դու նել, որ դա լիո վին հա մա -
պա տաս խա նում է այդ երկր նե րում վեր ջին տա -
րի նե րին ի րա կա նաց վող ժո ղովր դա վա րա կան
վե րա փո խում նե րի նպա տակ նե րին: Ա վե լին՝ դա
լիո վին հա մա պա տաս խա նում է նաև մի ջազ -
գա յին չա փա նիշ նե րին, քա նի որ, մի կող մից՝
ա պա հո վում է մրցակ ցու թյան սկզբուն քի գոր -
ծո ղու թյու նը, մյուս կող մից՝ ի րենց նկատ մամբ
կա տար ված հան ցա գոր ծու թյուն նե րից տու ժած
ան ձանց ի րա վունք ներն ու ա զա տու թյուն նե րը: 

Վե րո շա րադր յա լը թույլ է տա լիս հետևու -
թյուն ներ ա նել քրեա կան հե տապնդ ման ինս -
տի տու տի հե տա գա նպա տա կաուղղ ված զար -
գաց ման անհ րա ժեշ տու թյան մա սին՝ ո րո շար -
կե լով այն գոր ծո ղու թյուն նե րի շրջա նա կը, ո -
րոնք ըն կած են դրա հիմ քում: Ընդ ո րում՝ դա
անհ րա ժեշտ է զար գաց նել՝ մե ղադ րան քը կազ -
մող դա տա վա րա կան ըն թա ցա կար գե րից չտա -
րան ջա տե լով: Այդ ա նել հար կա վոր է՝ քրեա -
կան դա տա վա րու թյան ո լոր տում ներգ րավ ված
քա ղա քա ցի նե րի ի րա վունք նե րի ու ա զա տու -
թյուն նե րի ե րաշ խիք ներ ստեղ ծե լով: Այ սինքն՝
անհ րա ժեշտ է ու շադ րու թյուն դարձ նել ոչ միայն
կող մե րից մե կի ի րա վունք նե րին ու ա զա տու -
թյուն նե րին, այլև դա տա վա րու թյու նում մրցակ -
ցող եր կու կող մին էլ: Այս ա ռու մով՝ քրեա կան
հե տապն դումն ու մե ղադ րան քը պետք է դի -
տարկ վեն որ պես ա ռանձ նա հա տուկ ըն թա ցա -
կար գեր, ո րոնք ոչ միայն բա ցա հայ տում են
հան ցա գոր ծու թյուն կա տա րե լու մեջ մե ղա վոր
ան ձին, այլև թույլ են տա լիս կող մե րին պաշտ -
պա նել ի րենց ի րա վունք նե րը, ա զա տու թյուն նե -
րը և օ րի նա կան շա հե րը:

15 Генералова А.С. Проблемы определения момента начала уголовного преследования // Актуальные проблемы права и
государства в XXI веке: материалы V Международной научно-практической конференции, г. Уфа, 25-26 апреля 2013
года: в VI ч. Ч. V.– Уфа: УЮИ МВД РФ, 2013.– էջ 108-111.

16 Волынская О.В. Начало и окончание уголовного преследования // Российский следователь.– М.: Юрист, 2006, №2.–
էջ 9-13.



Ֆին լան դիա յի կա ռա վար ման ձևը, ո րի հիմ -
քե րը դրվել էին 1919թ. Սահ մա նադ րու թյամբ
(որը նե րա ռում էր մի քա նի ակ տ. «Ֆին լան -
դիա յի կա ռա վար ման ձև»` 1919թ., «Էդուս կուն -
տա յի ակտ»` 1928թ., «Պե տա կան դա տա րա նի
ակտ` «1922թ.), գործնականո րեն ան փո փոխ էր
մնում 60 տա րի նե րի ըն թաց քում: Իշ խա նու -
թյան ճյու ղե րի փոխ հա րա բե րու թյուն նե րը կախ -
ված էին կու սակ ցա կան կոն ֆի գու րա ցիա յից,
պատ մա կան ի րա վի ճա կից և նա խա գա հի ան -
ձից, գոր ծա դիր իշ խա նու թյան դուալ բնույ թը
պահ պան վում էր եր կար տա րի ներ: 

1919թ. Սահ մա նադ րու թյու նը կա ռու ցեց իշ -
խա նու թյան հետևյալ կմախ քը: Օ րենս դիր իշ -
խա նու թյու նը պատ կա նում էր պառ լա մեն տին և
նա խա գա հին, իսկ գոր ծա դի րը՝ նա խա գա հին
և կա ռա վա րու թյա նը: Գոր ծա դիր իշ խա նու թյան
ղե կա վար էր նա խա գա հը, ով նա խա գա հում էր
կա ռա վա րու թյան նիս տե րին: Նա խա գա հը նշա -
նա կում էր վար չա պե տին և նրա հետ հա մա -
տեղ ո րո շում Պե տա կան խոր հրդի կազ մը և
կա ռա վա րու թյան հրա ժա րա կա նի հար ցը: Բ նո -
րոշ է, որ կա բի նե տի կազ մը «կար ված էր» նա -
խա գա հա կան ընտ րու թյուն նե րին: Պե տու թյան
ղե կա վա րի ընտ րու թյուն նե րից հե տո Պե տա -
կան խոր հուր դը հրա ժա րական էր տա լիս, և
նա խա գա հը նոր կա ռա վա րու թյուն էր կազ մա -
վո րում: Կա ռա վա րու թյու նը կրում էր քա ղա քա -
կան պա տաս խա նատ վու թյուն Է դուս կուն տա յի
ա ռաջ, որն ի րա վունք ու ներ անվստա հու թյուն
ար տա հայ տել ողջ Պե տա կան խորհր դին և ա -
ռան ձին նա խա րա րին: Այս դեպ քում նա խա գա -
հը պաշ տո նազր կում է կա ռա վա րու թյա նը կամ
կա բի նե տի խորհր դով ար տա հերթ ար ձա կում
պառ լա մեն տը: Ե թե Է դուս կուն տան ար ձակ վում
էր, ա պա պե տու թյան ղե կա վա րը կա րող էր

նշա նա կել ծա ռա յո ղա կան կամ քա ղաքա կան
որո շում ներ կա յաց նե լու ի րա վուն քից զրկված
կաբի նետ: Հան րա պե տու թյան ղե կավա րը
ընտրվում էր ա նուղ ղա կի (մինչ 1991թ.), պառ -
լա մեն տը՝ ու ղիղ ընտ րու թյուն նե րի արդ յուն քով: 

Այս պի սով՝ 1919թ. Սահ մա նադ րու թյամբ ո -
րոշ ված կա ռա վար ման ձևը հա մա պա տաս խա -
նում էր կի սա նա խա գա հա կան հա մա կար գե րի
չա փա նիշ նե րին: Նա խա գա հն ընտր վում էր ժո -
ղովր դի կող մից, ու ներ լայ նա ծա վալ լիա զո -
րություն ներ և կազ մա վո րում էր կա ռա վա րու -
թյու նը: Հե ղի նա կա վոր ֆին հե ղի նա կի՝ Յա.
Նոու սիայ նե նի կար ծի քով՝ Ֆին լան դիան պառ -
լա մեն տա րիզ մի և նա խա գա հա կան իշ խա նու -
թյան հա վա սա րակշռ ված կոմ բի նա ցիա էր1: 

Ֆին նա կան կի սա նա խա գա հա կան հա մա -
կար գի գոր ծու նեու թյու նը ֆրան սիա կան ա նա -
լո գի հետ հա մե մատ ու ներ յու րա հատ կու թյուն -
ներ: Նախ՝ Ֆին լան դիա յի քա ղա քա կան պատ -
մու թյա նը հայտ նի չէ այն պի սի ֆե նո մեն, որն է
հա մա կե ցու թյու նը: Այն տեղ ժո ղովր դի ընտ րա -
կան հա վակ նու թյուն նե րի «փո շիա ցու մը» 7-8
կու սակ ցու թյան միջև հան գեց նում էր այն
արդյուն քին, որ պառ լա մեն տի մե ծա մաս նու թյու -
նը եր բեք չէր պատ կա նում մի կու սակ ցու թյանը,
ուս տի ձևա վո րել միա կու սակ ցա կան կա ռա վար -
ման մե ծա մաս նու թյուն չէր հա ջող վում: 1917-
2000թթ. 70 կա ռա վա րու թյուն ից 53-ը կոա լի -
ցիոն էին, մյուս նե րը՝ փոք րա մաս նու թյան կուսակ -
ցու թյուն նե րի կամ ժա մա նա կա վոր կա ռա վա -
րու թյուն նե ր: Ֆին լան դիա յի նա խա գա հը եր բեք
հան դես չէր գա լիս պառ լա մեն տա կան մե ծա -
մաս նու թյան ա ռաջ նոր դի դե րում, քա նի որ դա
միշտ ե ղել է բազ մե րանգ և թույլ զոդ ված: Բա ցի
այդ՝ Ֆին լան դիա յում կար սահ մա նա դրա կան
սո վո րույթ, ո րը պա հան ջում էր նախա գա հից
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ՀՐԱՅՐ ԹՈՎՄԱՍՅԱՆ
ՀՀ ԱԺ աշխատակազմի ղեկավար - գլխավոր քարտուղար,
իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ,
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի դոկտորանտ
____________________________________________________________________________________________________________

üÆÜÈ²Ü¸Æ²ÚÆ Î²è²ì²ðØ²Ü ÒºìÆ ²è²ÜÒÜ²Ð²îÎàôÂÚàôÜÜºðÀ
Î²è²ì²ðØ²Ü ÎÆê²Ü²Ê²¶²Ð²Î²Ü Ð²Ø²Î²ð¶Æ Ð²Ø²îºøêîàôØ

1 Տե՛ս Nousiainen J. Semi-Presidentialism in Finland in Comparative Perspective: Paper presented at the XVI World Congress
of the International Political Science Association, Berlin, 21-24 August 1994, էջ 2:
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գոր ծել որ պես կու սակ ցա կան քաղաքա կա նու -
թյան վերևում գտնվող չե զոք իշ խանու թյուն:
Նա խա գա հը դա դա րեց նում էր իր անդա մակ -
ցու թյու նը քա ղա քա կան կու սակ ցու թյու նում, հե -
ռա նում էր քա ղա քա կան գործընթաց նե րի կազ -
մա կեր պու մից2: Նրա դե րն է պի զո դիկ էր: Ե թե
քա ղա քա կան հա մա կար գը, որ տեղ վարչա պետն
ու կա բի նետն էին վա րում ըն թա ցիկ քա ղա քա -
կա նու թյու նը, բնականոն էր գոր ծում, ապա նա -
խա գա հա կան լիա զո րու թյուն նե րը գտնվում էին
պա հես տում: Ֆին լան դիա յի նա խա գա հի չե զո -
քու թյա նը նպաս տում էր նաև այդ երկ րի քաղա -
քա կան մշակույթը, ո րը շեշ տը դնում էր փոք -
րա մաս նու թյան ի րա վունք նե րի պաշտ պան ման,
բազ մա կար ծու թյան և փոխ զի ջում նե րի վրա:

Ֆին լան դիա յի կի սա նա խա գա հա կան հա -
մա կար գի երկ րորդ ա ռանձ նա հատ կու թյու նն
այն էր, որ նա խա գահն այս տեղ այն քան հզոր
չէր, ինչ պես Ֆ րան սիա յում: Դ յու վեր ժեն դա սում
է Ֆ րան սիան «հզոր նա խա գա հով ռե ժի մին»,
իսկ Ֆին լան դիան՝ «հա վա սա րակշռ ված նա խա -
գա հով և կա ռա վա րու թյու նով ռե ժի մին»3: 1919թ.
Ֆին լան դիա յի Սահ մա նա դրու թյու նը նա խա գա -
հին հա մա րեց քա ղա քա կան կյան քի կենտ րոն:
Մի կող մից՝ նա հան դես էր գա լիս դա տա վո րի
և քա ղա քա կան գործընթացը կար գա վո րո ղի,
իսկ մյուս կողմից՝ հիմ նա կան ո րո շում ներ կա -
յաց նող և քա ղա քա կան ու ղին ո րո շող ֆոր մալ
ա գեն տի դե րում: Նա խա գահն ու ներ էա կան
լիա զո րու թյուն ներ, ո րոն ցից կարևո րա գույն ներն
էին կա ռա վա րու թյան ձևա վո րու մը, պառ լա մեն -
տի ար ձա կու մը, պե տա կան ծա ռա յող նե րի նշա -
նա կու մը: Գ րա կա նու թյան մեջ եր բեմն Ֆին լան -
դիա յի նա խա գա հի դիր քը հա մե մա տում էին
միա պե տի դիր քի հետ, ով իր լիա զո րու թյուն -
ներն ի րա կա նաց նում էր պառ լա մեն տի և նա -
խա րար նե րի հետ հա մա տեղ4:

Ֆին լան դիա յի նա խա գա հի ի րա կան լիա -
զո րու թյու նը մեծ չէր: Ինչ պես գրում է Յա. Նոու -
սիայ նե նը. «Սահ մա նադ րա կան, կու սակ ցա կան
և մ շա կու թա յին կոն ֆի գու րա ցիան, նա խա գա -
հին մանևրի տա րա ծու թյուն էր տա լիս՝ միևնույն
ժա մա նակ իշ խա նու թյան ընդ լայն ման էա կան
սահ մա նա փա կում ներ սահ մա նե լով»5:

Հենց Սահ մա նադ րու թյու նը բա ցա ռեց մի
շարք հար ցեր նա խա գա հի ազ դե ցու թյան բնա -
գա վա ռից:

Կու սակ ցա կան հա մա կար գը հե ռաց նում էր
նա խա գա հին ա մե նօր յա ա ռաջ նոր դու թյու նից և
մե կու սաց նում նրան քա ղա քա կան ու ղու պատ -
րաստ ման և ըն դուն ման գործընթացից: Ազ գա -
յին ա ռաջ նոր դին որ պես հայր և հե ղի նա կա յին
դա տա վոր դի տար կող քա ղա քա կան մշա կույ թն
ստի պում էր նա խա գա հին հե ռու մնալ քա ղա քա -
կան խա ղից և հե ռա նալ ի րա կան քա ղա քա կա -
նու թյու նից՝ գա լով պե տա կան գործ չի մի սիո նե -
րա կան պաշ տո նին6: Շու գարտն ու Քե րին նշում
են, որ Ֆին լան դիա յի նա խա գահ նե րն ա վե լի շուտ
կա տա րում էին դա տա վո րի դե րը, քան ղե կա -
վա րում, վար չա պե տի մի ջո ցով, կա բի նե տով՝ կա -
ռա վա րու թյան կու սակ ցա կան կազ մից անկախ7: 

Նա խա գա հի «ու ժն» ա ռաջ նոր դի ան ձի և
քա ղա քա կան ի րա վի ճա կի մեջ էր: Ֆին լան դիա -
յի կի սա նա խա գա հա կան հա մա կար գը, ըստ Դ.
Ան կա րի փո խա բե րա կան հա մե մատ ման, նա -
խա գահ նե րի հա մար «ճա շա րա նի սե ղան» էր,
որ տեղ դրված էին սահ մա նա դրա կան լիա զո -
րու թյուն նե րը, ո րոնք նրանք ընտ րում էին ըստ
ճա շա կի և «համ տե սում»8: Ֆին լան դիա յի պատ -
մու թյան մեջ կա յին չա փա վոր նա խա գահ ներ,
ովքեր պառ լա մեն տին էին հատ կաց նում գոր -
ծու նեու թյան մեծ տա րածք9: Ֆին լան դիա յում
եր կու այս պի սի ա ռաջ նորդ է ե ղել: Հա կա ռա կը՝
նա խա գահ նե րի մե ծա մաս նու թյու նն ակ տի վո -

2 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 7:
3 Տե՛ս Arter D. Government in Finland: A ‘Semi-Presidential System’? // Parliamentary Affairs.– 1985.-Vol. 38.-№ 4, էջ 476:
4 Տե՛ս Исаев М.А. Чеканский А.Н., Шишкин В.Н. Политическая система стран Скандинавии и Финляндии.– М.:

РОССПЭН; МГИМО (У) МИД РФ, 2001, էջ 260:
5 Տե՛ս Nousiainen J. From Semi-Presidentialism to Paliamentary Government: Political and Constitutional Developments in

Finland // Scandinavian Political Studies.– 2001.– Vol. 24.– №2, էջ 98:
6 Տե՛ս նույն տեղում, էջեր 97-98:
7 Տե՛ս Shugart M.S., Carey J.M. Presidents and Assemblies: Constitutional Design and Electoral Dynamics. Cambridge

University Press, 1992, էջ 61:
8 Տե՛ս Paloheimo H. The Rising Power of the Prime Minister in Finland // Scandinavian Political Studies.– 2003.– Vol. 26.–

№3, էջ 222:
9 Տե՛ս Nousiainen J. Semi-Presidentialism in Finland in Comparative Perspective. …, էջ 14-15:



րեն օգտ վում էր ի րեն տրա մադր ված լիա զո րու -
թյուն նե րից, իսկ ո մանք, ըստ Դ յու վեր ժեի տեր -
մինաբանության՝ ա մե նա կա րողն էին: Վեր ջին -
նե րի շար քին են դաս վում Ու. Կե կո նե նը (1956-
1981թթ.), ում Ան կա րը ան վա նեց «ան կուշտ»10:
Նա ընտ րում էր վար չա պետ նե րին, կոա լի ցիա -
նե րի ստեղծ ման նպա տա կով ճնշում կու սակ -
ցու թյուն նե րին, ստի պում էր կա ռա վա րու թյուն -
նե րին հրա ժա րա կան տալ, նշա նա կում էր ան -
կու սակ ցա կան կա բի նետ ներ և ար ձա կում պառ -
լա մեն տը11: 

Ֆին լան դիա յի նա խա գա հը «չե զոք իշ խա -
նու թյուն էր (pouvoir neutre) և դա տա վոր (pouvoir
modérateur)», ով գտնվում էր ըն թա ցիկ քա ղա -
քա կա նու թյան կու լիս նե րում: Պե տու թյան ղեկա -
վա րն ակ տիվ էր ար տա քին քա ղա քա կա նության
և կոա լի ցիա նե րի ձևա վոր ման հար ցում: Ե թե
կի սա նա խա գա հա կան ռե ժի մին բնո րոշ է Ռոու -
զի ար տա հայ տու մը, որ «վար չա պե տը խմբա -
վո րում է նվա գա խում բը, իսկ նա խա գա հը՝ գրում
ե րաժշ տու թյու նը», ա պա Ֆին լան դիա յում նա -
խա գա հը գրում էր միայն ար տա քին քա ղա քա -
կա նու թյան «ե րաժշ տու թյու նը»12, իսկ ա ռա ջին
ջու թա կի դե րը պե տա կան նվա գա խմբում կա -
տա րում են վար չա պետն ու կա բինե տը: 

Գ րա կա նու թյան մեջ ընդգ ծում են Ֆին լան -
դիա յի նա խա գա հի և կա ռա վա րու թյան փոխ -
հա րա բե րու թյուն նե րի մի քա նի շրջան. 

1. Ա ռա ջին հան րա պե տու թյուն՝ 1917-1939թթ.: 
2. Պա տե րազ մա կան ժա մա նակ՝ 1939-

1944թթ.: 
3. Երկ րորդ հան րա պե տու թյուն՝ 1944-

1982թթ.: 
4. Պառ լա մե նտա րի զա ցման ժա մա նա կա -

շրջան կամ Եր րորդ հան րա պե տու թյուն՝
1982-2000թթ.13: 

5. Չոր րորդ հան րա պե տու թյուն՝ 2000թ14: 
Ոչ մի քա ղա քա կան կու սակ ցու թյան չէր

հա ջող վում պառ լա մեն տում ու նե նալ տե ղե րի
բա ցար ձակ մե ծա մաս նու թյու նը: Կու սակ ցու -
թյուն նե րի կոա լի ցիա նե րի ստեղծ ման հնա րա -
վո րու թյու նը շատ փոքր էր, ին չը հան գեց նում
էր ան կա յուն և թույլ կա ռա վա րու թյուն նե րի ձևա -
վոր ման: Այս պայ ման նե րում, Ֆին լան դիա յի ա -
ռա ջին նա խա գահ Կ. Յա. Ստոլ բերգն ստիպ -
ված էր մաս նակ ցել կա բի նե տի ձևա վոր ման
հար ցում և վա րել սե փա կան քա ղա քա կա նու -
թյուն: Հենց այդ շրջա նում Ֆին լան դիա յում հիմ -
նադր վեց կի սա նա խա գա հա կան ձևի մո դե լը,
որ տեղ նա խա գա հը քա ղա քա կան ակ տիվ ա -
ռաջ նորդ էր, հա սա րա կու թյան կար ծի քն ար -
տա հայ տող, պե տու թյան խորհրդանիշ և քա -
ղա քա կան կոնֆ լիկտ նե րի դա տա վոր15: 

Երկ րոր դը Հա մաշ խար հա յին պա տե րազ մի
ժա մա նակ իշ խա նու թյու նը ծայ րա հեղ կենտ րո -
նաց ված լի նելն էր: Նա խա գա հը, վար չա պե տը,
մի քա նի նա խա րար  և մար շալ Կ.Գ. Ման ներ -
հեյ մը հա մա տեղ ո րո շում ներ էին կա յաց նում
պա տե րազ մա կան կա բի նե տի շրջա նակ նե րում: 

Գոր ծա դիր իշ խա նու թյուն նե րի փոխ հա րա -
բե րու թյուն նե րի եր րորդ փու լն սկսվեց Երկ րորդ
աշխարհամարտից հե տո և տար բեր վում էր
այնքա նով, որ ար տա քին քա ղա քա կա նու թյու -
նը լիո վին ան ցավ նա խա գահ նե րին: Իսկ նա -
խա գահ Կեկ ո նե նը կա մաց-կա մաց սկսեց տի -
րա նալ նաև ներ քին քա ղա քա կա նու թյա նը: Մաս -
նա գետ նե րի գնա հատ մամբ՝ ֆին նա կան կի սա -
նա խա գա հա կան հա մա կարգն ա վե լի ու ա վե լի
էր վե րած վում ու ժեղ նա խա գա հով հա մա կար -
գի16, ո րը ո մանք նույ նիսկ ան վա նում էին «հան -
րա պե տա կան միա պետ» կամ «լու սա վոր ված
բռնա կալ»17:

Հա տուկ հետաքրք րու թյուն է ա ռա ջաց նում
1982թ.՝ նա խա գահ Կոյ վիս տո յի գա լուց հե տո,
սկսված պառ լա մե տա րի զա ցման շրջա նը: Պառ -
լա մեն տա րի զա ցման գործընթացը ըն թա նում
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10 Տե՛ս Paloheimo H., նշվ. աշխ. էջ 223:
11 Տե՛ս նույն տեղում:
12 Տե՛ս Rose R. The Capacity of the President: A Comparative Analysis.– Glasgow: Centre for the Study of Public Policy,

University of Strathclyde, 1984, էջ 10:
13 Տե՛ս Paloheimo H. Divided Executive in Finland: From Semi-Presidential to Parliamentary Democracy: Paper presented at

ECPR Joint Sessions of Workshops, Copenhagen, 14-19 April 2000, էջ 17:
14 Տե՛ս Могунова М.А. Финляндия. Вступительная статья // Конституции государств Европы / под общ. ред. Л.А.

Окунькова. Т. 3, էջեր 363-364: 
15 Տե՛ս Paloheimo H. Divided Executive in Finland. ..., էջ 17:
16 Տե՛ս նույն տեղում:
17 Տե՛ս Arter D., նշվ. աշխ., էջ 476:
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էր եր կու հար թու թյունում՝ ի րա վա կան բնա գա -
վա ռում և պ րակ տի կա յում: Սահ մա նադ րա կան
ի րա վա կան պառ լա մեն տա րի զա ցումը կա յա նում
էր օ րենսդ րու թյան փո փոխ ման մեջ, ին չը կանո -
նա վո րում էր նա խա գահ-կա ռա վա րու թյուն-պառ -
լա մենտ հա րա բե րու թյուն նե րը: 1980-1990թթ.
Ֆին լան դիա յի սահ մա նադ րա կան ակ տե րում
ձեռ նարկ վե ցին մի շարք ուղ ղում ներ, ո րոնց հա -
մա ձայն՝ նա խա գա հի ար տո նու թյուն նե րն աստի -
ճա նա բար կրճատ վում էին, ար տա քին և ներ -
քին քա ղա քա կա նու թյան գլխա վոր դե րն անց -
նում էր պառ լա մեն տի ա ջակ ցու թյու նն ստա ցած
կա ռա վա րու թյա նը: Ուղ ղում նե րը վե րա բե րում
էին կա ռա վա րու թյան կազ մի ո րոշ ման պրո ցե -
դու րա յին, վստա հու թյան քվեին, նա խա գա հի
վե տո յին, պառ լա մեն տի ար ձակ մա նը, նա խա -
գա հի և կա ռա վա րու թյան դե րին ար տա քին
քաղա քա կա նու թյան մեջ, հատ կա պես՝ Եվ րա -
խորհր դի հետ հա րա բե րու թյուն նե րի հար ցում: 

Ֆին լան դա կան քա ղա քա կան հա մա կար -
գի պառ լա մեն տա րի զա ցմանը նպաս տում էին
մի քա նի գոր ծոն: Դ րան ցից մեկն էր ԽՍՀՄ
փլու զու մը, ո րի հետևանքով վե րա ցավ ու ժեղ
նա խա գա հի ղե կա վար ման անհ րա ժեշ տու թյունը:
Կեկ ո նե նի նա խա գա հու մից հե տո հա սա րակու -
թյան մեջ ա վե լա ցան քննա դա տում նե րը պետու -
թյան ղե կա վա րի ա վե լորդ լիա զո րու թյուն նե րի
առ կա յու թյան ա ռի թով: Ֆին լան դիա յի՝ Եվ րախոր -
հուրդ մտնե լը խթա նեց պառ լա մեն տա կան բա -
զա յի ընդ լայ նու մն ար տա քին քա ղա քա կան որո -
շում նե րի կա յաց ման հար ցում: Ի վեր ջո՝ երկ րի
քա ղա քա կան կու սակ ցու թյուն նե րը հնա րա վորու -
թյուն ու նե ցան ստեղ ծելու կեն սու նակ կա ռավա -
րա կան կոա լի ցիա ներ, ին չը չկար նախ կի նում18: 

Դե պի «ուղ ղա փառ»19 պառ լա մեն տա կան
հա մա կարգ Ֆին լան դիա յի շարժ ման տրա մա -
բա նա կան ա վարտ հան դի սա ցավ նոր ռե ժի մի
ի րա վա կան ձևա կեր պու մը՝ Ֆին լան դիա յի Հիմ -
նա կան օ րեն քի ըն դու մու նը 1999թ.20: Սահ մա -
նադ րա կան բա րե փո խու թյուն նե րի փորձ կի րառ -
վեց, բայց չհա ջող վեց 1970թ. կե սե րին: Նո րա -
մու ծու թյուն նե րի բա րեն պաստ պայ ման ներ

ստեղծ վե ցին 1990թ վեր ջե րին: Ըստ պառ լա մեն -
տի հայ տա րա րու թյան՝ այս բա րե փո խու թյան
նպա տակն էր ա պա հո վել լիա զո րու թյուն նե րի
հաշվեկշիռ պառ լա մեն տի, հան րա պե տու թյան
ղե կա վա րի և Պե տա կան խորհր դի միջև և այդ -
պի սով ամ րապն դել պառ լա մեն տի դիր քը21: Պառ -
լա մեն տա րի զա ցման ռե ժի մի ա ջակ ցու թյու նն ա -
վե լի մեծ էր, քան վկա յում են Սահ մա նադ րության
նա խագ ծով Է դուս կուն տա յում քվեար կու թյան
արդ յունք նե րը՝ 175 ձայն կողմ և միայն 2՝ դեմ: 

Սահ մա նադ րա կան բա րե փո խում նե րի հիմ -
նա կան տարրերը հետևյա լն են. 

1. Կա ռա վա րու թյան ձևա վոր ման գործընթա -
ցը լիո վին դար ձավ պառ լա մեն տա կան: Այ սօր
Էն դուս կուն տան վար չա պետ է ընտ րում տար -
բեր պառ լա մեն տա կան խմբե րի կոն սուլ տա ցիա -
յից հե տո, իսկ նա խա գահն ըն դա մե նը ձևա կան
նշա նա կում է կա բի նե տի ղե կա վա րին: Մյուս
նա խա րար նե րը նշա նակ վում են նա խա գա հի
կող մից ըստ կա ռա վա րու թյան ղե կա վա րի ա -
ռա ջար կի: Նա խա գա հը ոչ մի կերպ չի կա րող
ազ դել կա ռա վա րու թյան կամ նա խա րա րի հրա -
ժա րա կա նի վրա, քա նի որ Սահ մա նադ րու թյունն
ազ դա րա րում է, որ նա խա գա հը պետք է ա զա -
տի ա ռան ձին նա խա րա րին կամ Պե տա կան
խոր հուր դը, ե թե նրանք կորց րել են Է դուս կուն -
տա յի վստա հու թյու նը: Նա խա գա հը, վար չա պե -
տի նա խա ձեռ նու թյամբ, պաշ տո նազր կում է
նաև նա խա րա րին: Վար չա պե տի նա խա ձեռ -
նու թյամբ նա խա գա հն ար ձա կում է պառ լա մեն -
տը և հայ տա րա րում Է դուս կուն տա յի նոր ընտ -
րու թյուն ներ: Ե թե ա ռաջ նա խա գա հի նոր ընտ -
րու թյուն նե րը պա հան ջում էին կա բի նե տի հրա -
ժա րա կան, ա պա այ սօր Սահ մա նադ րու թյամբ
դա նա խա տես ված չէ: Պե տա կան խորհր դի
հրա ժա րա կանն այ սօր կախ ված է Է դուս կուն -
տա յի, այլ ո՛չ նա խա գա հի ընտ րու թյուն նե րից22: 

2. Նա խա գահն ի րա կա նաց նում է ար տա -
քին քա ղա քա կա նու թյան կա ռա վա րու մը՝ սերտ
հա մա գոր ծակ ցե լով Պե տա կան խորհր դի հետ:
Եվ րո պա կան հար ցե րը հիմ նա կա նում վե րա բե -
րում են վար չա պե տին և կա բի նե տի ի րա վա -

18 Տե՛ս Paloheimo Н. The Rising Power of the Prime Minister in Finland. …, էջ 240, Paloheimo H. Divided Executive in
Finland. ...էջ 3, 27:

19 Տե՛ս Arter D., նշվ. աշխ., էջ 476:
20 Տե՛ս Могунова М.А., նշվ. աշխ.:
21 Հղումն ըստ՝ Nousiainen J. From Semi-Presidentialism to Paliamentary Government. ..., էջ 105:
22 Տե՛ս Могунова М.А. Государственное право Финляндии.– М.: Издат. дом. “Городец”, 2005, էջ 261-262:



սու թյուն նե րին: Ֆին լան դիա յի Հիմ նա կան օրենքն
ազ դա րա րում է. «Ֆին լան դիա յի ար տա քին քա -
ղա քա կա նու թյունն ի րա կա նաց վում է հան րա -
պե տու թյան ղե կա վա րի Պե տա կան խորհր դի
կող մից, որն ըն դուն վում է Եվ րախոր հրդում»23:
Նա խա գա հի գե րիշ խող դիր քն ար տա քին քա -
ղա քա կա նու թյան մեջ թու լաց ված է մինչև «ա -
րա րո ղա կար գա յին» դե րը: Ի հա՛ր կե, պե տու թյան
ղե կա վա րը զերծ չի մնում ար տա քին քա ղա քա -
կան ո րո շում ներ կա յաց նե լուց, ին չի մասին վկա -
յում է Ֆին լան դիա յի գոր ծող նա խա գահ Տ. Հա -
լո նե նի գոր ծու նեու թյու նը, ով գրա վում է ո րո շիչ
դիրք մար դու ի րա վունք նե րի հար ցե րում24: 

3. Նա խա գա հի նոր մամ շա կու թա յին լիա -
զո րու թյուն նե րը մե ծ  մա սամբ փո խանց ված են
Պե տա կան խորհր դին: Կա ռա վա րու թյու նը, այլ
ո՛չ նա խա գահն է կազ մում պառ լա մենտ ներ կա -
յաց նե լու օ րեն քի նա խագ ծե րը, և նա խա գա հի
հնա րա վո րու թյու նը փո խել դրանք հիմ նա կա -
նում վե րաց ված է: Սահ մա նա փակ է նա խա գա -
հի վե տոն պառ լա մեն տի կա յաց րած օ րենք նե -
րի շուրջ: Ե թե 1919թ. Սահ մա նադ րու թյան հա -
մա ձայն՝ նա խա գա հը կա րող էր մի կողմ դնել
օ րեն քը մինչ պառ լա մեն տի հա ջորդ գու մա րու -
մը, ա պա այժմ պառ լա մեն տը պետք է ան հա -
պաղ հաղ թա հա րի նա խա գա հի վե տոն: 

4. Այ սօր նա խա գա հը նշա նա կում է պետա -
կան բարձ րաս տի ճան ծա ռա յող նե րի փոքր թվին: 

5. Նա խա գա հը, որ պես կա նոն, իր ո րո -
շում ներն է կա յաց նում Պե տա կան խորհր դում
կա բի նե տի ա ռա ջար կով (§58): Նա խա գահն ա -
վե լի շատ, քան ա ռաջ, կախ ված է կա ռա վա րու -
թյան կար ծի քից (27 հա վել վա ծի աղ յու սակ)25: 

Այս պի սով՝ պառ լա մեն տա րի զա ցման և Սահ -
մա նադ րու թյան բա րե փո խում նե րի հետևանքով՝
նա խա գա հի իշ խա նու թյունն էա պես սահ մա նա -
փակ վեց, իսկ կա ռա վա րու թյա նը՝ ըն դար ձակվեց: 

Վար չա պե տը դար ձավ գոր ծա դիր իշ խանու -
թյան իս կա կան ղե կա վար26, ին չը բնո րոշ է պառ -

լա մեն տա կան հա մա կար գին: Հե տաքր քիր դի -
տար կում է կա տա րում Խ. Պա լո հեյ մոն. «Կի սա -
նա խա գա հա կան հա մա կար գում ա ռա վել հարգը -
ված պե տա կան գոր ծիչն ընտր վում է նա խա գա -
հի կող մից: Ժա մա նա կա կից Ֆին լանդիա յում ա -
ռա վել հարգ ված պե տա կան գոր ծի չը պայ քա -
րում և ս տանձ նում է վար չա պե տի պաշ տոնը»27:

Նոր Սահ մա նադ րու թյունն ամ րապն դեց
պառ լա մեն տի և կա ռա վա րու թյան կա պե րը, և
ողջ պե տա կան մե խա նիզ մն սկսեց պտտվել
Էդուս կուն տա յի շուրջ: Նա խա գա հը լիո վին հե -
ռաց ված է ար տադ րու թյան և ռազ մա վա րա կան
ու ղու ո րոշ ման գործընթացից28: 

Դ րա հետ մեկ տեղ՝ նա խա գա հը պահ պա -
նել է ո րո շա կի ար տո նու թյուն նե րը29: Սա կայն
Սահ մա նադ րու թյունն էա պես սահ մա նա փա կել
է նրա ի րա վունք նե րը, չնայած միևնույն է՝ նա
մնում է գոր ծա դիր իշ խա նու թյան ղե կա վար: 

Ինչ պես ար դա րա ցիո րեն նշում է Նոու սիայ -
նե նը՝ Ֆին լան դիա յի նոր կա ռա վար ման ձևը չի
կա րե լի հա մա րել «մա քուր» կի սա նա խա գա հա -
կան հա մա կարգ: Մյուս կող մից՝ եր կի րը լիո վին
չի ան ցել «մա քուր» պառ լա մեն տա կան հա մա -
կար գի, ուս տի Պա լո հեյ մոն դա ան վա նում է
«հա մար յա պառ լա մեն տա կան»30: Նա խա գա հի
հա մընդ հա նուր ընտ րու թյուն նե րը և նրա հա -
րա բե րա կան ինք նու րույն ար տո նու թյուն նե րը
տար բե րում են Ֆին լան դիան դա սա կան պառ -
լա մեն տա կան հա մա կար գե րից: Մեր կար ծի -
քով՝ նա խա գա հի ու ղիղ ընտ րու թյուն ներն ստեղ -
ծում են լրիվ այլ լե գի տի մու թյուն, քան պառ լա -
մեն տի կամ հա տուկ կո լե գիա յի կող մից ընտրու -
թյուն նե րը: Նա խա գա հին ամ րաց րած մի շարք
լիա զո րու թյուն նե րը խո չըն դո տում են նրա՝ արա -
րո ղա կար գա յին մարմ նի վե րած վե լը, ինչ պի սին
սո վո րա բար պառ լա մենտա կան հա մա կար գի
նա խա գա հն է: Սա նշա նա կում է որ Ֆին լա -
դիան հե ռա ցել է «մա քուր» կի սա նա խա գա հա -
կան ձևից, բայց լիո վին չի լքել այդ ձևը: 
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23 Տե՛ս նույն տեղում:
24 Տե՛ս Frankland E.G. Global Studies: Europe. 2003, էջ 102:
25 Տե՛ս Nousiainen J. From Semi-Presidentialism to Paliamentary Government. …, էջ 106:
26 Տե՛ս Paloheimo H. The Rising Power of the Prime Minister in Finland. …, էջ 240:
27 Տե՛ս նույն տեղում:
28 Հղումն ըստ՝ Raunio T., Wiberg M. Parliamentarizing Foreign Policy Decision-Making. Finland in the European Union.

Cooperation and conflict 36:1, 2001, էջ 71:
29 Տե՛ս Могунова М.А. Государственное право Финляндии.– М.: Издат. дом. “Городец”, 2005, էջ 257:
30 Տե՛ս Paloheimo H. The Rising Power of the Prime Minister in Finland. …, էջ 240:
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ՀՀ 2015թ. սահ մա նադ րա կան փո փո խու -
թյուն նե րի հետևանքով՝ ՀՀ-ում ան ցում կա -
տար վեց իշ խա նու թյուն նե րի բա ժան ման և հա -
վա սա րակշռ ման խորհր դա րա նա կան մո դե լի,
ո րը են թադ րում է պե տա կան իշ խա նու թյան
ճյու ղե րի գոր ծա ռույթ նե րի վե րա բաշ խում, ինչ -
պես նաև իշ խա նու թյան ճյու ղե րի միջև զսպում -
նե րի և հա վա սա րակշռ ման նոր մե խա նիզմ նե -
րի ամ րա գրում: ՀՀ 2015թ. փո փո խու թյուն նե -
րով Սահ մա նադ րու թյան (այ սու հետև` 2015թ.
Սահ մա նա դրու թյուն) 4-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն`
«Պե տա կան իշ խա նու թյունն ի րա կա նաց վում է
Սահ մա նադ րու թյա նը և օ րենք նե րին հա մա պա -
տաս խան՝ օ րենս դիր, գոր ծա դիր և դա տա կան
իշ խա նու թյուն նե րի բա ժան ման ու հա վա սա -
րակշռ ման հի ման վրա»: Նշ ված նոր մից բխում
է, որ ՀՀ-ում պե տա կան իշ խա նու թյու նն ի րա -
կա նաց նող ճյու ղե րից մե կն օ րենս դիր իշ խա -
նու թյունն է, ո րն ի րա կա նաց վում է Ազ գա յին
ժո ղո վի կող մից:

Կա տար ված սահ մա նադ րա կան փո փո խու -
թյուն նե րի հա մա տեքս տում անհ րա ժեշտ է դի -
տար կել Ազ գա յին ժո ղո վին բնու թագ րող հիմ -
նա կան հատ կա նիշ նե րը, ինչ պես նաև զսպում -
նե րի ու հա վա սա րակշռ ման այն մե խա նիզմ նե -
րը, ո րոն ցով Ազ գա յին ժո ղո վը փոխ կա պակց -
ված է պե տա կան ի շա նու թյան մար մին նե րի
հետ: Ազ գա յին ժո ղո վի սահ մա նադ րա կան կար -
գա վի ճա կը բնու թագ րող հիմ նա կան հատ կա -
նիշ նե րն անհ րա ժեշտ ենք հա մա րում դի տար -
կել հետևյալ հար ցե րի հա մա տեքս տում.

1. Օրենսդ րա կան ո լոր տում իշ խա նու թյան
ճյու ղե րի միջև գոր ծո՞ւմ են զսպում նե րի

և հա վա սա րակշռ ման բա վա րար մե խա -
նիզմ ներ: 

2. Ազ գա յին ժո ղո վն ինչ պիսի՞ գոր ծա ռույթ -
ներ է ի րա կա նաց նում կա ռա վա րու թյան
ձևա վոր ման, անվս տա հու թյուն հայտ նե -
լու ո լոր տում և առ կա՞ են արդ յոք կա ռա -
վա րու թյան գոր ծու նեու թյան կա յու նու -
թյան ա պա հով ման բա վա րար ե րաշ -
խիք ներ:

3. Առ կա՞ են բա վա րար մե խա նիզմ ներ գոր -
ծա դիր իշ խա նու թյան նկատ մամբ ար -
դյու նա վետ վե րահս կո ղու թյուն ի րա կա -
նաց նե լու հա մար, այս հար ցում ի՞նչ դե -
րա կա տա րու թյուն ու նի պառ լա մեն տա -
կան ընդ դի մու թյու նը:

Պե տա կան իշ խա նու թյան մար մին նե րի հա -
մա կար գում Ազ գա յին ժո ղո վի գոր ծա ռու թա յին
դե րա կա տա րու թյան ամ բող ջա կան ըն կալ ման
տե սանկ յու նից ա ռանց քա յին է հա մար վում Ազ -
գա յին ժո ղո վը բնու թագ րող հատ կա նիշ նե րի
դի տար կու մը: ՀՀ 2015թ. Սահ մա նադ րու թյամբ
Ազ գա յին ժո ղո վը բնու թագր վել է ե րեք հիմ նա -
կան հատ կա նիշ նե րով. ա) Ազ գա յին ժո ղո վը ժո -
ղովր դի ներ կա յա ցուց չա կան մար մինն է, բ) Ազ -
գա յին ժո ղո վն ի րա կա նաց նում է օ րենս դիր իշ -
խա նու թյուն, գ) Ազ գա յին ժո ղո վը վե րահս կո -
ղու թյուն է ի րա կա նաց նում գոր ծա դիր իշ խա -
նու թյան նկատ մամբ: ՀՀ Ազ գա յին ժո ղո վը բնու -
թագ րող վե րոնշ յալ հատ կա նիշ նե րն ամ բող ջա -
կան կեր պով ար տա հայ տում են գոր ծու նեու -
թյան այն ուղ ղու թյուն նե րը, ո րոն ցով Ազ գա յին
ժո ղո վն ի րա կա նաց նում է իր գոր ծա ռույթ նե րը:
Այս ա ռու մով՝ ՀՀ 2015թ. Սահ մա նադ րու թյու նը,

ՀԱՅԿ ԿԵՍՈՅԱՆ
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի իրավագիտության ամբիոնի ասպիրանտ, 
ՀՀ արդարադատության նախարարության աշխատակազմի հակակոռուպցիոն
և քրեակատարողական քաղաքականության մշակման վարչության 
առաջին կարգի մասնագետ
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խորհր դա րա նա կան մո դե լի մի շարք պե տու -
թյուն նե րի Սահ մա նադ րու թյուն նե րի հետ հա -
մե մա տած, բա վա կա նին ա ռա ջա դի մա կան է,
ին չը պայ մա նա վոր ված է այն հանգամանքով,
որ ո րոշ պե տու թյուն նե րի Սահ մա նադ րու թյուն -
ներ պառ լա մեն տը հա մա րում են միայն օ րենս -
դիր և ներ կա յա ցուց չա կան մար մին ( Մա կե դո -
նիա Սահմ. 61-րդ հոդ ված), ո րոշ պե տու թյուն -
նե րի Սահ մա նադ րու թյուն ներ պառ լա մեն տը հա -
մա րում են միայն օ րենս դիր և վե րահս կող մար -
մին ( Բուլ ղա րիա Սահմ. 62-րդ հոդ ված), իսկ ո -
րոշ դեպ քե րում պառ լա մեն տը հա մար վում է
միայն օ րենս դիր մար մին ( Չե խիա Սահմ. 15-րդ
հոդ ված): Կար ծում են՝ յու րա քանչ յուր պե տու -
թյու նում պառ լա մեն տը կա րող է արդ յու նա վետ
գոր ծել միայն այն պա րա գա յում, ե թե օժտ ված
է վե րը նշ ված ե րեք հատ կա նիշով:

Իշ խա նու թյան ճյու ղե րի միջև զսպում նե րի
և հա վա սա րակշ ռու թյան ա պա հով ման տե սան -
կյու նից կարևոր է օ րենս դիր իշ խա նու թյան գոր -
ծա ռու թա յին դե րի վեր լու ծու թյու նը: Տե սա կան
գրա կա նու թյան մեջ քննարկ ման ա ռար կա է
այն հար ցը, թե օ րենս դիր իշ խա նու թյու նն ու նի՞
արդ յոք գոր ծա ռու թա յին գե րա կա յու թյուն իշ -
խա նու թյան մյուս ճյու ղե րի նկատ մամբ: Ակըն -
հայտ է, որ իշ խա նու թյան ճյու ղե րի կող մից ի -
րա կա նաց վող գոր ծա ռույթ նե րը հա վա սա րա -
զոր բնույթ չու նեն և միմ յան ցից տար բեր վում
են ի րա վա բա նա կան ու ժով ու բո վան դա կու -
թյամբ: Մաս նա վո րա պես` օ րենս դիր իշ խա նու -
թյան գոր ծու նեու թյու նն ու նի օ րենսդ րա կան
բնույթ, իսկ դա տա կան և գոր ծա դիր իշ խա նու -
թյուն նե րի նը` են թաօ րենսդ րա կան (ՀՀ Սահմ.
153-րդ հոդ ված հա մա ձայն` կա ռա վա րու թյունն
ի րա վա սու է ըն դու նե լու են թաօ րենսդ րա կան
նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տեր): Հաշ վի առ նե -
լով վե րոնշ յալ հան գա ման քը` հա մա կար ծիք ենք
Վ. Լու զի նի և Ա. Բեզ րու կո վի տե սա կետ նե րի
հետ, ըստ որոնց` օ րենս դիր իշ խա նու թյու նը իշ -
խա նու թյան մյուս ճյու ղե րի նկատ մամբ ու նի
«գոր ծա ռու թա յին գե րա կա յու թյուն»1: ՀՀ 2015թ.
Սահ մա նադ րու թյամբ Ազ գա յին ժո ղո վի գոր ծա -
ռու թա յին գե րա կա յու թյու նը պայ մա նա վոր ված
է հետևյալ գոր ծոն նե րով.

1. օ րենս դիր իշ խա նու թյու նն իշ խա նու թյան
միակ ճյուղն է, որն ուղ ղա կիո րեն ընտըր -
վում է ժո ղովր դի կող մից, օժտ ված է ան -
մի ջա կան լե գի տի մու թյամբ և հա մար -
վում է ժո ղովր դի բարձ րա գույն ներ կա -
յա ցուց չա կան մար մի նը,

2. օ րենս դիր իշ խա նու թյունն ըն դու նում է
օ րենք ներ, ո րոնց հի ման վրա գոր ծում
են պե տա կան իշ խա նու թյան մար մին -
նե րը, այդ թվում՝ գոր ծա դիր և դա տա -
կան իշ խա նու թյան ճյու ղե րը,

3. օ րենս դիր իշ խա նու թյու նը ձևա վո րում է
կա ռա վա րու թյու նը, կա րող է անվս տա -
հու թյուն հայտ նել կա ռա վա րու թյա նը, վե -
րահս կո ղու թյուն է ի րա կա նաց նում գոր -
ծա դիր իշ խա նու թյան նկատ մամբ և մաս -
նակ ցում է դա տա կան իշ խա նու թյան
ձևա վոր մա նը:

Մեր կածիքով՝ իշ խա նու թյան մյուս ճյու ղե -
րի նկատ մամբ օ րենս դիր իշ խա նու թյան գոր -
ծա ռու թա յին գե րա կա յու թյու նը չի խախ տում իշ -
խա նու թյուն նե րի բա ժան ման և հա վա սա րակըշ -
ռու թյան սկզբուն քը, քա նի որ նշված սկզբուն քի
հիմ նա կան նպա տա կը ոչ թե իշ խա նու թյան ճյու -
ղե րին հա վա սա րա զոր գոր ծա ռույթ ներ վե րա -
պա հելն է, այլ՝ իշ խա նու թյան յու րա քանչ յուր
ճյու ղի գոր ծա ռու թա յին ան կա խու թյան ա պա -
հո վումը: Հետևա բար՝ ՀՀ-ում իշ խա նու թյուն նե -
րի բա ժան ման և հա վա սա րակշռ ման սկզբուն -
քի արդ յու նա վետ կի րառ ման հա մար նախ և ա -
ռաջ անհ րա ժեշտ են այն պի սի մե խա նիզմ ներ,
ո րոնք կա պա հո վեն իշ խա նու թյան յու րա քան -
չյուր ճյու ղի գոր ծա ռու թա յին ան կա խու թյու նը: 

Իշ խա նու թյան մյուս ճյու ղե րի նկատ մամբ
օ րենս դիր իշ խա նու թյան գոր ծա ռու թա յին գե -
րա կա յու թյու նը պայ մա նա վո րող գոր ծոն նե րից
մե կն Ազ գա յին ժո ղո վի կող մից օ րենք նե րի ըն -
դուն ման գոր ծա ռույթն է: Օ րենսդ րա կան ո լոր -
տում ա ռանց քա յին է հա մար վում այն հան գա -
ման քը, որ իշ խա նու թյան գոր ծա դիր և դա տա -
կան ճյու ղե րը պետք է ու նենան բա վա րար
զսպող և հա վա սա րակշ ռող լիա զո րու թյուն ներ
օ րենսդ րա կան ո լոր տում Ազ գա յին ժո ղո վին հա -
վա սա րակշ ռե լու հա մար: ՀՀ 2015թ Սահ մա -
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նադ րու թյան նոր մե րի վեր լու ծու թյամբ կա րող
ենք ա ռանձ նաց նել օ րենսդ րա կան ո լո րտում իշ -
խա նու թյան ճյու ղե րի միջև գոր ծող զսպում նե -
րի և հա վա սա րակշռ ման հետևյալ ձևե րը.

ա. օ րենսդ րա կան նա խա ձեռ նու թյան ի րա -
վունք վե րա պահ վել է ինչ պես օ րենս դիր իշ խա -
նու թյա նը (Ազ գա յին ժո ղո վի պատ գա մա վոր,
խմբակ ցու թյուն), այն պես էլ գոր ծա դիր իշ խա -
նու թյա նը (կա ռա վա րու թյուն), ինչ պես նաև՝ օ -
րենք նե րի նա խագ ծեր ա ռա ջար կե լու ի րա վունք
է վե րա պահ վել ընտ րա կան ի րա վունք ու նե ցող
առն վազն հի սուն հա զար քա ղա քա ցի նե րի2. 

բ. Հան րա պե տու թյան նա խա գա հը կա րող
է վե տո կի րա ռել Ազ գա յին ժո ղո վի կող մից ըն -
դուն ված օ րենք նե րի նկատ մամբ և դի մել Սահ -
մա նադ րա կան դա տա րան` օ րեն քի սահ մա նա -
դրա կա նու թյան ստուգ ման նպա տա կով.

գ. դա տա կան իշ խա նու թյու նը (Սահ մա նա -
դրա կան դա տա րա նը) վե րահս կո ղու թյուն է ի -
րա կա նաց նում Ազ գա յին ժո ղո վի կող մից ըն -
դուն ված օ րենք նե րի օ րի նա կա նու թյան նկատ -
մամբ և կա րող է դրանք ճա նա չել Սահ մա նա -
դրու թյա նը հա կա սող:

Ինչ պես տես նում ենք՝ չնա յած օ րենք նե րի
ըն դուն ման գոր ծա ռույ թը վե րա պահ ված է Ազ -
գա յին ժո ղո վին՝ այ նո ւա մե նայ նիվ, այս ո լոր -
տում պե տա կան իշ խա նու թյան բո լոր ճյուղե րը
զսպում նե րի և հա վա սա րակշռ ման ո րո շա կի
մե խա նիզմ նե րով փոխ կա պակց ված են, ինչի
շնորհիվ՝ Ազ գա յին ժո ղո վը կող մից կա մա յա -
կան գոր ծե լու հնա րա վո րու թյու նը նվա զում է: 

Ո րո շա կի պայ ման նե րում օ րենսդ րա կան ո -
լոր տում բա վա կա նին լայն դե րա կա տա րու թյուն
է ձեռք բե րում կա ռա վա րու թյու նը, ինչն ա ռա -
վել ընդգծ վում է այն պե տու թյուն նե րում, որ -
տեղ նա խա տես ված է օ րենսդ րա կան դե լե գա -
վոր ման ինս տի տու տը: Օ րենսդ րա կան դե լե գա -

վոր ման դեպ քում կա ռա վա րու թյու նը լիա զո րու -
թյուն է ձեռք բե րում ըն դու նել օ րեն քի ուժ ու նե -
ցող ո րո շում ներ: Չ նա յած այն հան գա ման քին,
որ տե սա կան գրա կա նու թյու նում մի շարք հե -
ղի նակ ներ քննա դա տում են օ րենսդ րա կան դե -
լե գա վոր ման ինս տի տուտը3, այ նո ւա մե նայ նիվ,
ան հրա ժեշտ է նշել, որ խորհր դա րա նա կան մո -
դե լի մի շարք պե տու թյուն նե րում դա կի րառ -
վում է. Ի տա լիա յում օ րենս դիր իշ խա նու թյան ի -
րա կա նա ցու մը կա րող է պատ վի րակ վել կա ռա -
վա րու թյա նը ( Սահմ. 71-րդ հոդ ված), Թուր քիա -
յում Ազ գա յին ժո ղո վը կա րող է լիա զո րել կա -
ռա վա րու թյա նը՝ ըն դու նե լու օ րեն քի ուժ ու նե -
ցող ո րո շում ներ ( Սահմ. 91-րդ հոդ ված), Մոլ դո -
վա յում կա ռա վա րու թյու նն իր ծրագ րի շրջա -
նակ նե րում կա րող է ըն դու նել օ րեն քի ուժ ու նե -
ցող ո րո շում ներ ( Սահմ. 106-րդ հոդ ված): 

Հաշ վի առ նե լով օ րենսդ րա կան դե լե գա -
վոր ման ինս տի տու տից բխող վտանգ նե րը՝ ՀՀ
2015թ. Սահ մա նադ րու թյամբ դա չի նա խա տես -
վել, ուստի ՀՀ-ում օ րենք ներ ըն դու նե լու «մե -
նաշ նոր հը» պատ կա նում է Ազ գա յին ժո ղո վին:
Սա կայն, ան կախ այն հան գա ման քից, որ կա -
ռա վա րու թյու նը չու նի «օ րենք ներ ըն դու նել» լիա -
զո րու թյուն, այ նո ւա մե նայ նիվ, օ րենսդ րա կան ո -
լոր տում ՀՀ կա ռա վա րու թյու նը ու նի մի շարք
լծակ ներ այդ գոր ծըն թա ցի վրա ազ դե լու հա -
մար: Մաս նա վո րա պես՝ վեր ջին տաս նամ յա կում
ՀՀ-ում օ րենք նե րի մշակ ման և օ րենսդ րա կան
նա խա ձեռ նու թյուն նե րի պրակ տի կա յի ու սում -
նա սի րու թյան շնորհիվ՝ պարզ է դառ նում, որ օ -
րենսդ րա կան նա խա ձեռ նու թյուն նե րի ճնշող մե -
ծա մաս նու թյու նը պատ կա նում է կա ռա վա րու -
թյա նը, ինչն ա նուղ ղա կիո րեն հան գեց նում է
այն արդյունքին, որ օ րենսդ րա կան ո լոր տում
կա ռա վա րու թյու նն Ազ գա յին ժո ղո վի նկատ -
մամբ մեծ ազ դե ցու թյուն է ձեռք բե րում:

2 ՀՀ 2015թ. Սահմանադրությամբ՝ քաղաքացիների` օրենքի նախագիծ ներկայացնելու իրավունքի իրացման ըն թա -
ցա կարգը բավականին բարդացված է, մասնավորապես` Սահմանադրությամբ նախատեսվել է, որ օրենքի նախագիծ
առաջարկելու իրավունք ունի քաղաքացիների` հիսուն հազար հոգուց բաղկացած խումբը, ինչը, կարծում ենք,
բավականին բարձր է` խորհրդարանական մյուս պետությունների հետ համեմատած: Մասնավորապես` Իտալիայում
ընտրական իրավունք ունի քաղաքացիների` հիսուն հազար հոգուց բաղկացած խումբը. նշենք, որ Իտալիան ունի
62 միլիոն բնակաչություն: Մակեդոնիայում (ունի երկու միլիոն բնակչություն) օրենսդրական նախաձեռնության
իրավունք ունեն ընտրական իրավունք ունեցող տասը հազար քաղաքացիներ, Ալբանիայում (ունի երեք և կես
միլիոն բնակչություն) օրենսդրական նախաձեռնության իրավունք ունեն քսան հազար քաղաքացիներ:

3 Դ. Մեյերսոնը նշում է, որ երբ տեղի է ունենում օրենսդիր իշխանության փոխանցում գործադիր իշխանությանը, մեծ
ռիսկի տակ է դրվում իրավունքի գերակայության սկզբունքը, ինչի պատճառով կառավարությունը դառնում է
անվերահսկելի: Տե՛ս Denise Meyerson, «Rethinking the Constitutionality of Delegated Legislation» (2003) 11 Australian
Journal of Administrative Law 45, p. 52.



ՀՀ-ում, իշ խա նու թյուն նե րի բա ժան ման և
հա վա սա րակշռ ման խորհր դա րա նա կան մո դե -
լի անց ման հետևանքով օ րենսդ րա կան ո լոր -
տում օ րենս դիր և գոր ծա դիր իշ խա նու թյան ճյու -
ղե րի դե րա կա տա րու թյու նը պետք է վե րագ նա -
հատ վի: Ազ գա յին ժո ղո վի քա ղա քա կան դե րա -
կա տա րու թյան բարձ րաց ման հա մա տեքս տում
անհ րա ժեշտ է, որ Ազ գա յին ժո ղո վն ա ռա վել
ակ տիվ դե րա կա տա րու թյուն ստանձ նի օ րենք -
նե րի մշակ ման և օ րենսդ րա կան նա խա ձեռ նու -
թյուն նե րի ո լոր տում: Այս կերպ Ազ գա յին ժո ղո -
վը, լի նե լով ժո ղովր դի բարձ րա գույն ներ կա յա -
ցուց չա կան մար մի նը, պետք է նա խան շի քա -
ղա քա կան այն ուղ ղու թյուն նե րը, ո րոնց մի ջո -
ցով կա ռա վա րու թյու նը պետք է ի րա կա նաց նի
պե տա կան կա ռա վար ման իր գոր ծա ռույթ նե -
րը:

Իշ խա նու թյուն նե րի բա ժան ման և հա վա -
սա րակշռ ման խորհր դա րա նա կան մո դե լում օ -
րենս դիր և գոր ծա դիր իշ խա նու թյան ճյու ղե րի
հա րա բե րու թյու ննե րում ա ռանց քա յին հար ցե -
րից մե կը կա ռա վա րու թյան ձևա վոր ման խնդիրն
է: Իշ խա նու թյուն նե րի բա ժան ման և հա վա սա -
րակշռ ման խորհր դա րա նա կան մո դե լում կա -
ռա վա րու թյունը ձևա վոր վում է Ազ գա յին ժո ղո -
վի կող մից4, ընդ ո րում՝ կա ռա վա րու թյու նը ոչ
միայն ձևա վոր վում է Ազ գա յին ժո ղո վի կող մից,
այլ նաև քա ղա քա կան պա տաս խա նատ վու թյուն
է կրում Ազ գա յին ժո ղո վի առջև: Այս պի սի ի րա -
վա կար գա վոր ման պայ ման նե րում խորհր դա -
րա նա կան մո դե լի պե տու թյուն նե րում կա ռա վա -
րու թյու նն աշ խա տում է այն քան ժա մա նակ, քա -
նի դեռ վա յե լում է խորհր դա րա նա կան մե ծա -
մաս նու թյան վստա հու թյու նը: Այս պայ ման նե -
րում խորհր դա րա նա կան մո դե լի պե տու թյուն -
նե րում ա ռանց քա յին հար ցե րից մե կը դառ նում
է կա ռա վա րու թյան գոր ծու նեու թյան կա յու նու -
թյան ա պա հով ման խնդի րը: Խորհր դա րա նա -
կան մո դե լի պե տու թյուն նե րում, այդ թվում նաև՝
ՀՀ-ում, կա ռա վա րու թյան գոր ծու նեու թյան կա -
յու նու թյան հիմ նախն դի րն անհ րա ժեշտ է դի -
տար կել եր կու տե սանկ յու նից` ա) կա ռա վա -

րությու նը ձևա վոր վում է կոա լի ցիա յի մի ջո ցով,
բ) կա ռա վա րու թյու նը ձևա վոր վում է մեկ կու -
սակ ցու թյան կող մից: 

Կա ռա վա րու թյան գոր ծու նեու թյան կա յու -
նու թյան ա պա հով ման խնդի րն ա ռա վել հրա -
տապ է դառ նում այն դեպ քում, երբ կա ռա վա -
րու թյու նը ձևա վոր վում է քա ղա քա կան կոա լի -
ցիա կազ մե լու մի ջո ցով: Մի ջազ գա յին փոր ձի
վեր լու ծու թյու նից բխում է, որ մի շարք պե տու -
թյու ննե րում կոա լի ցիոն կա ռա վա րու թյուն ներ
ա ռա վել հա ճախ են ձևա վոր վում (Շ վե դիա, Ռու -
մի նիա, Նոր վե գիա, Նի դեր լանդ ներ). Դա նիա -
յում (1982-2015թթ.) և Ֆին լան դիա յում (1977-
2016թ.) բո լոր կա ռա վա րու թյուն նե րը ե ղել են
կոա լի ցիոն: Կոա լի ցիոն կա ռա վա րու թյան դեպ -
քում մեծ վտանգ կա, որ քա ղա քա կան կոա լի -
ցիան կա րող է փլուզ վել, ին չը կհան գեց նի կա -
ռա վա րու թյան ար ձակ ման: Դա է վկա յում այն,
որ մի շարք պե տու թյուն նե րում, որ տեղ ա ռա վել
հա ճախ են ձևա վոր վում կոա լի ցիոն կա ռա վա -
րու թյուն նե րը, դրանք բա վա կա նին ան կա յուն
են. Հուն գա րիա յում 1989-2013թթ. ձևա վոր վել է
ի նը կա ռա վա րու թյուն , ո րոն ցից չոր սին պառ -
լա մեն տը անվս տա հու թյուն է հայտ նել, Լե հաս -
տա նում 1992-2013թթ. ձևա վոր վել է տաս ներ -
կու կա ռա վա րու թյուն , ո րոն ցից վե ցին պառ -
լամե ն տը անվս տա հու թյուն է հայտ նել, Սլո վե -
նիա յում ձևա վոր ված վեր ջին տասն չորս կա ռա -
վա րու թյուն ից ու թին պառ լա մեն տը անվս տա -
հու թյուն է հայտ նել: Մյուս կող մից` կա ռա վա -
րու թյուն ներն ա ռա վել կա յուն են դառ նում միա -
կու սակ ցա կան կա ռա վա րու թյան ձևա վոր ման
դեպ քում, երբ կա ռա վա րու թյու նը ձևա վոր վում
է ա ռանց քա ղա քա կան կոա լի ցիա կազ մե լու
պառ լա մեն տում հաղ թած քա ղա քա կան կու սակ -
ցու թյան կող մից (ա ռա վել հա տուկ է՝ Լիտ վիա,
Լատ վիա, Բուլ ղա րիա): 

ՀՀ 2015թ. Սահ մա նադ րու թյամբ՝ կա ռա -
վա րու թյան գոր ծու նեու թյան կա յու նու թյան ա -
պա հով ման հար ցը նույն պես կարևո րու թյուն է
ձեռք բե րել: Սահ մա նադ րու թյամբ՝ կա ռա վա -
րու թյան գոր ծու նեու թյան կա յու նու թյան ա պա -
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4 ՀՀ 2015թ. Սահմանադրությամբ՝ Հանրապետության նախագահն Ազգային ժողովի լիազորությունների ժամկետն
սկսվելուց հետո վարչապետ է նշանակում խորհրդարանական մեծամասնության ներկայացրած թեկնածուին,
այնուհետև վարչապետը հնգօրյա ժամկետում Հանրապետության նախագահին առաջարկում է փոխվարչապետների
և նախարարների թեկնածուներին: Կառավարության ձևավորումից հետո Ազգային ժողովը պետք է հաստատի
կառավարության ծրագիրը, որպեսզի կառավարությունը կարողանա իրականացնել իր գործառույթները (ՀՀ Սահմ.
149-րդ և 150-րդ հոդվածներ):
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հով ման նպա տա կով ամ րագր վել են հետևյալ
մե խա նիզմ նե րը.

ա. Վար չա պե տին անվս տա հու թյուն հայտ -
նե լու կոնստ րուկ տիվ անվս տա հու թյան քվեի
նա խա տե սում, ո րի դեպ քում վար չա պե տին
անվս տա հու թյուն հայտ նե լու մա սին ո րոշ ման
նա խա գիծ ներ կա յաց նե լու հա մար միա ժա մա -
նակ անհ րա ժեշտ է ա ռա ջադ րել վար չա պե տի
նոր թեկ նա ծու, կոնստ րուկ տիվ անվս տա հու -
թյան քվեն հա տուկ է նաև մի շարք խորհր դա -
րա նա կան մո դե լի պե տու թյուն նե րի` Սլո վա կիա,
Հուն գա րիա, Գեր մա նիա, Իս պա նիա, Սլո վե -
նիա, Լե հաս տան:

բ. Վար չա պե տին անվս տա հու թյուն հայտ -
նե լու նա խա ձեռ նու թյան հա մար ժա մա նա կա -
յին սահ մա նա փա կում նա խա տե սե լը, որի հա -
մա ձայն` վար չա պե տին անվս տա հու թյուն կա -
րե լի է հայտ նել նրա նշա նա կու մից ոչ շուտ,
քան մեկ տա րի հե տո, ե թե վար չա պե տին անվըս -
տա հու թյուն հայտ նե լու մա սին Ազ գա յին ժո ղո -
վի ո րոշ ման նա խա գի ծը չի ըն դուն վում, ա պա
նման նա խա գիծ կա րող է ներ կա յաց վել ոչ շուտ,
քան վեց ա միս հե տո: Նշ ված նոր մը, կար ծում
ենք, կա ռա վա րու թյան գոր ծու նեու թյան կա յու -
նու թյան ա պա հով ման տե սանկ յու նից կա րող է
ա ռա ջա դի մա կան դի տարկ վել, սա կայն կոա լի -
ցիոն կա ռա վա րու թյան ձևա վոր ման դեպ քում
վար չա պե տին անվս տա հու թյուն հայտ նե լու ժամ -
կե տա յին սահ մա նա փակ ման նա խա տե սու մը
կա րող է խնդրա հա րույց լի նել. խնդի րն այն է,
որ վար չա պե տի նշա նա կու մից հե տո բնավ չի
բա ցառ վում, որ ձևա վոր ված քա ղա քա կան կոա -
լի ցիան կա րող է փլուզ վել, և այդ պատճառով
վար չա պե տն այլևս չի ու նենա պառ լա մեն տա -
կան մե ծա մաս նու թյան վստա հու թյու նը, այս պի -
սի պայ ման նե րում, կար ծում ենք, ձևա վոր ված
կա ռա վա րու թյու նն ա ռանց պառ լա մեն տա կան
մե ծա մաս նու թյան ա ջակ ցու թյան չի կա րող արդ -
յու նա վետ աշ խա տել, հետևա բար՝ վար չա պե -
տին անվս տա հու թյուն հայտ նե լու հա մար ժամ -
կե տա յին սահ մա նա փա կում նա խա տե սե լը, կար -
ծում ենք, արդ յու նա վետ չէ:

գ. Կա ռա վա րու թյան ա ռան ձին ան դա մին
անվս տա հու թյուն հայտ նե լու ինս տի տու տի նա -
խա տե սում, Ազ գա յին ժո ղո վում հար ցապն դում -

նե րի պա տաս խան նե րը քննար կե լու հետևանքով՝
պատ գա մա վոր նե րի ընդ հա նուր թվի առն վազն
մեկ եր րոր դը կա րող են նա խա ձեռ նել ինչ պես
վար չա պե տին անվս տա հու թյուն հայտ նե լու հար -
ցը, այն պես էլ կա ռա վա րու թյան ա ռան ձին ան -
դա մի հե տա գա պաշ տո նա վար ման հար ցը: Կա -
ռա վա րու թյան ա ռան ձին ան դա մին անվս տա -
հու թյուն հայտ նե լու ինս տի տու տը գոր ծում է
նաև Լե հաս տա նում ( Սահմ. 158-րդ հոդ ված),
Էս տո նիա յում ( Սահմ. 97-րդ հոդ ված), Լատ -
վիա յում ( Սահմ. 59-րդ հոդ ված):

ՀՀ-ում կա ռա վա րու թյան գոր ծու նեու թյան
կա յու նու թյան ա պա հով ման նպա տա կով ան -
հրա ժեշտ է նա խա տե սել նաև այլ մե խա նիզմ -
ներ: Որ պես այդ պի սին՝ ա ռա ջար կում ենք դի -
տար կել նաև հետևյալ մե խա նիզ մը. այն դեպ -
քում, երբ Ազ գա յին ժո ղո վը եր կու ան գամ ան -
ընդ մեջ անվս տա հու թյուն հայտ նի կա ռա վա րու -
թյա նը, դա պետք է հան գեց նի Ազ գա յին ժո ղո -
վի ար ձակ ման, այս պի սի մե խա նիզ մի նա խա -
տե սու մը, կար ծում ենք, ո րոշ չա փով կնպաս տի
կա ռա վա րու թյան գոր ծու նեու թյան կա յու նու թյան
ամ րապնդ մա նը:

Խորհր դա րա նա կան մո դե լի պե տու թյուն -
նե րում ա ռանց քա յին խնդիր նե րից մե կն օ րենս -
դիր իշ խա նու թյան կող մից գոր ծա դիր իշ խա -
նու թյան նկատ մամբ վե րահս կո ղու թյան ի րա -
կա նա ցումն է: Խորհր դա րա նա կան մո դե լի պե -
տու թյուն նե րում գոր ծա դիր իշ խա նու թյու նը տի -
րա պե տում է հսկա յա կան վար չա կան և նյու -
թա կան ռե սուրս նե րի, ինչի շնորհիվ բա վա կա -
նին հզոր է5: Այս հա մա տեքս տում ա ռանց քա -
յին խնդիր նե րից մե կը դառ նում է գոր ծա դիր
իշ խա նու թյան նկատ մամբ վե րահս կո ղու թյան
ի րա կա նա ցու մը: Իշ խա նու թյուն նե րի բա ժան -
ման և հա վա սա րակշռ ման խորհր դա րա նա -
կան, նա խա գա հա կան և կի սա նա խա գա հա -
կան մո դել նե րից յու րա քանչ յու րի դեպ քում էլ
գոր ծա դիր իշ խա նու թյան նկատ մամբ վե րահըս -
կո ղու թյան ի րա կա նաց ման գոր ծա ռույ թը վե -
րա պահ ված է օ րենս դիր իշ խա նու թյա նը: Սա -
կայն օ րենս դիր իշ խա նու թյա նը գոր ծա դիր իշ -
խա նու թյան նկատ մամբ վե րահս կո ղա կան գոր -
ծա ռույթ նե րի ի րա վա կան ա ռու մով ամ րագ րու -
մը դեռևս բա վա րար չի արդ յու նա վետ վե րահըս -

5 Առավել մանրամասն տե՛ս. Керимов А.Д. Исполнительная власть в системе разделения властей, Гражданин и право.
2001. p. 9.



կո ղու թյուն ի րա կա նաց նե լու հա մար: Ազ գա յին
ժո ղո վի կող մից արդ յու նա վետ վե րահս կո ղու -
թյան ի րա կա նաց ման հա մար անհ րա ժեշտ են
վե րահս կո ղա կան գոր ծուն մե խա նիզմ ներ6: 

Այս ա ռու մով անհ րա ժեշտ է վեր լու ծել ՀՀ
2015թ. Սահ մա նադ րու թյամբ նա խա տես ված
այն մե խա նիզ մնե րը, ո րոն ցով Ազ գա յին ժո ղովը
վե րահս կո ղու թյուն է ի րա կա նաց նում գոր ծադիր
իշ խա նու թյան նկատ մամբ, և գ նա հա տել՝ արդյոք
այդ մե խա նիզմ նե րը բա վա րա՞ր են արդ յու նա -
վետ վե րահս կո ղու թյուն ի րա կա նաց նե լու համար: 

Գոր ծա դիր իշ խա նու թյան նկատ մամբ Ազ -
գա յին ժո ղո վի կող մից վե րահս կո ղու թյան ի րա -
կա նա ցու մն անհ րա ժեշտ է դի տար կել եր կու
տե սանկ յու նից` ի րա վա կան և քա ղա քա կան: Ի -
րա վա կա նը են թադ րում է, թե սահ մա նադ րա -
իրա վա կան մա կար դա կով պետք է առ կա լի նի
բա վա րար գոր ծի քա կազմ՝ վե րահս կո ղու թյուն
ի րա կա նաց նե լու հա մար: Այս ա ռու մով՝ ՀՀ
2015թ. Սահ մա նադ րու թյամբ, կար ծում ենք, նա -
խա տես վել է վե րահս կո ղու թյան բա վա րար գոր -
ծի քա կազմ, ո րը դրսևոր վում է հետևյալ մե խա -
նիզմ նե րի ձևով` ա) Ազ գա յին ժո ղո վի կող մից
գոր ծա դիր իշ խա նու թյան նկատ մամբ ֆի նան -
սա կան վե րահս կո ղու թյան ի րա կա նա ցում,
բ) կա ռա վա րու թյան ան դամ նե րին հար ցե րով և
հար ցապն դում նե րով դի մե լու ինս տի տու տի նա -
խա տե սում, գ) Ազ գա յին ժո ղո վի կող մից միջ -
ազ գա յին պայ մա նագ րե րի վա վե րա ցում, կա սե -
ցում կամ չեղ յալ հայ տա րա րում, դ) հան րա յին
հե տաքրք րու թյուն ներ կա յաց նող հար ցե րին վե -
րա բե րող փաս տե րը պար զե լու նպա տա կով
քննիչ հանձ նա ժո ղով նե րի ստեղ ծում7: 

Ազ գա յին ժո ղո վի կող մից գոր ծա դիր իշ -
խա նու թյան նկատ մամբ վե րահս կո ղու թյան ի -
րա կա նաց ման հա մար ի րա վա կան գոր ծի քա -
կազ մի առ կա յու թյու նը դեռևս բա վա րար չէ,
անհ րա ժեշտ է նաև հա մա պա տաս խան քա ղա -
քա կան կամ քի դրսևո րում: Այս ա ռու մով ան -
հրա ժեշտ է նշել, որ խորհր դա րա նա կան մո -

դե լի պե տու թյուն նե րում պե տա կան իշ խա նու -
թյան օ րենս դիր և գոր ծա դիր ճյու ղե րը քա -
ղա քա կան ա ռու մով ան մի ջա կա նո րեն փոխ -
կա պակց ված են, ին չը պայ մա նա վոր ված է
այն հան գա ման քով, որ պե տա կան իշ խա նու -
թյան օ րենս դիր և գոր ծա դիր ճյու ղե րում գեր -
իշ խում է նույն քա ղա քա կան ուժ, ին չը պայ -
մա նա վոր ված է այն հան գա ման քով, որ կա -
ռա վա րու թյունը ձևա վոր վում է Ազ գա յին ժո -
ղո վում քա ղա քա կան մե ծա մաս նու թյուն ստա -
ցած ու ժի կող մից, որպես արդ յուն ք՝ կա ռա -
վա րու թյու նում և Ազ գա յին ժո ղո վում մեծ ազ -
դե ցու թյուն է ձեռք բե րում Ազ գա յին ժո ղո -
վում հաղ թած քա ղա քա կան ու ժը8: 

Այդ պայ ման նե րում հարց է ա ռա ջա նում,
թե Ազ գա յին ժո ղո վում քա ղա քա կան մե ծա մաս -
նու թյուն ու նե ցող ու ժը կդրսևո րի՞ բա վա րար քա -
ղա քա կան կամք իր ձևա վոր ած կա ռա վա րու -
թյան նկատ մամբ արդ յու նա վետ վե րահս կու -
թյան ի րա կա նաց նե լու հա մար: Կար ծում ենք՝
Ազ գա յին ժո ղո վում քա ղա քա կան մե ծա մաս նու -
թյուն կազ մող ու ժը չի կա րող արդ յու նա վետ վե -
րահս կո ղու թյուն ի րա կա նաց նել գոր ծա դիր իշ -
խա նու թյան նկատ մամբ, քա նի որ, քա ղա քա -
կան տե սանկ յու նից, ո րո շա կի կաշ կանդ վա ծու -
թյուն ու նի: 

Ազ գա յին ժո ղո վի քա ղա քա կան ա ռու մով
կաշ կանդ վա ծու թյու նը պայ մա նա վոր ված է այն
հան գա ման քով, որ կա ռա վա րու թյան ղե կա վա -
րը` վար չա պե տը, որ պես կա նոն, հա մար վում է
նաև խորհր դա րա նա կան մե ծա մաս նու թյուն ու -
նե ցող քա ղա քա կան ու ժի ղե կա վա րը: Այս պա -
րա գա յում ակն հայտ է, որ պառ լա մեն տա կան
մե ծա մաս նու թյան գոր ծու նեու թյու նը քա ղա քա -
կան ա ռու մով ան մի ջա կա նո րեն կապ ված է նաև
կու սակ ցու թյան ղե կա վա րի դիր քո րո շում նե րից:
Այս պայ ման նե րում, ինչ պես ի րա վա ցիո րեն
նշում է Դու վեր ժեն, իշ խա նու թյու նը կենտ րո -
նա նում է վար չա պե տի ձեռ քում, և կու սակ ցա -
կան կար գը ու վար չա պե տի հսկո ղա կան լծակ -
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6 Տե՛ս. Лорд Филипп Нортон, Парламентские учреждения, основные концепции, Ашхабад, 2011 г. с. 18.
7 ՀՀ 2015թ. Սահմանադրությամբ նախատեսվել են պառլամենտական վերահսկողություն նոր մեխանիզմներ, ինչը

դրսևորվում է հանրային հետաքրքրություն ներկայացնող հարցերի վերաբերող փաստերը պարզելու նպատակով
քննիչ հանձնաժողովների ստեղծմամբ: Գործադիր իշխանության նկատմամբ վերահսկողության այս ձևը լայնորեն
կիրառվում է խորհրդարանական մոդելի մի շարք պետություններում (Սլովենիայում՝ Սահմ. 93-րդ հոդված,
Չեխիայում՝ Սահմ. 30-րդ հոդված, Իտալիայում՝ Սահմ. 82-րդ հոդվածի, Գերմանիայում՝ Սահմ. 44-րդ հոդված): 

8 Տե՛ս Кутафин О. Е. Российский конституционализм, М., 2008. с. 211., տե՛ս նաև Оzbudun, Ergun «Contemporary
turkish politics, challenges to democratic consolidation», London, Lynne reinner publishers 2000 p. 86.
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նե րը հանգեցնում են գոր ծա դիր իշ խա նու թյան
գերիշ խա նու թյան9: 

Հաշ վի առ նե լով վե րը նշ ված խնդիր նե րը՝
ակն հայտ է դառ նում, որ խորհր դա րա նա կան
մո դե լի պե տու թյուն նե րում իշ խա նու թյան օ րենս -
դիր և գոր ծա դիր ճյու ղե րի միջև զսպում նե րի և
հա վա սա րակշռ ման ա պա հով ման նպա տա կով
անհ րա ժեշտ են նոր, ա ռա վել արդ յու նա վետ
լու ծում ներ: Այս ա ռու մով, կար ծում ենք, իշ խա -
նու թյուն նե րի բա ժան ման և հա վա սա րակշռ ման
խորհր դար նա կան մո դե լում Ազ գա յին ժո ղո վի
կող մից գոր ծա դիր իշ խա նու թյան նկատ մամբ
արդ յու նա վետ վե րահս կո ղու թյան ի րա կա նաց -
ման գոր ծում ա ռանց քա յին դե րա կա տա րու -
թյուն պետք է ստանձ նի պառ լա մեն տա կան
ընդ դի մու թյու նը:

Նշ ված խնդրին անդ րա դար ձել է նաև Վե -
նե տի կի հանձ նա ժո ղո վը` նշե լով, որ խորհրդա -
րա նա կան մո դե լի պե տու թյուն նե րում օ րենս դիր
և գոր ծա դիր իշ խա նու թյան ճյու ղե րի հա րա բե -
րու թյուն նե րում ի րա կան «հա կա ռա կորդ նե րը»
ոչ թե պառ լա մենտն ու կա ռա վա րու թյունն են,
այլ՝ պառ լա մեն տում քա ղա քա կան մե ծա մաս -
նու թյունն ու պառ լա մեն տա կան ընդ դի մու թյու -
նը10: Վե նե տի կի հանձ նա ժո ղո վի վե րը նշ ված
դիտար կու մից բխում է, որ պե տա կան իշ խա -
նու թյան օ րենս դիր և գոր ծա դիր ճյու ղե րի միջև
գոր ծող զսպում նե րի և հա վա սա րակշռ ման մե -
խա նիզմ նե րն անհ րա ժեշտ է դի տար կել նաև
պառ լա մեն տա կան մե ծա մաս նու թյան և պառ -
լա մենտա կան փոք րա մաս նու թյան հա րա բե րու -
թյուն նե րի տե սանկ յու նից:

ՀՀ-ում իշ խա նու թյուն նե րի բա ժան ման և
հա վա սա րակշռ ման խորհր դա րա նա կան մո դե -
լի անց ման հետևանքով՝ Ազ գա յին ժո ղո վի կող -
մից գոր ծա դիր իշ խա նու թյան նկատ մամբ ար -
դյու նա վետ վե րահս կո ղու թյուն ի րա կա նաց նե -
լու և օ րենս դիր ու գոր ծա դիր իշ խա նու թյան
ճյու ղե րի միջև զսպում նե րի և հա վա սա րակշռ -
ման մե խա նիզմ նե րի արդ յու նա վե տու թյան բարձ -
րաց ման նպա տա կով անհ րա ժեշտ է ստեղ ծել
բա վա րար ի րա վա կան և քա ղա քա կան ե րաշ -
խիք ներ պառ լա մեն տա կան ընդ դի մու թյան գոր -

ծու նեու թյան հա մար: Այս ա ռու մով ակն հայտ է,
որ ՀՀ 2015թ. Սահ մա նադ րու թյու նը բա վա կա -
նին ա ռա ջա դի մա կան է պառ լա մեն տա կան ընդ -
դի մու թյան դե րա կա տա րու թյան ընդ լայն ման
տե սանկ յու նից, քա նի որ մի շարք ո լորտ նե րում
պառ լա մեն տա կան ընդ դի մու թյու նը ո րո շա կի
դե րա կա տա րու թյուն է ստա ցել.

ա) Հան րա պե տու թյան նա խա գա հի ընտ -
րու թյան ո լորտ. Հան րա պե տու թյան նա խա գա -
հի ընտ րու թյան ա ռա ջին և երկ րորդ փու լե րի
հա մար նա խա տես վել են պատ գա մա վոր նե րի
ընդ հա նուր թվի ձայ նե րի առն վազն ե րեք քա -
ռոր դը և առն վազն ե րեք հին գե րոր դը, սա կայն,
ե թե ա ռա ջին և երկ րորդ փու լե րից հետո Հան -
րա պե տու թյան նա խա գահ չի ընտր վում, ա պա
անց կաց վում է ընտ րու թյան եր րորդ փուլ, ո րի
դեպ քում Հան րա պե տու թյան նա խա գա հն ընտր -
վում է ձայ նե րի մե ծա մաս նու թյուն ստա ցած
թեկ նա ծուն: Վե րը նշ վա ծից բխում է, որ Հան -
րա պե տու թյան նա խա գա հի ընտ րու թյան ա ռա -
ջին և երկ րորդ փու լե րում պառ լա մեն տա կան
ընդ դի մու թյու նը ո րո շա կի դե րա կա տա րու թյուն
ու նի, սա կայն, ե թե ա ռա ջին և երկ րորդ փու լե -
րի ըն թաց քում Հան րա պե տու թյան նա խա գահ
չի ընտր վում ա պա Հան րա պե տու թյան նա խա -
գա հի ընտ րու թյան եր րորդ փու լի ըն թաց քում
Հան րա պե տու թյան նա խա գա հը կա րող է ընտըր -
վել ա ռանց պառ լա մեն տա կան ընդ դի մու թյան
ա ջակ ցու թյան:

բ) Օրենսդ րա կան ո լորտ. պառ լա մեն տա -
կան ընդ դի մու թյու նը կարևոր դե րա կա տա րու -
թյուն է ձեռք բե րել սահ մա նադ րա կան օ րենք -
նե րի ըն դուն ման ո լոր տում, քա նի որ սահ մա -
նադ րա կան օ րենք նե րը պետք է ըն դուն վեն
պատ գա մա վոր նե րի ընդ հա նուր թվի ձայ նե րի
առն վազն ե րեք հին գե րոր դով: Օ րենսդ րա կան
ո լոր տում պառ լա մեն տա կան ընդ դի մու թյան
դե րա կա տա րու թյան բարձ րաց ման տե սան -
կյու նից՝ կարևոր նշա նա կու թյուն կա րող է ու -
նե նալ սահ մա նադ րա կան օ րենք նե րի շրջա -
նա կի ընդ լայ նու մը, հետևա բար՝ ա ռա ջար -
կում են դի տար կել սահ մա նադ րա կան օ րենք -
նե րի շրջա նա կի ընդ լայն ման հար ցը: 

9 Տե՛ս M. Duverger, Political parties, their organization and activity in the modern state, New York, 1963, p. 393. 
10 Տե՛ս European commission for democracy through law, «On the role of the opposition in a democratic parliament», CDL-

DEM (2010)001, Strasbourg, October 2010, հասանելի էր` 
http://www.venice.coe.int/webforms/documents/default.aspx?pdffile=CDL-DEM(2010)001-e 



գ) Ազ գա յին ժո ղո վի աշ խա տան քի կազ մա -
կերպ ման մաս նակ ցու թյուն. այս ա ռու մով
կարևոր նշա նա կու թյուն ու նի այն հան գա ման -
քը, որ Ազ գա յին ժո ղո վի նա խա գա հի ե րեք տե -
ղա կալ ից մե կը պետք է լի նի պառ լա մեն տա կան
ընդ դի մա դիր խմբակ ցու թյան ներ կա յա ցու ցիչ:

դ) Գոր ծա դիր իշ խա նու թյան նկատ մամբ
վե րահս կո ղու թյան ո լորտ. պառ լա մեն տա կան
ընդ դի մու թյա նը լիա զո րու թյուն է վե րա պահ -
վել՝ ստեղ ծել քննիչ հանձ նա ժո ղով ներ, ո րոնք
ստեղծ վում են Սահ մա նադ րու թյամբ սահ ման -
ված կար գով՝ հան րա յին հե տաքրք րու թյուն
ներ կա յաց նող հար ցե րին վե րա բե րող փաս -
տե րը պար զե լու և դրանք Ազ գա յին ժո ղով
ներ կա յաց նե լու նպա տա կով:

Չ նա յած այն հան գա ման քին, որ ՀՀ
2015թ. Սահ մա նադ րու թյամբ ընդ լայն վել է
պառ լա մեն տա կան ընդ դի մու թյան դե րա կա -
տա րու թյու նը, այ նո ւա մե նայ նիվ, Սահ մա նա -
դրու թյամբ պառ լա մեն տա կան ընդ դի մու թյա -
նը վե րա պահ ված լիա զո րու թյուն նե րը դեռևս
բա վա րար չեն իշ խա նու թյան օ րենս դիր և գոր -
ծա դիր ճյու ղե րի միջև զսպում նե րի և հա վա -
սա րակշռ ման ա պա հով ման հա մար: Հետևա -
բար՝ անհ րա ժեշտ է նա խա տե սել նոր կա ռու -
ցա կար գա յին մե խա նիզմ ներ, ո րոնց շնորհիվ
կմե ծա նա պառ լա մեն տա կան ընդ դի մու թյան
քա ղա քա կան դե րա կա տա րու թյու նը: 

ՀՀ-ում պառ լա մեն տա կան ընդ դի մու թյան
դե րա կա տա րու թյան ընդ լայն ման տե սանկ յու -
նից՝ ա ռա ջար կում ենք մշա կել և ըն դու նել «Պառ -
լա մեն տա կան ընդ դի մու թյան մա սին» ՀՀ օ -
րենք, ո րով ա ռա վել հստակ և հա մա կարգ ված
կեր պով պետք է կար գա վոր վեն պառ լա մեն -
տա կան ընդ դի մու թյան հիմ նա կան գոր ծա ռույթ -
նե րի և լիա զո րու թյուն նե րի հետ կապ ված հար -
ցե րը (այդ պի սի օ րենքներ գոր ծում են Ուկ րա -
ինա յում, Պոր տու գա լիա յում, Մա կե դո նիա յում,
Նոր վե գիա յում և այլուր): «Պառ լա մեն տա կան
ընդ դի մու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քով անհ րա -
ժեշտ է նա խա տե սել պառ լա մեն տա կան ընդ -
դի մու թյան դե րա կա տա րու թյան բարձ րաց -
ման նոր կա ռու ցա կար գեր: Այս ա ռու մով ա -

ռա ջա դեմ մի ջազ գա յին փոր ձի ու սում նա սի -
րու թյու նից բխում է, որ գո յու թյուն ու նեն պառ -
լա մեն տա կան ընդ դի մու թյան քա ղա քա կան
դե րա կա տա րու թյան մե ծաց ման տա րա տե -
սակ մե խա նիզմ ներ, որ պես օ րի նակ՝ կա րող
ենք նշել, որ մի շարք պառ լա մեն տա կան ընդ -
դի մու թյու ններ ու նեն օ րի նագ ծե րի ըն դուն -
ման ժամ կե տի հե տաձգ ման լիա զո րու թյուն
( Դա նիա յում, Պոր տու գա լիա յում պատ գա մա -
վոր նե րի 2/5-րդը կա րող են պա հան ջել, որ -
պես զի օ րեն քի նա խագ ծի ըն դու նու մը հե -
տաձգ վի տաս ներ կու օ րով): 

Ամ փո փե լով վե րոգր յա լը` նշենք, որ ՀՀ
2015թ. Սահ մա նադ րու թյամբ օ րենս դիր իշ խա -
նու թյու նը հա մար վում է ժո ղովր դի ան մի ջա կան
լե գի տի մու թյամբ օժտ ված ներ կա յա ցուց չա կան
մար մի նը, ո րն ըն դու նում է օ րենք ներ և վե -
րահս կո ղու թյուն է ի րա կա նաց նում գոր ծա դիր
իշ խա նու թյան նկատ մամբ: Ազ գա յին ժո ղո վը
պե տա կան իշ խա նու թյան մյուս ճյու ղե րի նկատ -
մամբ օժտ ված է գոր ծա ռու թա յին գե րա կա յու -
թյամբ, ինչը պայ մա նա վոր ված է Ազ գա յին ժո -
ղո վի կող մից ի րա կա նաց վող գոր ծա ռույթ նե րի
բնույ թով: 

ՀՀ-ում խորհր դա րա նա կան կա ռա վար ման
մո դե լի անց ման հետևանքով՝ ա ռա ջա ցել է իշ -
խա նու թյան օ րենս դիր և գոր ծա դիր ճյու ղե րի
կետ րո նաց ման ի րա կան վտանգ, ին չը պայ մա -
նա վոր ված է այն հան գա ման քով, որ կա ռա վա -
րու թյու նը ձևա վոր վում է պառ լա մեն տում հաղ -
թած քա ղա քա կան ու ժի կող մից, ուստի իշ խա -
նու թյան օ րենս դիր և գոր ծա դիր ճյու ղե րում գե -
րիշ խե լու է մեկ քա ղա քա կան ուժ, ո րի պա րա -
գա յում իշ խա նու թյան օ րենս դիր և գոր ծա դիր
ճյու ղե րի միջև զսպում նե րի և հա վա սա րակշռ -
ման մե խա նիզմ նե րը չեն կա րող արդ յու նա վետ
գոր ծել: Այդ դեպ քում, իշ խա նու թյան օ րենս դիր
և գոր ծա դիր ճյու ղե րի միջև զսպում նե րի և հա -
վա սարակշ ռու թյան ա պա հով ման տե սանկ յու -
նից՝ անհ րա ժեշտ է նոր ե րաշ խիք ներ նա խա -
տե սել պառ լա մեն տա կան ընդ դի մու թյան հա -
մար:
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Փաս տա բա նու թյու նը պե տա կա նո րեն կամ
ար հես տա կա նո րեն ստեղծ ված ինս տի տուտ չէ,
երբևէ չի հան դի սա ցել պե տա կան հա մա կարգ -
րի բա ղադ րա մաս: Փաս տա բա նու թյան ստեղ -
ծու մն ա ռա վե լա պես պայ մա նա վոր ված էր հա -
սա րա կու թյու նում հետզ հե տե ձևա վոր վող պա -
հանջ մուն քով: 

Փաս տա բա նու թյունն ու նի դա րե րից ե կող
ար մատ ներ: « Փաս տա բան» եզ րույ թը լա տի նա -
կան ծա գում ու նի (advocates), ո րը նշա նա կում է
«օգ նու թյան կանչ ված»1: Փաս տա բա նն այն ի -
րա վա բանն է, ո րը մա նա գի տա կան ի րա վա -
կան օգ նու թյուն է ցու ցա բե րում դրա կա րիքն
ու նե ցող նե րին: Փաս տա բա նու թյու նը, որ պես
պաշտ պա նու թյան ձև, ծա գել է շատ վաղ ան -
ցյա լում: Ի սկզբա նե մարդն ինք նու րույն է պաշտ -
պան վել ար տա քին ազ դակ նե րից ու վտան գա -
վոր երևույթ նե րից և միայն հե տո, իր զար գաց -
մա նը զու գըն թաց, սո վո րել է հա րա բե րու թյուն -
ներ հաս տա տել այ լոց հետ` հա ղոր դակց վել,
առևտուր ա նել և այլն: Այս պի սի վար քա գի ծը,
ինք նին, ինք նա պաշտ պա նու թյան դրսևո րում
էր, ո րը հա րա զատ նե րի, ցե ղա կից նե րի պաշտ -
պա նու թյան հետ դար ձավ կեն սա բա նո րեն պայմ -
նա վոր ված զբաղ մունք:

Փաս տա բա նու թյան ա ռաջ նա յին դրսևոր -
ման` մաս նա գի տա կան պաշտ պա նու թյունը, իր
հեր թին, ա ռա ջա ցել է վաղ քա ղա քակր թու թյան
ձևա վոր ման հետ մեկ տեղ, երբ թույ լը խնդրում
էր ու ժե ղին՝ օգ նել ի րեն, և վեր ջինս բա վա րա -
րում էր խնդրան քը, ընդ ո րում՝ ոչ միայն ի րեն
դի մած ան ձի, այլև՝ բո լոր ցան կա ցող նե րի հա -
մար: Հե տաքրք րա կան է, որ ի սկզբա նե դա ար -
վում էր հա ճույ քի հա մար, իսկ հե տո` վճա րո վի
հի մունք նե րով: Հենց այդ սո ցիա լա կան աղբ յուր -
նե րից էլ սկիզբ է առ նում փաս տա բա նու թյու նը:

Փաս տա բա նու թյունն ի րեն բնո րոշ այժ մեա -
կան գծե րը ձեռք բե րեց պե տու թյան կող մից
պաշ տո նա պես ճա նա չում ստա նա լուց հե տո:
Ստաց վում է, որ փաս տա բա նու թյու նը ծնունդ
ա ռավ հա սա րա կա կան կյան քում, իսկ ձևա վոր -
վեց որ պես այդ պի սին` պե տու թյան կող մից:
Մեզ հա մար ըն դու նե լի չէ այն հա յե ցա կե տը, թե
փաս տա բա նու թյան ա ռա ջա ցու մը պայ մա նա -
վոր ված է դա տա րան նե րի ձևա վոր մամբ:
Խնդիրն այն է, որ դա տա րան նե րը, որ պես վե -
ճեր քննող պե տա կան մար մին ներ, պատ մա -
կա նո րեն ա ռա ջա ցել են ոչ վաղ անց յա լում, իսկ
վաղ անց յա լում ծնունդ ա ռած պաշտ պա նու թյու -
նը մշտա պես փնտրել է իր աշ խա տան քի օբ -
յեկ տը, ո րը հստա կեց վեց, երբ սոցիալական
ասպարեզում հայտնվեցին դատարանները:
Իրավապահների (նաև` փաստաբանների) հա-
տուկ դասն առաջացավ միայն այն ժամանակ,
երբ սովորույթային իրավունքն իր տեղը զիջեց
օրենքին, պետությունն իր զարգացմամբ հա-
սավ առավել բարձր մակադակի, և օրենքի ի-
մացությունը ոչ բոլորի համար եղավ մատչելի:
Այսպիսի իրավիճակը հանգեց աստիճանաբար
ձևավորվող օբյեկտիվ պահանջմունքի` փաս-
տաբանության առաջացմանը և իրավական
ամրագրմանը:

Պատմականորեն` տարբեր երկրներում
փաստաբանության ձևավորումը բազմապատ-
կեր է: Օրինակ՝ Հունաստանում փաստաբան-
ների խավ, որպես այդպիսին, չի եղել: Հունա-
կան «փաստաբանությունն» առավելապես կապ-
ված էր հռետորական արվեստի հետ: Իրավա-
կան ներկայացուցչությունը Հունաստանում
չհասցրեց ձևավորվել: Դատարանում քաղա-
քացին ինքն էր անձանբ ելույթ ունենում, կամ
ելույթ էին ունենում նրա բարեկամները: 

ՀԱՄԼԵՏ ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ
ՀՀ փաստաբանների պալատի փաստաբան
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Հին Հռոմում փաստաբանության հիմքը
դրեց այսպես կոչված «պատրոնատը» («պատ-
րոն» և «փաստաբան (ադվոկատ)» բառերը
նույն իմաստն ունեն), որը հանդես էր գալիս
որպես հռոմեական իրավունքի առանձին ինս-
տիտուտ: Ընդ որում՝ փաստաբանությամբ կա-
րող էին զբաղվել միայն Հռոմի լիարժեք քաղա-
քացիները` պատրիկները: Եթե հանրապետա-
կան Հռոմում փաստաբանությունը բացարձա-
կապես ազատ մասնագիտություն էր, չուներ
մեկուսախմբային կազմակերպվածություն,
ապա, մ. թ. 4-րդ դարից սկսած՝ Հռոմեական
կայսրության ժամանակներում, փաստաբանու-
թյունը վերածվեց պետական ծառայության: Այդ-
պիսի ծառայությունների համար սկսեցին ստեղծ-
վել կառավարությանը ենթակա պաշտոններ:
Հետայդու «հաստիքային» փաստաբանները, ի
տարբերություն «ոչ հաստիքայինների», մի շարք
արտոնություններ ստացան: 

Փաստաբանության կազմակերպման այդ
ուղղությունների գոյությունը Հռոմում հետագա-
յում անդրադարձավ տարբեր պետություննե-
րում փաստաբանության ինստիտուտի զար-
գացման վրա2:

Պատմականորեն, մինչիրավական և իրա-
վական պետականության զարգացմանը զու-
գընթաց, փաստաբանությունն ունեցել է տար-
բեր կարգավիճակ` գտնվել է պետությունից
կախյալ կամ հարաբերականորեն անկախ վի-
ճակում: Օրինակ՝ պրուսական թագավոր Ֆրիդ-
րիխ 2-ը 1780 թ. ամբողջությամբ վերացրեց
փաստաբանությունն իր երկրում և փոխարի-
նեց վարձատրվող դատարանի պաշտոնյա-ըն-
թերականերով: 

Սակայն պետական փաստաբանությունը
շուտով ծնեց ընդհատակյա փաստաբանների,
քանի որ «դատավորի օգնականները» չէին ար-
դարացնում բնակչության վստահությունը: Այս
առիթով մինչհեղափախան ժամանակների
հայտնի իրավաբան Ի. Ֆոյնիցկին գրում է.
«Դառնալով պաշտոնատար անձինք՝ փաստա-
բանները կորցնում են իրենց վստահված շա-
հերի պաշտպանության համար անհրաժեշտ
անկախությունը և ինքնուրույնությունը: Փաս-

տաբանների` դատարանի կազմում հայտնվելը
վնասում է վերջիններիս անկախությանը. պետք
է ենթադրել, թե դատավարություններում բաց
պայքարը կլրացվի դատարանի ազդեցիկ դա-
տավորների հետ անդրկուլիսային համաձայ-
նություններով»3:

Այս առումով՝ Յու. Ստեցովսկին տեղին է
նշում, որ «լիարժեք իրավական օգնության հա-
մար անհրաժեշտ է անկախ և ինքնակառա-
վարվող փաստաբանություն, դրա մասին խոսք
լինել չի կարող, եթե փաստաբանների ընդու-
նելության և կարգապահական պատասխա-
նատվության գործառույթը պատկանում է պե-
տական մարմիններին, այլ ոչ թե փաստաբա-
նությանը: Հաստիքային փաստաբանությունն
այլ նպատակ էր հետապնդում. փաստաբանին
դնել կախյալ, ենթակայական վիճակում, դարձ-
նել նրան վարչակազմի կամքի խոնարհ կա-
տարող»4:

Բոլշևիկյան Ռուսաստանի մի կարճ ժա-
մանակահատվածում պաշտպանը համարվում
էր պետական հիմնարկի պաշտոնատար անձ:
Պաշտպաններին ընտրում էին Խորհուրդների
գործկոմները և ընդգրկում պաշտպանների,
մեղադրողների և քաղաքացիական գործով
կողմերի ներկայացուցիչների կոլեգիայի կազ-
մի մեջ` դատավորի աշխատավարձին հավա-
սար աշխատավարձով: Դատավարություննե-
րում մասնակցության համար գումարի չափը
որոշում էր դատավորը: Այդ գումարներն անց-
նում էին պետությանը: Կոլեգիաների հիմնա-
կան խնդիրն էր` գործի բոլոր հանգամանք-
ներն առավել լրիվ պարզելու համար ամեն
կերպ օժանդակել դատարանին: 

Շուտով աչքի զարնվեցին կազմավորված
նոր փաստաբանական կառույցի անկենսունա-
կությունն ու անարդյունավետությունը, և առաջ
քաշվեց փաստաբանության որոշակի ինքնուրույ-
նության, ինքնավարության հիմնահարցը: Որ -
պես արդյունք` 1922 թ. օրենսդրորեն Խորհրդա-
յին Ռուսաստանի դատապաշտպանների ինս-
տիտուտին (կոլեգիաներին) տրվեց հատուկ
կարգով գործող ոչ պետական կազմակերպու-
թյան կարգավիճակ, սակայն կոլեգիաները, ու-
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նենալով իրենց հատուկ կառուցվածքը և ինք-
նուրույն գործառույթները, շարունակում էին
մնալ պետական մարմինների վերահսկողու-
թյան ներքո. ինչպես ցույց տվեց խորհրդային
իրականությունը՝ կոմունիստներին անկախ
փաստաբանություն պետք չէր: Տեղերում բնակ-
չության իրավական օգնության, մեղադրանքի
և պաշտպանության կազմակերպման պարտա-
կանությունը դրվեց համապատասխան պետա-
կան մարմինների (Արդժողկոմատների)` ար-
դարադատության բաժինների վրա: Պաշտպա-
նի մասնակցության հարցը տնօրինական նիս-
տով լուծում էր դատարանը` դատաքննության
փուլից:5

Սակայն դրական զարգացումն այն էր, որ
լուծում ստացավ փաստաբանության համար
այն կարևորագույն հարցը, որ փաստաբանը
չի կարող նշանակվել և լինել պետական ծա-
ռայող, այլ՝ կազմակերպությունն ինքն է փաս-
տաբանին ընդունում իր շարքերը` առանց պե-
տության միջամտության: 

Ինչպես ցույց է տալիս փորձը՝ փաստա-
բանները միայն այն դեպքում կարող են իրա-
կանացնել իրենց մասնագիտական պարտքը,
եթե միավորված են ինքնուրույն հասարակա-
կան կազմակերպության մեջ: Պարզ է, որ երբ
պաշտպանը և մեղադրողը պետության ներ-
կայացուցիչներ են, իրենց տրամադրության
տակ ունեն միևնույն ապացույցները, հավա-
նաբար, գործով նրանց հետևությունները կլի-
նեն միանման: Նման իրավիճակում պաշտ-
պանն անխուսափելիորեն դառնում է դատա-
խազի օգնականը, իսկ դատավճիռը` մեղա-
դրական:

Իրավաբանական գրականությունում նշվում
է, որ փաստաբանությունը «դատական - օժան-
դակ կազմավորում է»: Իրականում դատարան-
ների և փաստաբանության իրավական բնույ-
թը տարբեր է: Թեև փաստաբանի աշխատան-
քը առավելապես կապված է դատարանների
հետ, սակայն, ունենալով այլ գործառույթներ ու
նպատակներ՝ չի վերածվում «դատական օժան-
դակ կազմավորման»: Ճիշտ էր Մ. Շալամովը,

երբ փաստաբանությունը համարում էր ոչ թե
այդպիսին, այլ՝ «հասարակական և ինքնակա-
ռավարվող կազմակերպություն»6: 

Անառարկելի է, որ փաստաբանական գոր-
ծառնությունը պետական նշանակություն ունի,
սակայն դա չի նշանակում, թե փաստաբանը
պետության ներկայացուցիչն է. դատավարու-
թյունների ժամանակ գործով ճշմարտության
բացահայտման աջակցությունը չի փոխում փաս-
տաբանության իրավական բնույթը: Փաստա-
բանությունը մնում է որպես հասարակական
կազմակերպություն և չի դառնում «դատավորի
օգնական»:

1977 թ. ընդունվեց ԽՍՀՄ երրորդ Սահ-
մանադրությունը, որում առաջին անգամ խոսք
եղավ փաստաբանության մասին, որը հռչակ-
վեց որպես հանրային ինստիտուտ (հոդ. 161):
Ընդսմին, իրավական բնույթից ելնելով՝ փաս-
տաբանությունը դիտարկվում էր որպես հա-
սարակական կազմակերպություն, որը փաս-
տաբանությանը հաղորդում էր ոչ պետական
բնույթ: Դա է պատճառը, որ խոսքն այն մասին
էր, որ «փաստաբանների կոլեգիաները ոչ պե-
տական, մասնագիտական, կամավոր միավո-
րումներ են»7:

Ինչպես այլ հասարակական կազմակեր-
պություններ՝ փաստաբանների կոլեգիաները
պետք է կազմավորվեին ինքնակառավարման
սկզբունքով, ինչը բնութագրվում է անդամու-
թյան կամավորությամբ, ընտրովի մարմիննե-
րում մասնակցությանբ և դրանց գործունեու-
թյան նկատմամբ հսկողությամբ, կոլեգիայի
նյութական միջոցների ձևավորմանը փաստա-
բանների մասնակցությամբ և այլն:

Փաստաբանական կազմավորումները գո-
յատևում էին սեփական միջոցների հաշվին:
Դրանց ստեղծման համար փաստաբանները
հոնարարի մի մասը փոխանցում էին կոլեգիա-
ներին:

Հասարակական կազմակերպությունների
գործունեության մեթոդներն են համոզումը և
դաստիարակությունը: Այս մեթոդներն անհրա-
ժեշտ են նաև պետական մարմիններին: Սա-

5 Ղազինյան Գ. Ս. Քրեական դատավարության պատմական և արդի հարցերը Հայաստանում: Եր., Երևանի համա -
լսարան հրատ.,2001թ., էջ 77:

6 Шаламов М.П. Слово адвокату. Советская юстиция. 1982. №6. С. 32.
7 Осетров Н.Ю. Юридическая помощь адвокатов гражданам и организациям. Социалистическая законность.1982.
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կայն, ի տարբերություն դրանց՝ հասարակա-
կան կազմակերպություններն օժտված չեն պե-
տական իշխանությանը բնորոշ հարկադրա-
կան լիազորություններով: Փաստաբանական
կոլեգիաների պարագայում եթե հարկադրան-
քը թույլատրելի է, ապա միայն իրենց ադամնե-
րի նկատմամբ:

Սակայն ստացվեց այնպես, որ շարադըր-
ված դրույթների մեծ մասը կյանքի չկոչվեց, այլ
մնաց որպես բարի ցանկություն և նպատակ:
Գիտական մտքի համար ընդունելի է այն, որ
հասարակական կազմակերպությունները քա-
ղաքացիական հասարակության բաղկացուցիչ
մասն են, հատկանիշն ու անհամապարփակու-
թյան հիմքը: Սակայն խորհրդային փաստա-
բանությունը եղել է և մնաց կուսակցական-պե-
տական մեքենայի մասը և նրա շահերը սպա-
սարկող գործիքներից մեկը: Բոլորին պետա-
կան ծառայող դարձնելը կոմունիստական ան-
սահման իշխանության ամոթալի գծերից մեկն
էր: Փաստաբանությունը չի կարող լինել հան-
րային իշխանության կազմում: Վերջինս պատ-
կանում է պետական և տեղական ինքնակա-
ռավարման մարմիններին: Հասարակական
կազմավորումն օժտված է կորպորատիվ իշ-
խանությամբ, տարածվում է տվյալ կազմավոր-
ման անդամների վրա, ունի հանրային բնույթ
և, իհարկե, զգալիորեն սահմանափակ է:

Ըստ կազմակերպական-իրավական ձևի,
ինչպես արդեն նշել ենք՝ փաստաբանությունը
հասարակական կազմակերպություն է: Բայց
փաստաբանությունն էականորեն տարբերվում
է այլ իրավապաշտպան կազմակերպություն-
ներից: Տարբերությունն այն է, որ փաստաբա-
նական հանրությունն իր անդամներին պետք է
առաջադրի սովորականից ավելի բարձր մաս-
նագիտական և որակական պահանջներ, իսկ
նրա մարմինները վերահսկեն փաստաբաննե-
րի գործունեությունը:

Փաստաբանները, չվերածվելով պետական
պաշտոնյաների, մնում են որպես «ազատ մաս-
նագիտության» մարդիկ: Հատկապես այդպի-
սի կարգավիճակով է հնարավոր արդյունա-
վետ բանավիճել պետական մարմինների ներ-
կայացուցիչների հետ, ընդ որում՝ ոչ միայն քա-
ղաքացիական և քրեական գործերով:

Ողջամիտ վստահորդին անհրաժեշտ չէ
փաստաբան` դատավորի կամ այլ իշխանա-

կան մարմնի օգնական: Դա անհամատեղելի է
մարդու հիմնարար իրավունքներից մեկի` ո-
րակյալ իրավական օգնություն ստանալու հետ:

Շատ կարևոր է, որ փաստաբանական գոր-
ծունեությունը ոչ առևտրային բնույթ ունի: Ան-
կասկած՝, փաստաբանի աշխատանքը պետք է
ըստ արժանվույն վարձատրվի: Դրա հետ մեկ-
տեղ՝ փաստաբանական գործունեության նպա-
տակը սկզբունքորեն այլ է: Այս ամենը փաս-
տաբանին դարձնում է որակյալ համակողմա-
նի իրավական օգնություն ցուցաբերող սու-
բյեկտ:

Իրավական պետությունը և կայացած քա-
ղաքացիական հասաարակությունը, իր ինստի-
տուտներով հանդերձ, փոխկապված են, լրաց-
նում են միմյանց` մեկի գոյությունը պայմանա-
վորված է մյուսի առկայությամբ: Իրավական
պետությունը հանրային-քաղաքական իշխա-
նության կազմակերպման, անհատի, պետու-
թյան և հասարակության միջև փոխհարաբե-
րությունների այնպիսի ձև է, որում գործում է ի-
րավունքի գերակայության սկզբունքը, և մար-
դու բնական իրավունքները իրավաբանորեն
ամրագրված են ու պահպանված: Իրավունքի
պաշտպանության գործառույթն իրականաց-
նում է պետութունը` իր ստեղծած վերահսկող
մարմինների միջոցով: Սակայն պետությունը
չի կարող արդյունավետ կերպով վերահսկել
ինքն իրեն, ինչը լրացնում է քաղաքացիական
հասարակությունը` համապատասխան ինստի-
տուտների, այդ թվում` փաստաբանության մի-
ջոցով: Որպես արդյունք՝ փաստաբանական
գուծունեությունը ձեռք է բերում պետական-հա-
սարակական նշանակություն:

Այսպիսով՝ փաստաբանությունը, որպես
քաղաքացիական հասարակության ինստի-
տուտ, իրավական պետության կայացմանը
նպաստող գործոն, համարվում է ոչ պետա-
կան և ոչ առևտրային` փաստաբանական
գործունեությամբ զբաղվող անձանց մասնա-
գիտական (իրավապաշտպան) կամավոր միա-
վորում, որի նպատակն իրավաբանական և
ֆիզիկական անձանց իրավունքների և օրի-
նական շահերի պաշտպանությունն է, ծա-
ռայելով հասարակությանը և ունենալով պե-
տական նշանակություն` հավասարակշռու-
թյուն է ապահովում հասարակության, առան-
ձին քաղաքացիների և պետության շահերի
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միջև, ապահովում է արդարադատութան
մատչելիությունը:

Հայրենական փաստաբանության առա-
ջացման, ձևավորման, զարգացման սկիզբը
դրվեց (հայտնի պատճառներով` դարեր շարու-
նակ պետականության կորուստ, դրա վերա-
կանգնումը միայն 20-րդ դարի սկզբներին) Հա-
յաստանի 1-ին Հանրապետության ժամանա-
կաշրջանում, և Հայաստանի` ԽՍՀՄ-ի կազ-
մում ընդգրկվելու պարագայում ամբողջությամբ
ընթացավ վերը շարադրված դրույթներին, օ-
րինաչափություններին ու կանոններին համա-
հունչ: 

ՀՀ 1995 թ. Սահմանադրության 40, 93 և
16 հոդվածների լույսի ներքո` 1995-2005 թվա-
կաններին իրականացված բարեփոխումները
նշանավորում են Հայաստանում փաստաբա-
նության ձևավորման նոր փուլ` անկախ պե-
տականությամ պայմաններում: 

Անցած դարի 90-ականներին մեր երկրում
իրականացված տնտեսական ազատականա-
ցումը, հողային ռեֆորմը, լիամասշտաբ ազա-
տականացումը, սեփականության հարաբերու-
թյունների արմատական փոփոխությունները,
բարձրորակ իրավական օգնության պահան-
ջարկը, փաստաբանների թվաքանակի զգալի
աճը սրություն հաղորդեցին քաղաքացիների
իրավունքներն արդյունավետ պաշտպանելու
(հատկապես՝ ձեռնարկատիրության ոլորտում)
ունակ փաստաբանություն ստեղծելու հիմ-
նախնդրին: 

Երկրում իրականացվող դատաիրավական
բարեփոխումներին զուգահեռ մշակվեց և 1998թ.
հունիսի 18-ին ՀՀ Ազգային ժողովի կողմից ըն-
դունվեց «Փաստաբանական գործունեության
մասին» ՀՀ օրենքը, որը վավերացվեց ՀՀ Նա-
խագահի կողմից հուլիսի 18-ին8: Օրենսդրորեն
փաստաբանների կոլեգիայի իրավահաջորդ
ճանաչվեց ՀՀ փաստաբանների միությունը, ո-
րը, փաստորեն, պետք է հիմնադրվեր առաջի-
նը: Օրենքը թույլատրում էր միությունների բազ-
մակիությունը:

Օրենքով լուծվեց փաստաբանության կար-
գավիճակին բնորոշ` օրենքով նախատեսված
բոլոր իրավունքներից օգտվող, անկախ, ինք-
նակառավարվող միավորում լինելու հիմնա-

հարցը: Որպես այդպիսին՝ նորաստեղծ Փաս-
տաբանների միությունը պետք է գրանցվեր
վճռաբեկ դատարանում: Իրավաբանական կոն-
սուլտացիաների փոխարեն՝ թույլատրելի էր օ-
րենքով նախատեսված աշխատանքի կազմա-
կերպական-իրավական ցանկացած ձև: 

Օրենքով առաջին անգամ ներմուծվում էր
փաստաբանների արտոնագրման գաղափա-
րը: Փաստաբան էր համարվում փաստաբա-
նական գործունեություն իրականացնելու ար-
տոնագիր ստացած փաստաբանը, ում համար
անհրաժեշտ էր բավարարել երկու պահանջի`
ունենալ բարձրագույն իրավաբանական կրթու-
թյուն, հանձնել որակավորման քննություն` ստա-
նալ համապատասխան վկայական և դիմում
ներկայացնել ՀՀ փաստաբանների միություն`
արտոնագիր ստանալու համար: 

Արտոնագրումն ուներ մի լուրջ բացթողում:
Խնդիրն այն է, որ արտոնագրվողին որոշակի
փորձ ունենալու պահանջ չէր ներկայացնում:
Որպես արդյունք՝ Փաստաբանների միությունն
համալրվեց անփորձ, ԲՈՒՀ-ն ավարտած երի-
տասարդ փաստաբաններով, ովքեր կարիք ու-
նեին մասնագիտական պատրաստման:

1999 թ. մարտի 7-ին տեղի ունեցավ ՀՀ
փաստաբանների միության հիմնադիր ժողո-
վը, և նախկին փաստաբանների կոլեգիայի փո-
խարեն՝ ստեղծվեց ՀՀ փաստաբանների միու-
թյունը: Կազմավորվեցին միության մարմիննե-
րը: Նախկին կառուցվածքը համալրվեց նոր
մարմնով` կարգապահական հանձնաժողովով,
որը պետք է հետամուտ լիներ փաստաբաննե-
րի կողմից օրենքով սահմանված կարգապա-
հական դրույթների պահպանության վերահըս-
կողության իրականացնանը:

Փաստաբանական գործունեության վճա-
րովիությունն օրենսդրական ամրագրում ստա-
ցավ: Հոնորարի չափն ու վճարման կարգը ո-
րոշվում էին փաստաբանի և վստահորդի միջև
կնքված քաղաքացիաիրավական պայմնագրով:
Պահպանվեց անվճար իրավաբանական օգ-
նության ինստիտուտը. անհրաժեշտության դեպ-
քում դա ապահովում էր պետությունը` ՀՀ փաս-
տաբանների միության միջոցով` պետության
ֆինանսավորմամբ: Կարելի է ասել, թե՝ 1998թ.
օրենքը որոշակիորեն լուծեց ևս մեկ հիմնախըն-

8 «Փաստաբանական գործունեության մասին» ՀՀ օրենքը, ՀՀ ՊՏ 1998/15 48, 27.07.1998թ. 



դիր` մրցակցությունը փաստաբանության հա-
մակարգում: Արդեն 2005 թ. արտոնագրված
փաստաբանների թիվը 483 էր9: Աստիճանա-
բար աճում էր որակյալ փաստաբանական ծա-
ռայությունների առաջարկը: Սակայն փաստա-
բանները, ցրված լինելով առանձին-առանձին
միություններում, նմանվում էին պատերազմի
դաշտում մենակ պայքարող զինվորների: 

Փաստաբանության առջև ծառացավ ևս
մեկ հիմնախնդիր` փաստաբանների իրավունք-
ներն իրավապահ և դատական մարմինների
հետ փոխհարաբերություններում առավել ար-
դյունավետ պաշտպանելու համար համախմբել
նրանց մեկ ընդհանուր կառույցում: Ավելին՝
վարքագծի կանոնները պահպանվում էին միա-
կողմանի` փաստաբանների կողմից, ընդհա-
նուր իրավաբանական էթիկայի կանոնների
բացակայությունը փաստաբանների աշխատան-
քում լուրջ խոչընդոտներ էր ստեղծում: ՀՀ Ազ-
գային ժողովը 2004 թ. դեկտեմբերի 14-ին ըն-
դունեց «Փաստաբանության մասին» ՀՀ օրեն-
քը` նոր խմբագրությամբ, որը ՀՀ Նախագահը
ստորագրեց 2005թ. հունվարի 13-ին10, և սկսվեց
փաստաբանության զարգացման արդի փուլը:
Նախ՝ վերացվեցին փաստաբանների միություն-
ները, և ստեղծվեց մեկ միասնական կառույց`
ՀՀ փաստաբանների պալատը: Օրենքը նպա-
տակ է հետապնդում հզորացնել այդ կառույցը,
բարձրացնել փաստաբանության հեղինակու-
թյունը, լիակատար ազատություն է շնորհում
փաստաբանությանը` թույլատրում է նրան ա-
զատորեն իրականացնել ինքնակառավարման
իրավունքը:

Օրենքը, ՀՀ փաստաբանների պալատը ո-
րակելով որպես փաստաբանների մասնագի-
տական, անկախ, ինքնակառավարվող ոչ առևտ-
րային կազմակերպություն, նախատեսում է, որ
պալատն իրավաբանական անձի կարգավի-
ճակ է ձեռք բերում օրենքով սահմանված կար-
գով գրանցվելու պահից: Այսինքն՝ փաստա-
բանների պալատը գրանցվում է ոչ թե Վճռա-
բեկ դատարանում, ինչպես մինչ այդ էր, այլ՝ ի-
րավաբանական անձանց գրանցման պետա-
կան ռեգիստրում:

Փաստաբանների պալատի խնդիրները

միտված են իր անդամների իրավունքների և
օրինական շահերի պաշտպանությանը, փաս-
տաբանության հեղինակության բարձրացմա-
նը, անվճար իրավաբանական օգնություն ստա-
նալու ապահովմանը, հանրային իրավագիտակ-
ցության և իրավական մշակույթի բարձրաց-
մանը: Դրանց անշեղ իրականացումը լուրջ նա-
խադրյալներ է ստեղծում փաստաբանական
գործունեության արդյունավետության և որակի
բարձրացման համար:

«Փաստաբանության մասին» ՀՀ օրենքի
17 հոդ. 1-ին մասի համաձայն` փաստաբան է
այն անձը, ով ունի իրավաբան բակալավրի
կամ իրավաբան դիպլոմավորված մասնագե-
տի որակավորում և ստացել է համապատաս-
խան արտոնագիր` փաստաբանական գործու-
նեություն իրականացնելու համար: Նման կար-
գավորմամբ վերջ է դրվել մասնավոր և պետա-
կան ԲՈՒՀ-երի դիպլոմների միջև խտրական
մոտեցումներին:

«Փաստաբանության մասին» ՀՀ օրենքը,
ինչպես նաև Փաստաբանի վարքագծի կանո-
նագիրքը, թույլատրում են փաստաբանին` փաս-
տաբանությանը զուգահեռ զբաղվել ցանկա-
ցած այլ գործունեությամբ: Միակ սահմանա-
փակումը Կանոնագրքի 2.5 կետով նախատես-
ված` պետական կամ համայնքային ծառայու-
թյան մեջ գտնվելիս փաստաբանական գոր-
ծունեություն իրականացնելու արգելքն է: Ստաց-
վում է, որ փաստաբանը միաժամանակ կարող
է զբաղվել նաև, օրինակ, բիզնեսով, արհես-
տով և այլն: Հայտնի է, որ որակյալ իրավա-
պաշտպան գործունեությունը փաստաբանից
պահանջում է մտավոր ներուժի, մասնագիտա-
կան գիտելիքների, կենսափորձի, ժամանակի,
էներգիայի անմնացորդ ներդրում` առաջա -
դրված նպատակներին հասնելու համար: Որոշ
փաստաբաններ հավելյալ շահույթ ունենալու
համար գործունեություն են ծավալում այլ ո-
լորտներում: Կարծում ենք՝ մշտական հիմունք-
ներով մի քանի այս կամ այն գործունեությամբ
զբաղվող փաստաբանն ի զորու չէ ապահո-
վելու փաստաբանության պատշաճ որակ: Խն-
դիրը լուծելու հանար նպատակահարմար է օ-
րենքի ուժով արգելել փաստաբանին` զբաղվել
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9 ՀՀ փաստաբանների պալատի աշխատակազմի ղեկավարի ԱՂ/59, 26.01.2015թ. գրություն: 
10 «Փաստաբանության մասին» ՀՀ օրենքը, ՀՕ-29-Ն,ՀՀՊՏ 2005/6/378, 21.01.2005, հոդ. 120: 
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այլ գործունեությամբ, կատարել այլ վճարովի
աշխատանք (բիզնես, արհեստ և այլն)՝ բացի
գիտական, մանկավարժական, ստեղծագոր-
ծական աշխատանքից:

Օրենսդրությամբ սահմանված փաստա-
բանության կարգավորման կառուցակարգերը,
ընդհանուր առմամբ, համապատասխանում են
միջազգային նորմերին: Դրանց համահունչ, իր
առջև դրված խնդիրները լուծելու համար, օ-
րենքով նախատեսված կարգով Պալատը կազ-
մավորել է մարմիններ (ընդհանուր ժողով, Պա-
լատի խորհուրդ, որակավորման և կարգապա-
հական հանձնաժողովներ), որոնցից յուրա-
քանչյուրն ունի իրեն բնորոշ գործառույթներ և
իրավասություններ: Պալատի նախագահը փաս-
տաբանների պալատի գրրծադիր մարմնի բարձ-
րագույն պաշտոնատար անձն է: Նախագահն
ընտրվում է առնվազն տասը տարվա փաստա-
բանական ստաժ ունեցող անդամների կազ-
մից փակ գաղտնի քվեարկությամբ` չորս տա-
րի ժամկետով, բայց ոչ ավելի, քան երկու ամ-
գամ անընդմեջ: Կարծում ենք՝ Պալատի նա-
խագահի պաշտոնավարման ժամկետի այսպի-
սի սահմանափակումը, նախագահի` ավտորի-
տար կառավարիչ դառնալու երկյուղով պայ-
մանավորված, չի բխում փաստաբանության
զարգացման հեռանկարային շահերից: Թե-
պետ և երկյուղը փարատվում է մի շարք օ-
րենսդրական երաշխիքներով՝ ընտրության կար-
գը, հետկանչի հնարավորությունը և այլն:
Սակայն, մեր կարծիքով՝ բացառիկ դեպքերում,
եթե նախագահը, անմնացորդ նվիրված լինե-
լով փաստաբանության զարգացմանը, իրակա-
նացնում է լայնածավալ բարեփոխումներ, ո-
րոնք շարունակական են և, որ կարևոր է՝ վա-
յելում է փաստաբանների գերակշիռ մասի
վստահությունը, ապա նրան պետք է ընձեռել
հետագա ընտրություններին մասնակցելու հնա-
րավորություն:

Փաստաբանության արդի փուլի վերջին մի
քանի տարիները բնութագրվում են աննա-
խադեպ առաջընթացով. ՀՀ կառավարության
2012 թ. մայիսի 10-ի թիվ 601-Ա որոշմամբ՝
Փաստաբանների պալատին անհատույց օգ-

տագործման իրավունքով տրամադրվել է Երևան
քաղաքի Զաքիյան 2 հասցեի, նյութատեխնի-
կական առումով հագեցած, պետական, իրա-
վապահ մարմիններին պատկանող կառույցնե-
րին ոչնչով չզիջող, 1560,1 քառակուսի մետր
ընդհանուր մակերեսով շենքը (փաստաբաննե-
րին տեղերում շենքերով ապահովելը մնում է
խնդրահարույց, և այս առումով, կարծում ենք,
անհրաժեշտ է վերականգնել խորհրդային ժա-
մանակների փորձը. ՀՀ տարածքի վարչական
միավորներում անհատույց օգտագործման հի-
մունքներով առանձնացնել մեկուսի տարածք-
ներ, որտեղ, փաստաբանների պալատի որոշ-
մամբ՝ կարող են գործունեություն ծավալել
սկսնակ և դրա կարիքը ունեցող փաստաբան-
ները), հիմնադրվել և հաջողությամբ գործում
են Փաստաբանական դպրոցը (ուսումնառու-
թյան համար նախատեսված են նաև անվճար
տեղեր), երիտասարդների խորհուրդը և փաս-
տաբանների իրավունքների պաշտպանության
հանձնաժողովը, առաջադեմ երկրների մաս-
նագետների ներգրավմամբ ստեղծվել է փաս-
տաբանների մասնագիտական վերապատ-
րաստման գործուն կառուցակարգ: Պալատն
անդամակցել է Փաստաբանների միջազգային
միությանը, համագործակցություն է հաստա-
տել Վրաստանի, Բելառուսի և այլ երկրների ու
քաղաքների (Փարիզի և Լիոնի) փաստաբա-
նական պալատների հետ11, ինչը, նոր որակ ու
երանգ հաղորդելով հայրենական փաստաբա-
նությանը, դառնում է երկրում քաղաքացիա-
կան հասարակության կայացմանը նպաստող
որոշիչ գործոն:

Երկրում իրականացվող դատաիրավական
բարեփոխումների համատեքստում արմատա-
կան փոփոխություններ է կրել փաստաբանու-
թյան համակարգը, բարձրացել է նրա դերն ու
նշանակությունը քաղաքացիական հասարա-
կության և իրավունքի գերակայության ամ-
րապնդման գործում, ուստի փաստաբանությու-
նը ձեռք է բերել պետության կարևորագույն ի-
րավական ինստիտուտի որակ, իրավական
բնույթով ու գործառույթներով հենասյունային
նշանակություն ունի իրավական պետության և

11 Տե՛ս մանրամասն. ՀՀ փաստաբանների պալատի նախագահի հաշվետվությունը ռազմավարական (այդ թվում`
նախընտրական) ծրագրի կատարման վերաբերյալ (2013 թ. հոկտեմբեր – 2014թ. դեկտեեմբեր): Երևան, 23 դեկ-
տեմբերի 2014թ.: 



քաղաքակիրթ հասարակության կառուցման
համար: 2016թ. նոյեմբերի 01-ի դրությամբ՝
հանրապետությունում արտոնագրված փաս-
տաբանների քանակը 1978  է, որից 247-ը կա-
սեցրել են իրենց արտոնագրի գործողությունը,
ուստի գործող փաստաբանների թիվը կազմում
է 1731 անձ: Հանրային պաշտպանների հաս-
տիքների ընդհանուր թիվը 66  է, որոնցից 38-ը
գործել են մարզերում, իսկ 28-ը` Երևանում:
2016թ. հանրային պաշտպանների վարույթում
եղել է 3985 քաղաքացիական և 4410 քրեա-
կան գործ:12

ՀՀ Սահմանադրությունն13 ամրագրել է այս
ինստիտուտի համար մի շարք առանցքային
նշանակություն ունեցող դրույթներ. իրավունք-
ների և ազատությունների դատական պաշտ-
պանության արդյունավետ միջոցների, հավա-
սարության պայմաններում, արդարության բո-
լոր պահանջների պահպանմամբ, անկախ և
անաչառ դատարանի կողմից ողջամիտ ժամ-
կետում գործի հրապարակային քննության, ի-
րավական օգնություն ստանալու, ընտրությամբ
պաշտպան ունենալու իրավունք (61, 63, 64
հոդ.), որոնք սկզբունքային նշանակություն ու-
նեն փաստաբանության ձևավորման և զար-
գացման համար: Սակայն, մեր կարծիքով, փաս-
տաբանությունը` որպես փաստաբանի կարգա-
վիճակ ստացած անձանց կողմից մասնագի-
տական հիմունքներով ֆիզիկական և իրավա-
բանական անձանց մատուցվող որակյալ իրա-
վական օգնություն և արդարադատության մատ-
չելիությունն ապահովող գործունեություն, ին-
պես պետության կառուցվածքային տարրերը,
օրինակ` դատախազությունը, պետք է բարձ-
րացվի սահմանադրական մակարդակի: Փաս-
տաբանություն հասկացությունը պետք է սահ-
մանադրական ամրագրում ստանա, և այդ պա-

րագայում հավուր պատշաճի կընկալվեն փաս-
տաբանության դերը և նշանակությունը հասա-
րակության կողմից, փաստաբանը կզգա իրեն
սահմանադրորեն պաշտպանված: 

Շարադրվածից ելնելով՝ արդարացված
ենք համարում ՀՀ Սահմանադրության 64 հոդ-
վածը շարադրել հետևյալ բովանդակությամբ. 

1. «Յուրաքանչյուր ոք ունի իրավաբա-
նական օգնություն ստանալու իրավունք: Օ-
րենքով նախատեսված դեպքերում իրավա-
բանական օգնությունը ցույց է տրվում պե-
տական միջոցների հաշվին: 

2. Իրավաբանական օգնություն ապահո-
վելու նպատակով երաշխավորվում է անկա-
խության, ինքնակառավարման և փաստա-
բանների իրավահավասարության վրա հիմն-
ված փաստաբանության գործունեությունը,
որի կազմակերպման համար ստղծվող Փաս-
տաբանների պալատը ղեկավարում է առնը-
վազն տասը տարվա փաստաբանական ստաժ
ունեցող անդամների կազմից փակ գաղտնի
քվեարկությամբ` չորս տարի ժամկետով, բայց
ոչ ավելի, քան երկու անգամ անընդմեջ ընտր-
ված նախագահը: Բացառիկ դեպքերում եր-
կու անգամ անընդմեջ ընտրված նախագահը
կարող է մասնակցել հաջորդ ընտրություն-
ներին: Փաստաբանների կարգավիճակը, ի-
րավունքները և պարտականությունները սահ-
մանվում են օրենքով»:

«Փաստաբանության մասին» ՀՀ օրեն-
քի 18 հոդ. լրացնել հետևյալ բովանդակու-
թյամբ նոր ենթակետով. «9) չզբաղվել այլ
գործունեությամբ, կատարել այլ վճարովի աշ-
խատանք (բիզնես, արհեստ և այլն)՝ բացի
գիտական, մանկավարժական և ստեղծա-
գործական աշխատանքից»:
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12 ՀՀ փաստաբանների ընդհանուր դեպարտամենտի ղեկավարի նո.01105,1/1123-16, 07.11.2016թ. գրություն: 
13 http://www.president.am/hy/constitution-2015/
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Իս րա յե լում, ա ռա վե լա պես պատ մա կան ի -
րո ղու թյամբ թե լադր ված1` ճա նաչ վում է ա ռան -
ձին կրո նա կան հա մայնք նե րի ի րա վա սու թյու -
նը2: Դ րանց ի րա վա սու թյան ճա նաչ մա նը զու -
գա հեռ՝ պե տու թյան կող մից նաև մեծ ֆի նան -
սա կան օ ժան դա կու թյուն է տրա մադր վում այդ
հա մայնք նե րին, որն ի րա կա նաց վում է ինչ պես
ուղ ղա կի ֆի նան սա վոր ման, այն պես էլ հար կե -
րից ա զատ ման մի ջո ցով3: Նշ վա ծը ո րո շա կիո -
րեն հա րում է, այս պես կոչ ված, պե տու թյան և
կ րո նի «փա փուկ» տա րան ջատ ման հա յե ցա -
կար գին, ո րը են թադ րում է կրո նա կան ծա ռա -
յու թյուն նե րի ո լոր տում պե տու թյան ներգ րավ -

վա ծու թյուն՝ հա վա տաց յալ նե րի շա հե րի պաշտ -
պա նու թյան, ինչ պես նաև հա մա պա տաս խան
ինս տի տուտ նե րի գոր ծու նեու թյանն օ ժան դա կե -
լու նպա տա կով4: 

Այս կա պակ ցու թյամբ մաս նա գի տա կան
գրա կա նու թյան մեջ լայ նո րեն քննարկ վում են
հետևյալ հար ցե րը, թե՝ ա ռա ջին՝ կրո նա կան
ինս տի տուտ նե րի գոր ծու նեու թյա նը պե տա կան
ներգ րավ վա ծու թյունն արդ յոք կա րե լի՞ է դի տար -
կել որ պես մի ջամ տու թյուն դրանց գոր ծու նեու -
թյա նը, և երկ րորդ՝ նման ներգ րավ վա ծու թյու նը
նպաս տո՞ւմ, թե՞ վնա սում է կրո նա կան ա զա -
տու թյան ի րաց մա նը5: Այս ա ռու մով պետք է
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êàôð´ ì²ÚðºðàôØ ÎðàÜ²Î²Ü ì²ðø²¶ÌÆ Î²ð¶²ìàðØ²Ü
²è²ÜÒÜ²Ð²îÎàôÂÚàôÜÜºðÀ

1 Իսրայել պետությունում ճանաչվում է առանձին կրոնական համայնքների իրավասությունն անձնական կարգավիճակի
հետ կապված հարցերում, ինչն ունի խոր պատմական արմատներ` սկիզբ առնելով դեռևս Օսմանյան կայսրության
ժամանակաշրջանում գործող միլլեթական համակարգից: Նշվածը, ինչպես նշում է իսրայելցի խոշոր սահմանադրագետ
պրոֆ. Սյուզի Նավոտը, Իսրայելի իրավական համակարգի վրա օսմանյան իրավունքի ամենաէական, եթե ո՛չ
միակ, ազդեցությունն է (Navot S. Israeli constitutional law. The Netherlands. Kluwer Law International, 2007, էջ 20): 

2 Ներկայումս, հրեական համայնքից բացի՝ Իսրայելում կան տասներեք այլ ճանաչված կրոնական համայնքներ:
Դրանք են՝ մուսուլմանական, արևելյան (ուղղափառ), լատինական (կաթոլիկ), հայկական գրիգորյան, հայկական
կաթոլիկ, սիրիական կաթոլիկ, իթա քաղդեական, հունական կաթոլիկ-մելկիթական, մարոնական, սիրիական
ուղղափառ, դրուզների կրոնական համայնքը (ճանաչվել է 1962թ.), եպիսկոպոսական-ավետարանչական (ճանաչվել
է 1970թ.) և բահայի (ճանաչվել է 1971թ.) կրոնական համայնքները: Մինչդեռ որոշ քրիստոնեկան համայնքներ,
ինչպիսիք են, օրինակ՝ ղպտական համայնքը և եթովպիական ուղղափառ եկեղեցին, ինչպես նաև որոշ կրոնական
ուղղություններ հենց հրեական համայնքի ներսում, որպես այդպիսին պաշտոնապես ճանաչված չեն:

3 Տե՛ս Medina B. Enhancing freedom of religion through public provision of religious services: The Israeli experiences //
Israel Law Review, Vol. 39 N 2, 2006, էջ 127-129:

4 Տե՛ս Medina B. նույն տեղը:
5 Այսպես՝ պրոֆ. Մեդինան, «Կրոնի ազատության խթանումը կրոնական ծառայությունների պետական սպասարկման

միջոցով. իսրայելյան փորձը» աշխատության մեջ վիճարկում է այն կանխադրույթը, թե պետության և կրոնի
տարանջատումն անհրաժեշտ նախապայման է կրոնի ազատության ապահովման համար: Ըստ պրոֆ. Մեդինայի,
պետության և կրոնի միջև խիստ տարանջատման նախատեսումն ի սկզբանե նախատեսվել է՝ որպես կրոնի
վնասաբեր ազդեցությունից պաշտպանվելու միջոց` պայմանավորված վերջինիս անհանդուրժողական և
հակաժողովրդավարական բնույթով: Մինչդեռ պետական ներգրավվածությունն իրականում միայն նպատակ ունի
խթանել կրոնական ազատությունը՝ կրոնական ծառայությունների ողջամիտ մատչելիությունն ապահովելու միջոցով:
Միաժամանակ, ըստ հեղինակի` նշված հարցերում պետական ներգրավվածությունն ինքնին չի արդարացնում
պետության կողմից կրոնի հետ կապված հարցերի ավելի մեծ ծավալով իրավակարգավորումը: Նշված հարցադրումների



նկա տի ու նե նալ, որ մաս նա գի տա կան գրա կա -
նու թյան մեջ ար դեն վա ղուց գե րիշ խում է այն
տե սա կե տը, որ պե տու թյան կող մից կրո նա կան
ինս տի տուտ նե րին օ ժան դա կու թյունն ի րա կա -
նում նպաս տում է կրո նա կան ա զա տու թյան ի -
րաց մա նը: Այս պես՝ պրոֆ. Դուր հա մի տե սու -
թյան հա մա ձայն՝ կրո նա կան ինս տի տուտ նե -
րին պե տա կան օ ժան դա կու թյան չա փա վոր մա -
կար դա կն ի րա կա նում կա րող է հա մա տե ղե լի
լի նել կրո նա կան ա զա տու թյան բա վա րար մա -
կար դա կի ա պա հով ման հետ: Եվ, ընդ հա կա -
ռա կն՝ նշվում է, որ կրո նից պե տու թյան խիստ
տա րան ջատ վա ծու թյան պա րա գա յում լար վա -
ծու թյու նը կա րող է կրո նա կան ա զա տու թյան
հետ ան հա մա տե ղե լի մա կար դա կի հաս նել:
Այսինքն, ըստ պրոֆ. Դուր հա մի՝ գո յու թյուն ու -
նի կրո նա կան հար ցե րին պե տու թյան օ ժան -
դա կու թյան և պաշտ պա նու թյան ըն դու նե լի՝ կրո -
նա կան ա զա տու թյան ի րաց ման հետ հա մա -
տե ղե լի մա կար դակ6: Սույն հոդ վա ծի շրջա նակ -
նե րում կրո նա կան ինս տի տուտ նե րի գոր ծու -
նեու թյա նը պե տա կան ներգ րավ վա ծու թյան հար -
ցե րը քննար կե լիս մենք ևս  ել նում ենք նշված
հիմ նադ րույ թից: 

Այս պես, ինչ պես ար դեն նշվել է՝ Իս րա յե լ
պե տու թյու նում կրո նա կան հա մայնք նե րը լայ -
նո րեն օգտ վում են պե տա կան ֆի նան սա կան
ա ջակ ցու թյու նից՝ թե՛ ուղ ղա կի ֆի նան սա վոր -
ման և թե՛ հար կե րից ա զատ ման ձևով: Ֆի նան -
սա կան օգ նու թյան եր կու դեպ քում էլ Իս րա յել
պե տու թյան քա ղա քա կա նու թյու նը տար բեր կրո -
նա կան հա մայնք նե րի հետ հա րա բե րու թյուն -
նե րում միա տե սակ չէ, բա ցի այդ՝ առ կա չէ
տրա մադր վող ֆի նան սա կան օգ նու թյան հա -
վա սա րու թյու նը ե րաշ խա վո րող որևէ չա փա նիշ
կամ ի րա վա կար գա վո րում: Այս պես՝ քրիս տո -
նեա կան ե կե ղե ցի նե րի դեպ քում ուղ ղա կի ֆի -
նան սա կան օգ նու թյունն ա վե լի քիչ է, մինչ դեռ
այլ կրո նա կան հա մայն քե րի, այդ թվում՝ մու -
սուլ մա նա կան և հ րեա կան հա մայնք նե րի հետ

հա մե մա տու թյամբ վեր ջին ներս օգտ վում են ա -
վե լի մեծ հար կա յին ար տո նու թյուն նե րից: 

Անդ րա դառ նա լով ուղ ղա կի պե տա կան ֆի -
նան սա վոր մա նը՝ պետք է նշել, որ Իս րա յե լում
հրեա կան, մու սուլ մա նա կան և դրուզ նե րի կրո -
նա կան դա տա րան նե րը, որ ստեղծ վել և գոր -
ծում են Իս րա յե լի աշ խար հիկ օ րենք նե րի հի -
ման վրա և, որ պես այդ պի սին՝ պե տա կան-
հան րա յին մար մին ներ են, ամ բող ջու թյամբ ֆի -
նան սա վոր վում են պե տու թյան կող մից՝ ինչ պես
մյուս դա տա րան նե րը: Կ րո նա կան դա տա րան -
նե րում դա տա վոր ներն այս պես կոչ ված աշ -
խար հիկ դա տա րան նե րում աշ խա տող դա տա -
վոր նե րի հետ հա մա հա վա սար՝ ստա նում են
նույն չա փով աշ խա տա վարձ: 

Հրեա կան կրո նա կան կա րիք նե րի սպա -
սար կումն ի րա կա նաց վում է «Հրեա կան կրո -
նա կան ծա ռա յու թյուն նե րի մա սին» 1971թ. օ -
րեն քով, որի հա մա ձայն՝ կրո նա կան խոր հուրդ -
նե րի ֆի նան սա վո րումն ամ բողջ ծա վա լով ի -
րա կա նաց վում է պե տա կան և տե ղա կան ինք -
նա կա ռա վար ման բյու ջե նե րի հաշ վին: Պե տու -
թյան մի ջոց նե րի հաշ վին են վճար վում նաև գե -
րա գույն ռաբ բիու թյան և տե ղա կան ռաբ բի նե -
րի աշ խա տա վար ձե րը: Կ րո նի հար ցե րի նա -
խա րա րու թյան կող մից հա տուկ ֆի նան սա վո -
րում է նա խա տես ված կրո նա կան կյան քի տար -
բեր ո լորտ նե րում ա ռա ջա ցող պա հանջ մունք -
նե րի բա վա րար ման հա մար՝ սի նա գո գե րի, գե -
րեզ մա նոց նե րի, կրո նա կան բաղ նիք նե րի կա -
ռու ցում և վե րա նո րո գում, ա ղո թագր քե րի տպա -
գրու թյուն և այլն: Կ րո նի հար ցե րի նա խա րա -
րու թյան կազ մում գոր ծում են ա ռան ձին ստո -
րա բա ժա նում ներ, ո րոնք զբաղ վում են քրիս -
տոն յա նե րի, մու սուլ ման նե րի, կա րաիթ նե րի,
դրուզ նե րի և սա մա րա ցի նե րի կրո նա կան հա -
մայնք նե րի հար ցե րով: 

Պետք է նկա տի ու նե նալ, որ հատ կա պես
մու սուլ ման նե րի և դրուզ նե րի կրո նա կան ինս -
տի տուտ ներն օգտ վում են մեծածա վա լ ֆի նան -
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հետ կապված՝ հեղինակը երկու հիմնական նկատառումներ է անում: Առաջին՝ պետական ներգրավվածությունը
որոշ դեպքերում ենթադրում է միջամտություն կրոնական ծառայություններին՝ այդ ծառայությունների ողջամիտ
մատչելիությունն ապահովելու նպատակներին հասնելու համար: Եվ երկրորդ՝ ավելի մեծ ծավալով կարգավորումը
կարող է արդարացվել պետական իշխանության ներգրավվածության հետևանքով օրենքով պաշտպանվող այլ
շահերին պատճառվող ավելի մեծ վնասի դեպքում: Հեղինակի կարծիքով՝ սա է վկայում Իսրայել պետության՝
կրոնական ծառայությունների պետական կարգավորման ոլորտում ավելի քան վաթսուն տարիների ակտիվ
ներգրավվածության քաղաքականությունը (Medina B., նշված աշխատությունը, էջ 127-157):

6 Ավելի մանրամասն տե՛ս, օրինակ՝ Kathleen M. Sullivan, Religion and Liberal Democracy, 59 U. Chi L. Rev. 195, 1992: 
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սա կան օգ նու թյու նից, որը դրսևոր վում է ոչ
միայն կրո նա կան դա տա րան նե րի կազ մա կերպ -
ման և ֆի նան սա վոր ման, աշ խա տա վար ձե րի
վճար ման, այլև կրո նա կան շի նու թյուն նե րի վե -
րա նո րոգ ման և այլ ձևե րով: Ի տար բե րու թյուն
վե րը հի շա տակ ված կրո նա կան հա մայնք նե րի
ինս տի տուտ նե րի7՝ քրիս տո նեա կան ինս տի տուտ -
նե րը պե տա կան-հան րա յին ինս տի տուտ ներ չեն
և, ինչ պես նշվել է՝ դրանց տրա մադր վող ուղ -
ղա կի ֆի նան սա կան օգ նու թյու նը մեծ չէ, սա -
կայն ա ռա վել մեծ են հար կա յին ար տո նու թյուն -
նե րի ծա վա լը, ինչ պես նաև պե տա կան մի ջոց -
նե րի հաշ վին կա տար վող վե րա նո րոգ ման աշ -
խա տանք նե րը8:

Այ դու հան դերձ՝ անժխ տե լի է, որ հրեա կան
կրո նա կան ինս տի տուտ ներն օգտ վում են ա վե -
լի մեծ չա փով ֆի նան սա վո րու մից, և այդ ֆի -
նան սա վոր ման մեծ մասն ուղղ ված է ուղ ղա -
փառ հու դա յա կա նու թյան կրո նա կան ինս տի -
տուտ նե րին9: Դա պայ մա նա վոր ված է այն հան -
գա ման քով, որ Իս րա յել պե տու թյան քա ղա քա -
կան հա մա կար գում ա ռա վե լա պես ներ կա յաց -
ված են հու դա յա կա նու թյան ուղ ղա փառ և
ուլտրաուղ ղա փառ ուղ ղու թյուն ները, և վեր ջին -
ներս հիմ նա կա նում Իս րա յե լի կոա լի ցիոն կա -
ռա վա րու թյան մաս են կազ մում: Հենց այդ քա -
ղա քա կան կու սակ ցու թյուն ներն են, որ ի րենց
կրո նա կան ուղ ղու թյուն նե րի ինս տի տուտ նե րի
հա մար ա պա հո վում են ֆի նան սա կան հատ -
կա ցում նե րի տրա մադ րում՝ ի վնաս հու դա յա -
կա նու թյան մյուս ուղ ղու թյուն նե րի և ուղ ղա փառ
հու դա յա կա նու թյան դիր քերից ո րոշ «ա նըն դու -
նե լի» հատ ված նե րի:

Այժմ անդ րա դառ նա լով Սուրբ վայ րե րում
կրո նա կան վար քագ ծի կար գա վոր մա նը՝ պետք

է նշել, որ ներ կա յիս Իս րա յել պե տու թյան
տարած քում գտնվող Սուրբ վայ րե րը մշտա -
պես հան դի սա ցել են հա կա մար տու թյուն նե րի
պատ ճառ: Ա ռանց պատ մա կան անց քե րի մեջ
խո րա նա լու՝ նշենք միայն, որ հա կա մար տու -
թյուն ներն ա ռա վել թե ժա ցան 19-րդ դա րում,
երբ եվ րո պա կան ո րոշ երկր ներ ի րենց պաշտ -
պա նու թյան տակ ա ռան Պա ղես տի նի ա ռան -
ձին քրիս տո նեա կան հա մայնք ներ՝ պաշտ պա -
նու թյու նը տա րա ծե լով նաև վեր ջին նե րիս հա -
մար սուրբ հա մար վող վայ րե րի վրա: Սուրբ
վայ րե րում ա ռան ձին ե կե ղե ցի նե րի կար գա վի -
ճա կը կար գա վո րե լու նպա տա կով օս ման յան
իշ խա նու թյուն նե րի կող մից տար բեր ժա մա -
նակ նե րում տար բեր հրո վար տակ ներ են ըն -
դուն վել, ո րոն ցից ա մե նա կարևո րը, թերևս,
1852թ. հրո վար տակն էր10: Հրո վար տա կը կար -
գա վո րում էր ա ռան ձին Սուրբ վայ րե րի հետ
կապ ված հա րա բե րու թյուն նե րը՝ սահ մա նե լով
նշված վայ րե րում ա ռան ձին կրո նա կան ուղ -
ղու թյուն նե րի ի րա վա սու թյու նը: Այս կար գա -
վո րու մը հայտ նի է «Պատ մա կան ստա տուս-
քվո» ան վան մամբ: 

Այ նու հետև՝ Ազ գե րի լի գա յի խորհր դի կող -
մից հաս տատ ված 1922թ. Պա ղես տի նի նկատ -
մամբ բրի տա նա կան ման դա տի դաշ նագ րի կա -
նոն նե րով, ի թիվս այլ նի, կար գա վո րում էր նա -
խա տես ված նաև Սուրբ վայ րե րի հա մար: Այս -
պես՝ նա խա տես վում էր, որ ման դա տա յին իշ -
խա նու թյուն նե րը պետք է պահ պա նեին նշված
վայ րե րում գո յու թյուն ու նե ցող ի րա վունք նե րը և
ե րաշ խա վո րեին նշված վայ րե րի մատ չե լիու -
թյու նը և պաշ տա մուն քի ա զա տու թյու նը՝ հա -
սա րա կա կան կար գի և բա րո յա կա նու թյան պա -
հանջ նե րին հա մա պա տաս խան11: 

7 Խոսքը հրեաների, մուսուլմանների և դրուզների կրոնական ինստիտուտների մասին է: 
8 Այս կապակցությամբ, օրինակ, հաճախ է հիշատակվում Վիա Դոլորոսայի՝ Երուսաղեմի հին քաղաքում Հիսուս

Քրիստոսի անցած ճանապարհը՝ դատապարտումից մինչև կախաղան, երկու միլիոն դոլար արժողությամբ
վերանորոգումը և մի շարք այլ վերանորգման աշխատանքների կատարումը, ինչպես, օրինակ, Գաղիղեա լճի մոտ՝
Հորդանանի ջրերում մկրտություն իրականացնելու համար կառուցված շինությունը և այլն: 

9 Նման անհավասար մոտեցումը պայմանավորված է պատմական, ազգային և քաղաքական մի շարք գործոններով:
Մասնավորապես՝ դա ուղղված է Իսրայել պետության ստեղծման հիմնական առաքելություններից մեկի կյանքի
կոչմանը՝ հրեական մշակույթի և ժառանգության պաշտպանությանն ու խթանմանը, որոնք ընդգծված կրոնական
նշանակություն ունեն: Մասնավորապես՝ Եվրոպայում Հոլոքոստի տարիներին ավերված ուսումնական կենտրոնների
փոխարեն՝ Իսրայել պետությունն իր առջև խնդիր է դրել նպաստելու Յեշիվոտների՝ կրոնական դպրոցների
գործունեությանը: Իսրայելի Գերագույն դատարանի կողմից թեպետ սահմանվել է, որ նման հատկացումներ պետք
է նախատեսվեն նաև այլ կրոնական համայնքների ուսումնական հաստատություններին:

10 Ավելի մանրամասն տե՛ս Lapidoth, R. Freedom of Religion and Conscience in Israel // Religious Pluralism and
Constitutional Law, 47 Cath. U. L. Rev. 441 (1998), էջ 1371-1373: 

11 Դաշնագրի ամբողջական տեքստի համար տե՛ս http://avalon.law.yale.edu/20th_century/palmanda.asp: 



1936թ. քրեա կան ի րա վուն քի հրա մա նա -
գի րը, ո րով կո դի ֆի կա ցման են թարկ վեց Պա -
ղես տի նի քրեա կան ի րա վուն քը, Սուրբ վայ րե -
րի պաշտ պա նու թյան հետ կապ ված ո րոշ նոր -
մեր էր պա րու նա կում՝ սրբապղ ծու թյու նից դրանք
զերծ պա հե լուն ուղղված12: Այս նոր մե րը ներ -
կա յումս Իս րա յե լի քրեա կան օ րենսգր քի մաս
են կազ մում13: Բո լոր կրոն նե րի Սուրբ վայ րե րի
պահ պա նու թյու նը ե րաշ խա վոր ված էր նաև
Իսրա յել պե տու թյան Ան կա խու թյան հռչա կա -
գրով14: 

Մինչև 1967թ. «Վե ցօր յա պա տե րազ մը»
Սուրբ վայ րե րի մեծ մա սը գտնվում էր Հոր դա -
նա նի թա գա վո րու թյան տի րա պե տու թյան տակ:
1967թ. Վե ցօր յա պա տե րազ մից հե տո Սուրբ
վայ րերն ան ցան Իս րա յե լի ի րա վա զո րու թյան
ներ քո: Պա տե րազ մի ա վար տից ան մի ջա պես
հե տո վար չա պետ Լևի Էշ կո լը տար բեր կրո -
նա կան հա մայնք նե րի հոգևոր ա ռաջ նորդ նե -
րի հետ հան դիպ ման ժա մա նակ վե րա հաս -
տա տեց բո լոր Սուրբ վայ րե րը պաշտ պա նե լու
և ա զատ պաշ տա մուն քը թույ լատ րե լու՝ Իս րա -
յե լի պատ րաս տա կա մու թյու նը15: Նույն` 1967
թվա կա նին Ք նե սեթն ըն դու նեց «Սուրբ վայ րե -
րի պաշտ պա նու թյան մա սին» օ րեն քը, ո րը ե -
րաշ խա վո րում է սրբապղ ծու թյու նից բո լոր
Սուրբ վայ րե րի պաշտ պա նու թյու նը և դրանց
ա զատ մատ չե լիու թյու նը: Այս սկզբունք նե րը
վե րա հաս տատ վե ցին նաև «Երու սա ղե մի՝ որ -
պես Իս րա յե լի մայ րա քա ղա քի մա սին» Հիմ -
նա կան օ րեն քով (1980թ.)՝ Ե րու սա ղե մի տա -
րած քում գտնվող Սուրբ վայ րե րի առնչու -
թյամբ16: 

Ընդ հա նուր գծե րով ներ կա յաց նե լով խնդրի
ողջ կարևո րու թյու նը՝ ստորև կանդ րա դառ նանք
կրո նա կան ա զա տու թյան ե րաշ խա վոր ման նպա -
տա կով պե տու թյան կող մից Սուրբ վայ րե րում
կրո նա կան վար քագ ծի կար գա վոր մա նը: Այս -

պես՝ գաղտ նիք չէ, որ մար դիկ ակըն կա լում են,
որ  ի րենց հա մար սուրբ հա մար վող վայ րե րում
վար քա գի ծը կար գա վոր վի ի րենց կրո նա կան
նոր մե րին հա մա պա տաս խան, իսկ այդ նոր մե -
րին չհա մա պա տաս խա նող վար քա գի ծը կա րող
է ըն կալ վել որ պես սրբապղ ծու թյուն՝ էա կան
վնաս հասց նե լով հա վա տաց յալ նե րի կրո նա -
կան զգաց մունք նե րին: Ինչևէ՝ նշվա ծը կա րող
է հա կա սու թյան մեջ մտնել մյուս նե րի կրո նա -
կան ա զա տու թյան հետ, ովքեր նույն սուրբ վայ -
րում ցան կա նում են պաշ տա մուն քի մեկ այլ ձև
ի րա կա նաց նել: Այս հա մա տեքս տում, ո րոշ հե -
ղի նակ նե րի գնա հատ մամբ, կրո նա կան ա զա -
տու թյան, այդ թվում՝ պաշ տա մուն քի ա զա տու -
թյան ա պա հո վու մը կա րող է ար դա րաց նել կամ
նույ նիսկ պար տա վո րեց նել Սուրբ վայ րե րում
կրո նա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի պե տա կան կար -
գա վո րու մը17: 

Այս նպա տա կով կու սում նա սի րենք Ե րու -
սա ղե մում գտնվող եր կու ա ռան ձին Սուրբ վայ -
րե րի ի րա վա կար գա վոր ման ա ռանձ նա հատ -
կու թյուն նե րը: Ա ռա ջի նը հրեա նե րի հա մար
սրբա վայր հան դի սա ցող Լա ցի պատն է՝
Արևմտ յան պա տին հա րող տա րած քը, ո րը մ.թ.
70թ. հռո մայե ցի նե րի կող մից ա վեր ված՝ հի -
նա վուրց Հրեա կան տա ճա րից պահ պան ված
միակ կա ռույցն է: Երկ րոր դը Սուրբ Հա րու -
թյան տա ճարն է (Տի րոջ գե րեզ մա նը), ո րը
սրբա վայր է քրիս տո նեա կան մի շարք դա վա -
նա բա նու թյուն նե րի, այդ թվում՝ կա թո լի կու -
թյան հա մար: Ինչ պես ար դեն նշել ենք վերևում՝
Սուրբ Հա րու թյան տա ճարն ինք նա կա ռա վար -
վող կա ռույց է18, իսկ, ա հա, Լա ցի պա տը կա -
ռա վար վում է պե տա կան գրա սեն յա կի կող -
մից՝ Արևմտ յան պա տի հա մար պա տաս խա -
նա տու ռաբ բիի ղե կա վա րու թյամբ: Այս սրբա -
տե ղի նե րից յու րա քանչ յու րում կրո նա կան տար -
բեր խմբեր ու նեն կրո նա կան ծի սա կա տա րու -
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12 Lapidoth R., նույն տեղը:
13 Տե՛ս Закон об уголовном праве Израиля, Законодательство зарубежных стран, Санкт-Петербург, Издательство Р.

Асланова, Юридический центр Пресс, 2005:
14 Տե՛ս Անկախության հռչակագիրը. 

http://www.mfa.gov.il/MFA/Peace%20Process/Guide%20to%20the%20Peace%20Process/Declaration%20of%20Establish-
ment%20of%20State%20of%20Israel):

15 Վեցօրյա պատերազմի հետ կապված պատմական անցքերի մանրամասնությունների համար տե՛ս, օրինակ՝
Штереншис М., նշված աշխատությունը, էջ 307-338:

16 Հիմնական օրենքի ամբողջական տեքստի համար տե՛ս https://www.knesset.gov.il/laws/special/eng/basic10_eng.htm: 
17 Տե՛ս, օրինակ՝ Medina B., նշված աշխատությունը, էջ 132-133: 
18 Տե՛ս, օրինակ՝ Zander W. On the Settlement of Disputes about the Christian Holy Places // 8 Israel Law Review. 1973:
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թյուն նե րի հա կա սա կան պա հանջ մունք ներ:
Սուրբ Հա րու թյան ե կե ղե ցու դեպ քում հա կա -
սու թյուն ներ են ա ռա ջա նում տար բեր կրո նա -
կան դա վա նա բա նու թյուն նե րի միջև: Իսկ, ա -
հա, Լա ցի պա տի դեպ քում հա կա սու թյունն ա -
ռա ջա ցավ այն ժա մա նակ, երբ հա վա տաց յալ
կա նանց մի խումբ՝ հայտ նի «Պա տի կա նայք»
ան վան մամբ, փորձ ա րեց նշված վայ րում ա -
ղո թել, ուղ ղա փառ հրեա նե րի պատ կե րաց մամբ՝
միայն տղա մարդ կանց հա մար ըն դու նե լի ե -
ղա նա կով19: Նմա նա տիպ ի րա վի ճակ ա ռա ջա -
ցավ նաև, մի կող մից՝ ուղ ղա փառ հրեա նե րի
և, մյուս կող մից՝ ռե ֆոր միս տա կան և պահ պա -
նո ղա կան հրեա նե րի միջև, երբ առաջինները
փորձ ա րե ցին Լա ցի պա տի մոտ ա ղո թել տղա -
մարդ կան ցից և կա նան ցից կազմ ված խա ռը
խմբե րով, ին չը հա կա սում էր ուղ ղա փառ հրեա -
նե րի՝ ա ղոթ քի հա մար ըն դուն ված պրակ տի -
կա յին: 

Նշ ված դեպ քե րից յու րա քանչ յու րում, նշված
խմբե րից յու րա քանչ յու րը, որ զրկված էր իր
հա մար ցան կա լի և ըն դու նե լի ե ղա նա կով պաշ -
տա մուն քի ի րա կա նաց ման հնա րա վո րու թյու -
նից, դի մեց Իս րա յե լի Գե րա գույն դա տա րան՝
որ պես ար դա րա դա տու թյան բարձր դա տա րա -
նի (եբ րա յեն հա պա վու մը` ԲԱԳԱՑ)20: Սուրբ

Հա րու թյան ե կե ղե ցու դեպ քում Գե րա գույն դա -
տա րա նը մեր ժեց վե ճի կար գա վոր մա նը մի -
ջամ տե լու կամ կա ռա վա րու թյա նը մի ջա մտե -
լուն պար տա վո րեց նե լու վե րա բեր յալ բո ղո քա -
բեր նե րի պա հան ջը21: Դա տա րանն իր այս դիր -
քո րո շու մը հիմ նա վո րեց այն փաստարկով, որ
սրբա տե ղիում վար քագ ծի կա նոն նե րի վե րա -
բեր յալ տար բեր կրո նա կան խմբե րի միջև հա -
կա սու թյու նը դա տա կան քննու թյան ա ռար կա
չէ22: 

Նույն հիմ նա վոր մամբ՝ Լա ցի պա տի գոր -
ծով պա տաս խա նող կող մը պնդում էր, որ այն -
քա նով, որ քա նով Պա տի հա մար պա տաս խա -
նա տու ռաբ բիի ո րո շու մը՝ «Պա տի կա նանց» ա -
ղոթ քի ձևն  ար գե լե լու վե րա բեր յալ, հիմն ված է
կրո նա կան նոր մե րի վրա, հետևա բար՝ նույն -
պես դա տա կան քննու թյան ա ռար կա չի կա րող
հան դի սա նալ: Ինչևի ցե՝ ԲԱԳԱՑ-ը չըն դու նեց
այս հիմ նա վո րու մը` սահ մա նե լով, որ Պա տի
հա մար պա տաս խա նա տու ռաբ բին ի րա վա սու
չէ պար տադ րել հրեա կան ի րա վուն քի իր գնա -
հատ մամբ «պատ շաճ» հա մար վող ա ղոթ քի ձևը:
Ըստ դա տա րա նի դիր քո րոշ ման՝ սրբա տե ղիում
վար քագ ծի կա նոն նե րը սահ մա նե լիս շա հա -
գրգիռ բո լոր կող մե րի շա հե րի հաշ վառ ման վրա
հիմն ված ան կողմ նա կալ մո տե ցում է պետք ցու -

19 Այս խմբի անդամները կրում են ծիսակատարային աղոթաշալեր, բարձրաձայն կարդում են Թորայի գալարից և
խմբով բարձրաձայն աղոթում: Նկարագրված պրակտիկան ավանդորեն վարում էին միայն տղամարդիկ (այս
մասին տե՛ս Women of the Wall: Claiming Sacred Ground at Judaism՛s Holy Site / Phyllis Chesler & Rivka Haut ed.,
2003): 

20 Ընդունված է համարել, որ Իսրայելի Գերագույն դատարանի դերը, որպես հանրային քաղաքականություն մշակողի,
բավականին մեծ է: Վերջինս իր գործունեությունն իրականացնում է «Դատական իշխանության մասին» Հիմնական
օրենքի հիման վրա: Առանց մանրամասնությունների մեջ խորանալու՝ սույնի շրջանակներում կցանկանայինք նշել,
որ Իսրայելի Գերագույն դատարանը, ինչպես ընդունված է համարել, երկու հիմնական գործառույթ ունի: Առաջինը՝
որպես ընդհանուր իրավասության դատարան՝ վերաքննության կարգով լսում է իր իրավասությանը վերապահված
բոլոր գործերը: Երկրորդ՝ որպես առաջին ատյան՝ ի թիվս այլնի լսում է օրենքին հանրային իշխանության
մարմինների գործունեության համապատասխանության հարցերով գործերը: Երկրորդ խումբ գործերը քննելիս
Գերագույն դատարանը հանդես է գալիս որպես «Արդարադատության բարձր դատարան» (եբրայերեն հապավումը՝
ԲԱԳԱՑ):

21 HCJ 633/05 The Armenian-Patriarchy of Jerusalem v. The Government of Israel [21.4.05]: Դատարանը, մասնավորապես,
սահմանեց, որ Կառավարությունը պետք է բանակցի կողմերի հետ, բայց մերժեց կոնկրետ լուծում տալուն
Կառավարությանը պարտավորեցնելու վերաբերյալ բողոք բերած կողմի պահանջը: Գերագույն դատարանի կողմից
նմանատիպ որոշումներ են կայացվել նաև Սուրբ Հարության տաճարին վերաբերող այլ վեճերով (այս մասին ավելի
մանրամասն տե՛ս Medina B., նշված աշխատությունը, էջ 133-134): 

22 Այս կարգավորումը նախատեսված է Պաղեստինի նկատմամբ բրիտանական մանդատի ժամանակաշրջանում
ընդունված և մինչ օրս գործող օրենքով: Այսպես՝ 1924թ. Պաղեստինի (Սրբավայրեր) մասին օրդերի 2-րդ մասի
համաձայն՝ նման հարցերը հստակ սահմանված էին՝ որպես դատական քննության ոչ ենթակա: Մասնավորապես՝
նախատեսվում էր. «Սուրբ վայրերի կամ կրոնական կառույցների կամ վայրերի, կամ Պաղեստինի տարածքում
գտնվող տարբեր կրոնական կառույցների կամ շինությունների կամ վայրերի հետ կապված որևէ իրավունք
կամ պահանջ քննարկման կամ լուծման ենթակա չէ Պաղեստինի տարածքում գործող դատարանի կողմից»:
Այս դրույթը նույնությամբ ամրագրվեց նաև «Սուրբ վայրերի պաշտապանության մասին» 1967թ. օրենքի 1-ին
մասում: 



ցա բե րել23: Դա տա րա նը ո րո շեց նաև, որ «Պա -
տի կա նանց» ա ղոթ քի հա մար ա ռան ձին տեղ
պետք է հատ կաց վի, իսկ ե թե այս լու ծումն ի -
րա տե սա կան չէ, ա պա Պա տի հա մար պա տաս -
խա նա տու ռաբ բին պետք է ա ղոթ քի հա մար
ժա մա նա կա ցույց սահ մա նի: Գե րա գույն դա տա -
րա նը որևէ կերպ չբա ցատ րեց քննարկ վող եր -
կու դեպ քի միջև տար բե րակ ված մո տե ցում
դրսևո րե լու հիմ քը: 

Ինչ պես ար դեն նշել ենք՝ նշված եր կու
սրբա տե ղի նե րի կա ռա վա րումն ի րա կանաց վում
է տար բեր կար գով. այս պես՝ Սուրբ Հա րու թյան
տա ճա րի կա ռա վա րումն ի րա կա նաց վում է մաս -
նա վոր կար գով, մինչ դեռ Լա ցի պա տի կա ռա -
վա րու մը` հան րա յին: Իս րա յե լի կա ռա վա րու -
թյան են թաօ րենսդ րա կան ակ տե րով24 սահ ման -
ված են Լա ցի պա տի մոտ վար քագ ծի ման րա -
մասն կա նոն ներ, միա ժա մա նակ նշա նակ վել է
այդ գոր ծու նեու թյան նկատ մամբ վե րահս կո ղու -
թյուն ի րա կա նաց նող մար մին՝ ի դեմս պա տի
հա մար պա տաս խա նա տու ռաբ բիի: Ինչևէ, ինչ -
պես ի րա վա ցիո րեն նշում է պրոֆ. Մե դի նան՝
սրբա տե ղի նե րի կա ռա վար ման հար ցում տար -
բե րու թյու նը միայն մա սամբ է բա ցատ րում սրբա -
տե ղի նե րից յու րա քանչ յու րում կրո նա կան պաշ -
տա մուն քի թույ լատ րե լի ձևեր սահ մա նե լու կա -

ռա վա րա կան և դա տա կան ներգ րավ վա ծու թյան
տար բե րու թյու նը25: 

Սուրբ Հա րու թյան տա ճա րի դեպ քում,
թերևս, ի րա վի ճա կը կա րե լի է բա ցատ րել այն
փաստով, որ հրեա կան պե տու թյու նը որ դեգ րել
է ոչ հրեա կան կրո նա կան կա ռույց նե րի գոր ծու -
նեու թյա նը չմի ջամ տե լու քա ղա քա կա նու թյու նը:
Խնդիրն այլ է հրեա կան կրո նա կան կա ռույց նե -
րի դեպ քում. Իս րա յե լը որ պես հրեա կան պե -
տու թյուն նպա տակ ու նի ա պա հո վելու հրեա
բնակ չու թյան կրո նա կան ա զա տու թյու նը: Ինչ -
պես ըն դուն ված է հա մա րել՝ հու դա յա կա նու -
թյունն Իս րա յել պե տու թյու նում ճա նաչ ված չէ
որ պես պե տա կան կրոն, ըստ այդմ, ինչ պես
նշվում է մաս նա գի տա կան գրա կա նու թյան մեջ՝
հրեա նե րի կո լեկ տիվ ի րա վունք ներն ի րաց վում
են կա ռա վա րու թյան կող մից: Հետևա բար՝ կրո -
նա կան ինս տի տուտ նե րի գոր ծու նեու թյա նը պե -
տու թյան մի ջամ տու թյու նը տվյալ դեպ քում ուղղը -
ված է կրո նի ա զա տու թյան ի րաց մա նը՝ մի կող -
մից բա ցա ռե լով «սրբապղ ծու թյուն» հա մար վող
գոր ծո ղու թյուն նե րը և, մյուս կող մից՝ ա պա հո -
վե լով բո լոր հա վա տաց յալ նե րի հա մար սրբա -
վայ րե րի մատ չե լիու թյունն ու պաշ տա մուն քի ա -
զա տու թյու նը26: 
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23 Տե՛ս, օրինակ՝ HCJ 257/89 Hoffman v. The Rabbi in-Charge of the Western Wall [1994] IsrSC 48 (2) 265; HCJ 3358/95
Hoffman v. The General Manager of the Prime Minister՛s Office [2000] IsrSC 54 (2) 345; FHCJ 4128/00 The General
Manager of the Prime-Minister՛s Office v. Hoffman [2003] IsrSC 57 (3) 289: Բողոքը քննության առնելու իր դիրքորոշման
հիմքում դատարանը դրեց Լացի պատին ազատ մատչելիության իրավունքը, որ կարգավորման է ենթակա «Սուրբ
վայրերի պաշտպանության մասին» 1967թ. օրենքի 1-ին մասով, և ոչ թե Պաղեստինի («Սուրբ վայրեր») 1924թ.
օրդերի 2-րդ մասով (այս մասին տե՛ս Medina B., նշված աշխատությունը, էջ 134-135, Lapidoth R., նշված
աշխատությունը, էջ 1369-1376): 

24 Հրեական սրբավայրերի պաշտպանության մասին 1981թ. ենթաօրենսդրական ակտը:
25 Medina B., նշված աշխատությունը, էջ 134:
26 Իհա՛րկե, նշվածի կապակցությամբ առաջանում է յուրաքանչյուր կոնկրետ դեպքում անհրաժեշտ հաշվեկշիռ գտնելու

խնդիրը, սակայն, ինչպես հաճախ է ասվում Իսրայել պետության վերաբերյալ. «Իսրայելում ամեն ինչ փոխզիջման
մասին է»: Նշվածն առավել քան ճիշտ է Իսրայել պետության՝ կրոնի հետ փոխհարաբերությունների առնչությամբ: 
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ԱՐԹՈՒՐ ՂԱՄԲԱՐՅԱՆ
ՀՀ քննչական կոմիտեի նախագահի տեղակալ,
Հայ-ռուսական համալսարանի պետության և 
իրավունքի տեսության ամբիոնի վարիչ,
իրավաբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր

ՀԱՆՑԱԿԻՑՆԵՐԻ ՄԵՂԱԴՐԱՆՔՆԵՐԻ ՓՈԽԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ` ԴԱՏԱՎԱՐԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ԲԱՑԱՌՈՂ
ԲՆՈՒՅԹԻ (PRECLUSION) ԵՎ ՆԱԽԱԴԱՏԵԼԻՈՒԹՅԱՆ (PRAEJUDICIUM) ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ

Հան ցա կից նե րի մե ղադ րանք նե րի փո խազ դե ցու թյան հար ցե րը, թերևս, դա տա վա րա գի տու թյան և ի րա վա կի -
րառ պրակ տի կա յի ա ռա վել բարդ հիմ նախն դիր նե րից են, քա նի որ այս տի րույ թում խաչ վում են բազ մա թիվ և բազ մա -
շերտ ի րա վա չափ շա հեր (նպա տակ ներ): Հոդ վա ծում հե ղի նա կը քննար կում է դա տա վա րա կան ո րո շում նե րի բա ցա -
ռիկ (պրեկ լու զիվ) և նա խա դա տե լի (պրե յու դի ցիալ) բնույ թի ընդ հա նուր բնու թա գի րը, հան ցա կից նե րի մե ղադ րանք նե -
րի փո խազ դե ցու թյան վե րա բեր յալ ձևա վոր ված պրակ տի կան, ինչ պես նաև հան ցա կից նե րի մե ղադ րանք նե րի փո -
խազ դե ցու թյան վե րա բեր յալ ի րա վա կան սկզբունք նե րը դա տա վա րա գի տու թյան մեջ և Եվ րո պա կան դա տա րա նի նա -
խա դե պա յին ի րա վուն քում։ Այս հա մա տեքս տում հե ղի նա կը, մաս նա վո րա պես, անդ րա դառ նում է.

1) դա տաքն նու թյա նը չմաս նակ ցած են թադր յալ հան ցակ ցի մա սին հիմ նա կան գոր ծով կա յաց ված դա տա կան
ակ տում դա տո ղու թյան ի րա վա չա փու թյա նը, 

2) հան ցակ ցու թյամբ կա տար ված հան ցա գոր ծու թյուն նե րի վե րա բեր յալ գոր ծով կա սեց ված վա րույ թի ող ջա միտ
ժամ կե տին և ք րեա կան հե տապնդ ման ո րո շա կիու թյա նը,

3) պար զեց ված դա տա կան վա րույ թի արդ յուն քով կա յաց ված դա տա կան ակ տի նա խա դա տե լիու թյան սահ ման -
նե րին,

4) այն ի րա վի ճակ նե րին, երբ կա տա րո ղի նկատ մամբ քրեա կան հե տապն դու մը դա դա րեց վել է մինչ դա տա կան
վա րույ թում, իսկ այլ հան ցակ ցի վե րա բեր յալ քրեա կան հե տապն դում շա րու նա կվել է դատարանում,

Բանալի բառեր` հանցակիցներ, նախադատելի փաստեր, մեղադրանք, վարույթը կասեցնել, ողջամիտ ժամկետ,
ապացույցների ազատ գնահատում, քրեական հետապնդման որոշակիություն։ 
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ОБВИНЕНИЙ СОУЧАСТНИКОВ В КОНТЕКТСТЕ ИСКЛЮЧИТЕЛЬНОСТИ И 
ПРЕЮДИЦИАЛЬНОСТИ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ АКТОВ

Вопросы взаимодействия обвинений соучастников являются одной из самых сложных проблем науки
процессуального права и практики, так как в этом домене пересекаются различные и многослойные юридические
интересы (цели).

В статье Автором обсуждается общий характер процессуальных актов в контексте их преюдициальности и уни-
кальности, практика взаимодействия обвинений соучастников, а также принципы такого взаимодействия в науке про-
цессуального права и в прецедентном праве Европейского суда по правам человека. В этом контексте Автор особо
обращает внимание на следующие вопросы:

1) легитимность изложений в решении суда по основному делу касательно предполагаемого соучастника,
который не принимал участия в судебном заседании,

2) разумные сроки приостановленного процесса по делу о преступлениях, совершенных в соучастии, и
определенность уголовного преследования,

3) границы преюдициальности судебных решений, принятых в упрощенном порядке,
4) случаи, когда обвинение в связи с исполнителем преступления было прекращено на стадии расследования, в

то время как преследование соучастника продолжается в суде.
Ключевые слова: соучастники, преюдициальные факты, обвинение, приостановление разбирательства, разумные

сроки, свободная оценка доказательств, уголовное преследование, определенность уголовного разбирательства.
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INTERACTION OF CRIMINAL CHARGES OF ACCOMPLICES IN THE CONTEXT OF PRAEJUDICIUM AND PRECLUSION

The issues of the interaction of the charges of accomplices are one of the most difficult problems of science of
procedural law and practice, as in this domain various and multilayer legal interests (purposes) are being crossed. 

In the article the Author discusses the general nature of the procedural acts in the context of praejudicium and
preclusion, the practice of the interaction of the charges of accomplices, as well as the principles of such interaction in the
science of procedural law and in the case-law of the European Court of Human Rights. In this context the Author particularly
pays attention to the following issues:

1) legality of the statement concerning the presumed accomplice who has not taken part in the trial in the court
decision in regard with the main case,

2) reasonable time limit of the suspended procedure of the case on the crimes committed by complicity and the
certainty of prosecution,

3) the borders of praejudicium of the court decisions held by facilitated procedure,
4) cases when the prosecution in regard with the perpetrator has been ceased on the stage of investigation, whilst the

prosecution of the accomplice continues in court.
Keywords: accomplices, praejudicium, criminal charge, suspension of the proceeding, reasonable time, free

assessment of the evidences, criminal prosecution, certainty of criminal prosecution.
_______________________________________________________________________________________________

* * *
_______________________________________________________________________________________________

ՀԱՅԿ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ ԼԻԱՆԱ ՂԱԶԱՐՅԱՆ
Շենգավիթ վարչական շրջանի դատախազության դատախազ, Հայաստանում ֆրանսիական համալսարան (ՀՖՀՀ)
Հայաստանում ֆրանսիական համալսարանի դասախոս,                 իրավաբանական ֆակուլտետի բակալավրիատի 
իրավաբանական գիտությունների թեկնածու 2-րդ կուրս

ԿԱԼԱՆՔԻ՝ ՈՐՊԵՍ ԽԱՓԱՆՄԱՆ ՄԻՋՈՑԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՀԱՄԱՉԱՓՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ ԸՍՏ ԱՆՄԵՂՈՒԹՅԱՆ
ԿԱՆԽԱՎԱՐԿԱԾԻ ՍԿԶԲՈՒՆՔԻ

Սույն գի տա կան աշ խա տու թյու նը նվիր ված է ան մե ղու թյան կան խա վար կա ծի սկզբուն քին, ո րը, լի նե լով ար դա -
րա դա տու թյան սահ մա նադ րա կան սկզբունք, իր ամ րագ րումն է ստա ցել ինչ պես մի ջազ գա յին ի րա վուն քի աղբ յուր նե -
րում, մաս նա վո րա պես՝ Մար դու ի րա վունք նե րի և հի մա րար ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին եվ րո պա կան
կոն վեն ցիա յում, այն պես էլ ՀՀ ներ պե տա կան օ րենսդ րու թյան մեջ` ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 66-րդ և ՀՀ քր. դատ. օր-ի
18-րդ հոդ ված նե րում: Սույն հոդ վա ծի շրջա նակ նե րում ներ կա յաց վում են ոչ միայն ան մե ղու թյան կան խա վար կա ծի
բնու թա գի րը և ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը, այլև անդ րա դարձ է կա տար վում ի րա վաս տեղծ գոր ծըն թա ցում տեղ
գտած սխալ նե րին, ո րոնք, ըստ էու թյան՝ ան մե ղու թյան կան խա վար կա ծի խախտ ման պատ ճառ են: Հաշ վի առ նե լով
այն հան գա ման քը, որ ան մե ղու թյան կան խա վար կա ծի սկզբուն քի խախտ ման պատ ճառ ա ռա վել շատ կա լան քի` որ -
պես խա փան ման մի ջո ցի կի րա ռու մն է, սույն հոդ վա ծում ա ռա վել ման րա մաս նո րեն անդ րա դարձ է կա տար վում կա -
լան քի ան հիմն կի րառ ման պատ ճառ նե րին, ո րոնք, ըստ էու թյան՝ ան մե ղու թյան կան խա վար կա ծի սկզբուն քի խախտման
հիմք են: Ընտր ված թե ման ար դիա կան է և ե լա կե տա յին՝ պայ մա նա վոր ված մի ջազ գա յին և ներ պե տա կան ի րա վուն -
քում ամ րագր ված տվյալ սկզբուն քի բաղ կա ցու ցիչ մա սը կազ մող տար րե րի վեր լու ծու թյան անհ րա ժեշ տու թյամբ:

Սույն հոդ վա ծում ու սում նա սի րու թյան օբ յեկտ են մի ջազ գա յին ի րա վուն քի հան րա ճա նաչ նոր մե րը, ա ռա վե լա -
պես՝ Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան Կոն վեն ցիան, ինչ պես նաև Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա -
նի նա խա դե պա յին ո րո շում նե րը: Հաշ վի են առն վել նաև Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի, Վճ ռա բեկ դա տա րա նի և
Ար դա րա դա տու թյան խորհր դի՝ նախ նա կան կա լան քը որ պես պատ ժի մի ջոց կի րա ռե լու ան թույ լատ րե լիու թյան վե րա -
բեր յալ վճիռ նե րում և ո րո շում նե րում ար տա հայ տած դիր քո րո շում նե րը, ո րոնք հիմն ված են Մար դու ի րա վունք նե րի եվ -
րո պա կան դա տա րա նի ձևա վո րած նա խա դե պա յին ի րա վուն քի վրա: Հոդ վա ծում անդ րա դարձ է կա տար վում նաև
քրեա կան դա տա վա րու թյան նոր օ րենսգր քի նա խագ ծին, ո րում կա տար ված փո փո խու թյուն նե րը, ըստ էու թյան՝ միտ -
ված են խա փան ման մի ջոց նե րի կի րառ ման հիմ քե րի հստա կեց մա նը` նպա տակ ու նե նա լով հա մա պա տաս խա նեց նել
դրանք Մար դու ի րա վուն քե րի Կոն վեն ցիա յի 5-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված պա հանջ նե րին: 

Ակն կալ վում է, որ սույն աշ խա տան քի շնորհիվ վեր հա նված խնդիր նե րը հնա րա վո րու թյուն կտան ա ռա ջար կել
ան մե ղու թյան կան խա վար կա ծի ան հիմն կի րառ ման դեպ քե րի հետ սեր տո րեն առնչ վող տե սա կան և գործնական
խնդիր նե րի լուծ ման հնա րա վոր տար բե րակ նե րը:

Բա նա լի բա ռեր. ան մե ղու թյուն, ի րա վա կան կան խա վար կած, խա փան ման մի ջոց, կա լանք, հիմ նա վոր կաս կած,
նվա զա գույն մի ջամ տու թյուն, ող ջա միտ հիմ քեր:
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ПРОПОРЦИОНАЛЬНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ АРЕСТА КАК МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ В СООТВЕТСТВИИ 
С ПРИНЦИПОМ ПРЕЗУМПЦИИ НЕВИНОВНОСТИ

Данная научная работа посвящена принципу презумпции невиновности, которая, являясь конституционным
принципом юстиции, прикреплена как в источниках международного права, в частности, в Европейской конвенции о
защите прав человека и основных свобод, так и во внутригосударственном законодательстве РА в 66-ой статье
Конституции РА и в 18-ой статье уголовно-процессуального кодекса. В рамках данной статьи представляются не
только описание и особенности презумпции невиновности, но и отражены ошибки правотворческих процессов,
которые, по сути, являются причиной нарушения презумпции невиновности. Выбранная тема очень актуальна в связи
с необходимостью анализирования элементов данного принципа, закреплённого в международных и межгосударственных
правах. В данной статье объектом исследования стали знаменитые нормы международного права, по большей части-
Европейская конвенция по правам человека, а также прецедентные решения Европейского суда по правам человека.
Отчитывались также установки, выраженные в указах и постановлениях Конституционного и Кассационного судов и
Совета юстиции о недопустимости применения ареста как меры пресечения, которые основываются на прецедентном
праве, оформленном Европейским судом по правам человека. В статье также отражен проект нового уголовно-процес-
суального кодекса, изменения которого, по сути, склонны к пояснению оснований применения мер пресечения, с
целью соответствия к условиям, предусмотренным 5-ой статьёй Конвенции по правам человека. Ожидается, что
проблемы, описанные в данной работе, дадут возможность предлагать возможные варианты решения теоретических
и практических проблем, тесно связанных со случаями необоснованного применения презумпции невиновности.

Ключевые слова: невинность, правовая презумпция, мера пресечения, арест, обоснованное сомнение,
минимальное вмешательство, разумные основания.
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THE SYMMETRY OF DETENTION PRACTICE AS PRECAUTIONARY MEASURE ACCORDING 
TO THE PRESUMPTION OF INNOCENCE PRINCIPLE

This scientific work is devoted to the presumption of innocence principle, which being a constitutional principle of
justice has been fixed both in sources of international law, particularly in European Convention for the Protection of Human
Rights and Fundamental Freedoms and in domestic legislation of Repablic of Armenia: article 66 of Armenian constitution
and article 18 of Armenian criminal court legislation. This article represents not only the nature and features of presumption
of innocence but also refers to the mistakes found in the lawmaking process. These mistakes overset the presumption of
innocence. Taking into consideration the circumstance that mainly the detention practice as precautionary measure oversets
the presumption of innocence principle this article minutely refers to the reasons of baseless detention practice, legislative
gaps and drawbacks which, basically, cause presumption of innocence principle infraction. The selected theme is
contemporary and initial, conditioned by the necessity analysis of elements, which are components of the given principle,
which is fixed in international and national law.

The objects of study in this article are popular norms in international law, mainly European Convention of Human
Rights, as well as precedential decisions of European Court of Human Rights. The attitudes expressed in the decisions of
Constitutional Court, Supreme Court and Justice Council related the impermissibility of using pre arrest as measure of
punishment have been taken into consideration. These attitudes are based on the precedential law formed by European
Court of Human Rights. Annual reports of Judicial Department concerning to the baseless detention practice have also been
taken into account. This article also refers to the new Code project of Criminal trial. The changes made in new project are
aimed to the specification of precautionary measures, intended to compliance them with the requirements provided the
article 5 of Convention on Human Rights. In this article, we have also done a comparative analysis between legal regulations
referred to the basis of detention practice according to the current Criminal Procedure Code and the project of new
Criminal Procedure Code. It is expected that the problems mentioned here will give an opportunity to suggest possible
options for theoretical and practical problems referred to baseless detention practice. 

Keywords: innocence, legal presumption, precautionary measure, detention, reasonable suspicion, minimum
interference, reasonable basis. Օ
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ՆԱՐԵԿ ՄԻՆԱՍՅԱՆ
ՀՀ ոստիկանության ներքին անվտանգության վարչության 
ծառայողական քննությունների բաժնի տեսուչ, 
«Գլաձոր» համալսարանի ասպիրանտ

«ՔՐԵԱԿԱՆ ՀԵՏԱՊՆԴՈՒՄ» ԵՎ «ՄԵՂԱԴՐԱՆՔ» ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ
ՏԱՐԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՔՐԵԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ

Բա վա կա նին հա ճախ են քրեա կան հե տապն դու մը նույ նաց նում մե ղադ րան քի հետ: Եր բեմն թեև տար բե րում են
այդ եր կու հաս կա ցու թյուն ը, սա կայն չեն կա րո ղա նում տես նել դրանց սահ մա նագ ծե րը, ո րոն ցով կա րո ղա նան դրանք
տար բե րա կել: Եվ դա լիո վին բա ցատ րե լի է: Չէ՞ որ պատ մա կա նո րեն այդ հաս կա ցու թյուն նե րը մոտ էին ի րար: Ա վե լին՝
ե ղել են պատ մա կան ժա մա նա կաշր ջան ներ, երբ քրեա կան հե տապն դումն ու մե ղադ րան քը հա մար վել են նույն բա նը:
Քա նի որ քրեա դա տա վա րա կան գոր ծող օ րենսդ րու թյամբ այդ հաս կա ցու թյուն նե րը հա վա սա րա պես կի րառ վում են,
ուս տի կարևոր է դրանց հա րա բեր ակ ցու թյան հար ցի գի տա կան ու սում նա սի րու թյու նը:

Բա նա լի բա ռեր. մե ղադ րանք, քրեա կան հե տապն դում, գոր ծա ռույթ, հա րա բե րակ ցու թյուն, մե ղադր յալ:

НАРЕК МИНАСЯН
Инспектор отдела служебного расследования управления 
внутренней безопасности Полиции РА,
аспирант Ереванского Университета Гладзор

ОБЩНОСТЬ И РАЗЛИЧИЕ ПОНЯТИЙ «УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ» И 
«ОБВИНЕНИЕ» В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ

Довольно часто понятие уголовное преследование отождествляют с обвинением. Иногда хоть и ставят различие
между двумя этими понятиями, однако не видят линий разграничения, по которым могли бы различать их. И это
полностью объяснимо. Ведь исторически эти понятия были близки друг другу. Более того, были исторические
периоды, когда уголовное преследование и обвинение считались идентичными. Поскольку по действующему процес-
суальному законодательству эти понятия применяются в равной степени, постольку важно научное изучение вопроса
их соотношения (корреляции).

Ключевые слова: обвинение, уголовное преследование, функция, соотношение (корреляция), обвиняемый.

NAREK MINASYAN
Inspector of service investigation division of 
internal security department of police of the Republic of Armenia
PhD student, Yerevan University, Gladzor

THE GENERALITY OF THE NOTIONS “CRIMINAL PROSECUTION” AND “ACCUSATION” AND 
THEIR DIFFERENCE IN CRIMINAL PROCEDURE

Criminal prosecution is very often identified with the accusation. Though these two notions are sometimes differentiated,
but their borderlines are not seen, owing what they can be differed from each other. And it is completely explainable. Those
notions were historically close to each other, weren’t’ they? Moreover, there were historical periods, when criminal
prosecution and accusation were the same thing. So far as via the operating criminal procedure legislation those notions are
equally applied, thus it is important the scientific study of their correlation issue.

Keywords: accusation, criminal prosecution, function, correlation, accused.
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ՀՐԱՅՐ ԹՈՎՄԱՍՅԱՆ
ՀՀ ԱԺ աշ խա տա կազ մի ղե կա վար – գլխա վոր քար տու ղար,
ի րա վա բա նա կան գի տու թյուն նե րի թեկ նա ծու, դո ցենտ,
ՀՀ պե տա կան կա ռա վար ման ա կա դե միա յի դոկ տո րանտ

ՖԻՆԼԱՆԴԻԱՅԻ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՁԵՎԻ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ
ԿԻՍԱՆԱԽԱԳԱՀԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ

Հոդ վա ծում անդ րա դարձ է կա տար վում Ֆին լան դիա յի կա ռա վար ման ձևի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րին, ցույց է
տրվում, թե ինչ պի սի՛ դրսևո րում ներ են ու նե ցել նա խա գահ-կա ռա վա րու թյուն փոխ հա րա բե րու թյուն նե րը տար բեր ժա -
մա նա կա հատ ված նե րում:

Բա նա լի բա ռեր. կա ռա վար ման կի սա նա խա գա հա կան հա մա կարգ, նա խա գահ, պառ լա մենտ, կա ռա վա րու -
թյուն, սահ մա նադ րա կան բա րե փո խում ներ:
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ՍԵՂՄԱԳՐԵՐ / АБСТРАКТЫ / ABSTRACTS

ГРАЙР ТОВМАСЯН
Руководитель – генеральный секретарь аппарата НС РА,
кандидат юридических наук, доцент,
докторант академии государственного управления РА

ОСОБЕННОСТИ ФОРМЫ ПРАВЛЕНИЯ ФИНЛЯНДИИ В КОНТЕКСТЕ ПОЛУПРЕЗИДЕНТСКОЙ 
СИСТЕМЫ ПРАВЛЕНИЯ

Статья относится к особенностям формы правления Финляндии, в статье показывается, какие проявления
имело соотношение президент-парламент в разные периоды.

Ключевые слова. полупрезидентская система правления, президент, парламент, правительство, конституционные
реформы. 

HRAYR TOVMASYAN
The RA NA Chief of Staff – Secretary General,
PhD in Law, Associate Professor, 
Postdoctoral Researcher of the Public Administration Academy of RA

THE SPECIFICITIES OF THE FORM OF GOVERNMENT OF FINLAND IN THE CONTEXT OF 
SEMI-PRESIDETIAL SYSTEM

The article discusses the specificities of the form of government of Finland, the relations of the president and the
government are displayed within different time periods.

Keywords: semi-presidential form of government, the President, Parliament, Government, constitutional reforms.
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ՀԱՅԿ ԿԵՍՈՅԱՆ
ՀՀ պե տա կան կա ռա վար ման ա կա դե միա յի ի րա վա գի տու թյան ամ բիո նի աս պի րանտ 
ՀՀ ար դա րա դա տու թյան նա խա րա րու թյան աշ խա տա կազ մի հա կա կո ռուպ ցիոն
և ք րեա կա տա րո ղա կան քա ղա քա կա նու թյան մշակ ման վար չու թյան 
ա ռա ջին կար գի մաս նա գետ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿՆ
ԻՇԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ԵՎ ՀԱՎԱՍԱՐԱԿՇՌՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ 

(ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 2015Թ. ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՎ 
ՍԱՀՄԱՆԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ)

Հոդ վա ծի շրջա նակ նե րում ու սում նա սի րու թյան ա ռար կա են ՀՀ 2015թ. փո փո խու թյուն նե րով Սահ մա նադ րու -
թյամբ Ազ գա յին ժո ղո վի սահ մա նադ րաի րա վա կան կար գա վի ճա կը բնու թագ րող հիմ նա կան հատ կա նիշ նե րը, ինչ պես
նաև զսպում նե րի և հա վա սա րակշռ ման այն մե խա նիզմ նե րը, ո րոնց մի ջո ցով Ազ գա յին ժո ղո վը փոխ կա պակց ված է
պե տա կան իշ խա նու թյան մյուս ճյու ղե րի հետ: Կա տար ված ու սում նա սի րու թյան շնորհիվ նշվում է, որ իշ խա նու թյան օ -
րենս դիր և գոր ծա դիր ճյու ղե րի միջև զսպում նե րի և հա վա սա րակշռ ման ա պա հով ման վրա մեծ ազ դե ցու թյուն են ու նե -
նում քա ղա քա կան գոր ծոն նե րը: Միա ժա մա նակ՝ պե տա կան իշ խա նու թյան օ րենս դիր և գոր ծա դիր ճյու ղե րի միջև հա -
վա սա րակշ ռու թյան ա պա հով ման գոր ծում ա ռանձ նա կի կեր պով կարևոր վել է պառ լա մեն տա կան ընդ դի մու թյան դե -
րա կա տա րու թյու նը: 

Բանալի բա ռեր. իշ խա նու թյուն նե րի բա ժան ման և հա վա սա րակշռ ման սկզբուն ք, Ազ գա յին ժո ղո վի գոր -
ծառույթ ներ, Ազ գա յին ժո ղո վի ար ձա կում, պառ լա մեն տա կան ընդ դի մու թյուն, Ազ գա յին ժո ղո վի պա  տաս խա  նատ -
վու թյուն: 

АЙК КЕСОЯН
Аспирант академии государственного управления Республики Армения
министерства юстиции управления антикоррупционной и 
пенитенциарной политики, специалист первой категории

КОНСТИТУЦИОННЫЙ СТАТУС НАЦИОНАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ 
В СИСТЕМЕ РАЗДЕЛЕНИЯ И БАЛАНСА ВЛАСТЕЙ

(В КОНТЕКСТЕ КОНСТИТУЦИИ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ С ПОПРАВКАМИ, ВНЕСЕННЫМИ В 2015 ГОДУ)

В рамках этой статьи, в системе органов государственной власти, основные черты, характеризующие конститу-
ционный статус Национального Собрания, а также механизмы сдержек и противовесов, с помощью которых
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Национальное Собрание взаимосвязано с другими органами государственной власти, были предметом исследования
в контексте Конституции Республики Армения с изменениями, внесенными в 2015 году. 

В результате исследования было выявлено, что на обеспечение механизмов сдержек и противовесов между зако-
нодательной и исполнительной ветвями государственной власти оказывают существенное влияние также политические
факторы, где особое значение имела роль парламентской оппозиции в обеспечении баланса между законодательной
и исполнительной ветвями власти.

Ключевые слова: принцип разделения и баланса властей, функции Национального Собрания, роспуск
Национального Собрания, парламентская оппозиция, ответственность Национального Собрания.

HAYK KESOYAN 
Phd student of public administration academy of the Republic of Armenia 
Staff of the ministry of justice of Republic of Armenia 
anti-corruption and penitentiary policy development department
first-class specialist

THE CONSTITUTIONAL STATUS OF THE NATIONAL ASSEMBLY OF THE REPUBLIC OF ARMENIA IN THE SYSTEM 
OF DIVISION AND BALANCE OF AUTHORITIES (IN THE CONTEXT OF THE CONSTITUTION OF THE 

REPUBLIC OF ARMENIA WITH THE AMENDMENTS MADE IN 2015)

Within the framework of the article, in the system of state’s power bodies the main features characterizing the
constitutional status of the National Assembly, as well as the mechanisms of checks and balances, with the help of which the
National Assembly is interconnected with other public authorities, have been a subject of the study in the context of the
Constitution of the Republic of Armenia with the amendments made in 2015. 

As a result of the study, it was revealed that political factors as well have a significant impact on the provision of
mechanisms of checks and balances between the legislative and executive branches of government where the role of the
parliamentary opposition had a special importance in ensuring a balance between the legislative and executive branches of
government.

Keywords: the principle of division and balance of authorities, the functions of the National Assembly, dissolution of
the National Assembly, the parliamentary opposition, the responsibility of the National Assembly.
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ՀԱՄԼԵՏ ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ
ՀՀ փաստաբանների պալատի փաստաբան

ՓԱՍՏԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ` ՈՐՊԵՍ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՀԱՍԱՐԱԿՈՒԹՅԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆԸ,
ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ԵՎ ՁԵՎԱՎՈՐՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ 

Փաստաբանությունը՝ որպես հասարակությունում ձևավորված պահանջմունքի արդյունք, առաջացել է վաղ քա-
ղաքակրթության հետ մեկտեղ և իրեն բնորոշ այժմեական գծերը ձեռք է բերել պետության կողմից պաշտոնապես
ճանաչում ստանալուց հետո: Ընդ որում՝ եթե դատարանները պատմականորեն առաջացել են ոչ վաղ անցյալում, ա-
պա դրանից առաջ ծնունդ առած պաշտպանությունը մշտապես փնտրել է իր աշխատանքի օբյեկտը: Հատկանշական
է, որ փաստաբանության բնորոշ գծերը և հատկանիշները ձևավորվել են Հռոմում. արդեն իսկ Հռոմեական կայսրու-
թյան ժամանակներում փաստաբանությունը ճանաչվեց պետության կողմից և հիմք հանդիսացավ տարբեր պետու-
թյուններում փաստաբանության ինստիտուտի զարգացման համար:

Պատմականորեն, մինչիրավական և իրավական պետականության զարգացմանը զուգընթաց, փաստաբանու-
թյունն ունեցել է տարբեր կարգավիճակ` գտնվել է պետությունից կախյալ կամ հարաբերականորեն անկախ վիճա-
կում: Օրինակ՝ 18-րդ դարի Գերմանիայում փաստաբանները փոխարինվեցին վարձատրվող դատարանի պաշտոնյա-
ընթերականերով, իսկ Խորհրդային Ռուսաստանում (այդ թվում` Խորհրդային Հայաստանում) փատաբանությունը
հռչակվեց որպես հանրային ինստիտուտ և դիտարկվում էր որպես հասարակական կազմակերպություն, սակայն, ի-
րականում, խորհրդային փաստաբանությունը մինչև վերջ մնաց կուսակցական-պետական մեքենայի մասը և նրա
շահերը սպասարկող գործիքներից մեկը:

Փաստաբանությունը՝ որպես ըստ կազմակերպական-իրավական ձևի հասարակական կազնակերպություն, չի
կարող լինել հանրային իշխանության կազմում, այլ, որպես այդպիսին, օժտված է կորպորատիվ իշխանությամբ,
փաստաբանական գործունեությունն ունի ոչ առևտրային բնույթ:

Հայրենական փաստաբանության ձևավորումը, Հայաստանի 1-ին Հանրապետության ժամանակա շրջանից
սկսած, ընթացավ Ռուսաստանի փաստաբանության ձևավորման օրինաչափություններին ու կանոններին համա-
հունչ: Սակայն Հայաստանի անկախությունը հայրենական փաստաբանության համար նշանավորեց զարգացման
նոր փուլ: 1998թ. հունիսի 18-ին ՀՀ Ազգային ժողովի կողմից ընդունվեց «Փաստաբանական գործունեության մա-
սին» ՀՀ օրենքը, որը լուծեց ՀՀ փաստաբանների միություն հիմնադրելու, փաստաբանության կարգավիճակին
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բնորոշ` օրենքով նախատեսված բոլոր իրավունքներից օգտվող, անկախ, ինքնակառավարվող միավորում լինելու,
փաստաբանների արտոնագրման, փաստաբանական ծառայության վճարովիության, մրցակցության հիմնահար-
ցը: 

ՀՀ Ազգային ժողովը 2004 թ. դեկտեմբերի 14-ին ընդունեց «Փաստաբանության մասին» ՀՀ օրենքը` նոր
խմբագրությամբ, և սկսվեց փաստաբանության զարգացման արդի փուլը: Որպես արդյունք` ստեղծվեց մեկ միասնա-
կան կառույց` ՀՀ փաստաբանների պալատը: Օրենքը նպատակ է հետապնդում հզորացնել այդ կառույցը, բարձրաց-
նել փաստաբանության հեղինակությունը: ՀՀ փաստաբանների պալատը, որպես փաստաբանների մասնագիտա-
կան, անկախ, ինքնակառավարվող ոչ առևտրային կազմակերպություն, իրավաբանական անձի կարգավիճակ է ձեռք
բերում օրենքով սահմանված կարգով գրանցվելու պահից: 

Օրենսդրությամբ սահմանված` փաստաբանության կարգավորման կառուցակարգերն ընդհանուր առմամբ հա-
մապատասխանում են միջազգային նորմերին: Փաստաբանության արդի փուլի վերջին մի քանի տարիները բնու-
թագրվում են աննախադեպ առաջընթացով. փաստաբանների պալատն ապահովված է նյութատեխնիկական առու-
մով հագեցած, պետական, իրավապահ մարմիններին պատկանող կառույցներին ոչնչով չզիջող շենքով, սակայն
փաստաբաններին տեղերում շենքերով ապահովելը մնում է խնդրահարույց, և այս առումով, կարծում ենք, անհրա-
ժեշտ է վերականգնել խորհրդային ժամանակների փորձը. ՀՀ տարածքի վարչական միավորներում անհատույց օգ-
տագործման հիմունքներով առանձնացնել մեկուսի տարածքներ, որտեղ, փաստաբանների պալատի որոշմամբ, կա-
րող են գործունեություն ծավալել սկսնակ և դրա կարիքը ունեցող փաստաբանները:

Նոր օրենքի համաձայն` Պալատի նախագահի պաշտոնավարման ժամկետը, նախագահի` ավտորիտար կառա-
վարիչ դառնալու երկյուղով պայմանավորված, սահմանափակ է. նախագահն ընտրվում է չորս տարի ժամկետով,
բայց ոչ ավելի, քան երկու անգամ անընդմեջ: Մեր կարծիքով՝ բացառիկ դեպքերում, եթե նախագահը, անմնացորդ
նվիրված լինելով փաստաբանության զարգացմանը, իրականացնում է լայնածավալ բարեփոխումներ, որոնք շարու-
նակական են և, որ կարևոր է՝ վայելում է փաստաբանների գերակշիռ մասի վստահությունը, ապա նրան պետք է ըն-
ձեռել հետագա ընտրություններին մասնակցելու հնարավորություն:

Երկրում իրականացվող դատաիրավական բարեփոխումների համատեքստում արմատական փոփոխություն-
ներ է կրել փաստաբանության համակարգը, բարձրացել են դրա դերն ու նշանակությունը քաղաքացիական հասա-
րակության և իրավունքի գերակայության ամրապնդման գործում, որի ուժով փաստաբանությունը ձեռք է բերել պե-
տության կարևորագույն իրավական ինստիտուտի որակ, իրավական բնույթով ու գործառույթներով հենասյունային
նշանակություն ունի իրավական պետության և քաղաքակիրթ հասարակության կառուցման համար: 

Բանալի բառեր: փաստաբանություն, քաղաքացիական հասարակություն, Սահմանադրություն, Փաստաբանների
պալատ, ինքնակառավարվող միավորում:

ГАМЛЕТ СТЕПАНЯН
адвокат палаты адвокатов РА

АДВОКАТУРА КАК ИНСТИТУТ ГРАЖДАНСКОГО ОБЩЕСТВА: 
ПОНЯТИЕ, ПРОБЛЕМЫ ФОРМИРОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ

Адвокатура, как результат, формулирующийся потребностью в обществе, зарождалась совместно с ранней ци-
вилизацией, а свои сегодняшные черты приобрела после официального признания государством. Причем, если суды
исторически образовались не в давном прошлом, то до того существовавшая защита искала обьект своего воздействия.
Примечательно, что характерные черты и признаки адвокатуры сформировались в Риме: уже в период Римской
империи адвокатура была признана государством и служила основой для развития этого института в разных госу-
дарствах.

Исторически, параллельно развитию доправовой и правовой государственности, правовой статус адвокатуры
был разным – она находилась от государства как в зависимом, так и в относительно независимом положении.
Например, в 18-ом веке в Германии адвокаты были заменены должностными – присяжными при судах, а в пострево-
люционной России (в том числе- в Армении) адвокатура была провозглашена общественным институтом и
рассматривалась как общественная организация, но, в действительности, советская адвокатура осталась одним из ин-
струментов обслуживания партийно-госудаственной машины.

Адвокатура, по организационно-правовой форме как общественная организация, не может быть в составе
публичной власти, она, как таковая, наделена корпоративной властью, адвокатская деятельность носит некоммерческий
характер.

Формирование отечественной адвокатуры, начиная со времен 1-ой Республики Армения, происходила адекватно
закономерностям и правилам формирования Российской адвокатуры. Однако независимость Армении для отечественной
адвокатуры ознаменовала новый этап развития. Национальное собрание 18-го июля 1998 гогда приняло закон РА “Об
адвокатской деятельности”, который разрешил такие злободневные вопросы, как основание независимого, само-
управляющегося Союза адвокатов, их лицензирование, порядок оплаты услуг, состязательность и др. А вот 14-го
декабря 2004 года был принят закон РА “Об адвокатуре”, и с этого момента началось нынешняя эпоха развития оте-
чественной адвокатуры. В результате было учреждено единое образование – Палата адвокатов РА. Закон преследует
цели усилить этот институт, повысить авторитет адвокатуры.

Конституированные законом принципы организации адвокатуры, в основном, соответствуют международным
нормам. За последные годы отечественная адвокатура беспрецедентно прогрессирует. Палата адвокатов обеспечена
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технически оснащенным, современным зданием, но на местах пока данный вопрос остается нерешенным. поэтому
поводу, как нам кажется, целосообразно восстановить опыт советских времен, когда в административных единицах
выделялись площади, где по решению палаты могли бы работать начинающие, в этом нуждающиеся адвокаты.

По новому закону – срок пребывания в должности председателя Палаты, обусловленный тем, что он со временем
может стать авторитарным, ограничен. председатель избирается сроком на четыры года, но не более чем два раза
подряд. Было бы правильно, в исключительных случаях, когда председатель, будучи преданным делу развития
адвокатуры, осуществляет широкомасштабные преобразования и, что важно, пользуется доверием доминирующей
части адвокатов, ему предоставить возможность участвовать на следующих выборах.

В результате осуществления в стране судебноправовых реформ, коренным образом претерпела изменения и
система адвокатуры, повысилась ее роль и значение в деле укрепления верховенства права и гражданского общества,
в силу чего адвокатура приобрела качество важнейшого государственного института, своей юридической природой и
функциональностью имеет значение краеугольного камня для построения правового государства и цивилизованного
общества. 

Ключевые слова: адвокатура, гражданское общество, Конституция, Палата адвокатов, самоуправляющиеся
обьединения.

HAMLET STEPANYAN 
Advocat of the Chamber of Advocates of RA

THE ADVOCACY AS AN INSTITUTION OF A CIVIL SOCIETY, THE NOTION, 
DEVELOPMENT AND CREATION PROBLEMS 

The Bar, as a result of public demand, has emerged along with the early civilization. It has acquired its modern features
after being officially recognized by the state. If the courts have been historically established not a long time ago, then the Bar,
which was born before that, have always been looking for its object of influence.

It is noteworthy that the characteristic features of the Bar have been shaped in Rome. Under the Roman Empire the
Bar was recognized by the state and served as a basis for development of the institute of the Bar in various states.

Historically, the Bar had different status in parallel to the development of preconstitutional and constitutional state it
was either dependent or relatively independent from the state.

For example, in the 18th century in Germany, the lawyers were replaced by paid court clerks, while in Soviet Russia,
including Soviet Armenia, the Bar was declared as a public institute and was perceived as a non-governmental organization.
Still, in reality, the soviet Bar was a part of the political machine and was one of the tools serving its interests.

Still the Bar as a non-governmental organization by its structure, cannot be a part of the state power. It is endowed
with corporate power and is non-commercial by nature.

The development of the Bar in Armenia has followed the logic and rules of the Bar in Russia starting from the period
of the First Armenian Republic.

But the independence of Armenia marked a new era for the Bar in the country.
On Jun 18, 1998 the National Assembly accepted the Law on Advocacy, which has solved the issue of founding the

Union of Lawyers of Armenia as an independent union, which has all the rights granted by the law, independent, self-
regulatory union, as well as the issue of certification of the lawyers, the charges for the legal service and competition.

The National Assembly of the Republic of Armenia accepted the amended law on advocacy in 2004 with which the
modern phase of the Bar in the country started. As a result the Chamber of Lawyers of Armenia was established. The law
aims at strengthening this institution though increasing the reputation of the Bar. The Chamber of Lawyers of the Republic
of Armenia, as a professional, independent, non-commercial organization, gets a status of legal entity from the moment of
being registered in accordance with the Law.

Regulations of the legal profession defined by the Law in general correspond to the international norms. The recent
years of the modern phase of the Bar witnessed unprecedented progress.

While the Chamber of Lawyers has a fully equipped building equal to the ones of other public and legal bodies, still
providing space to the lawyers is still an issue. In this regard, we believe that the soviet experience should be considered. In
essence, free spaces should be provisioned for the use of lawyers in the administrative units of the Republic of Armenia,
where the new lawyers or the lawyers who need it will practice according to the decision of the Chamber of Lawyers.

According to the new law, the president of the Chamber is elected for a four-year term and no more than two times in
a row because of the concern of authoritarian rule.

We believe that in those cases, when the president is devoted to the development of advocateship and is doing large-
scale improvements enjoying the trust of the majority of lawyers, then he/she should have an opportunity to participate in the
upcoming elections.

Within the context of legal improvements in the country, the system of the Bar has undergone drastic changes. Its role
in strengthening the rule of law and civil society has increased, which helped the Bar to get the quality of a significant legal
institute, serving as a pillar for building a constitutional state and civil society. 

Keywords: advocacy, social society, Constitution, chamber of advocate, self-governing union.
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ՍԵՂՄԱԳՐԵՐ / АБСТРАКТЫ / ABSTRACTS

ՎԱՐՍԵՐ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ
ՀՀ փաս տա բան նե րի պա լա տի հան րա յին պաշտ պա նի 
գրա սեն յա կի ղե կա վա րի տե ղա կալ,
ԵՊՀ ի րա վա բա նա կան ֆա կուլ տե տի 
պե տու թյան և ի րա վուն քի տե սու թյան ու պատ մու թյան
ամ բիո նի աս պի րանտ, Հայ դել բեր գի հա մալ սա րա նի 
հրեա գի տու թյան ինս տի տու տի մա գիստ րանտ 
( Հայ դել բերգ, Գեր մա նիա) 

ԿՐՈՆԱԿԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆԸ ՊԵՏԱԿԱՆ ՆԵՐԳՐԱՎՎԱԾՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆ
ԻՍՐԱՅԵԼՈՒՄ. ՍՈՒՐԲ ՎԱՅՐԵՐՈՒՄ ԿՐՈՆԱԿԱՆ ՎԱՐՔԱԳԾԻ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ

ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Հոդ վա ծում ու սում նա սիր վում են Իս րա յե լում ա ռան ձին կրո նա կան հա մա յնք նե րի գոր ծու նեու թյա նը պե տա կան
ներգ րավ վա ծու թյան, այդ թվում` դրանց ֆի նան սա վոր ման հետ կապ ված հար ցե րը: Ինչ պես կտես նենք` կրո նա կան
ինս տի տուտ նե րի գոր ծու նեու թյան պե տա կան կար գա վո րու մը, հատ կա պես՝ սահ մա նա փակ ռե սուրս նե րի դեպ քում,
նպա տակ ու նի ա պա հո վելու կրո նա կան ա զա տու թյան ա ռա վե լա գույնս ի րա ցու մը: 

Այ նու հետև՝ այս մե թո դա բա նա կան հիմ քի վրա վեր լու ծու թյան կեն թարկ վեն Իս րա յե լ պե տու թյան տա րած քում
գտնվող Սուրբ վայ րե րում ա ռան ձին կրո նա կան հա մայնք նե րի, ինչ պես նաև նույն հա մայն քի ա ռան ձին դա վա նա բա -
նա կան ուղ ղու թյուն նե րի վար քագ ծի կար գա վոր ման ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը: 

Բա նա լի բա ռեր. Իս րա յել, հու դա յա կա նու թյուն, կրոն, կրո նա կան ա զա տու թյուն, կրո նա կան հա մայնք, Սուրբ
վայրեր
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In the article issues regarding the state involvement in the activity of separate religious communities, including
financing thereof in Israel are examined. As we are going to see, state regulation of the activity of religious communities,
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Հան դե սում տպագր վող հոդ ված նե րը պետք է ունենան գի տա գործ նա կան կամ ու սում նա մե թո դա -
կան բնույթ: Հոդ վա ծը պետք է վե րա բեր ի ի րա վա գի տու թյան ո լոր տին, իսկ բա ցա ռիկ դեպ քե րում՝ մեծ
հե տաքրք րու թյուն վա յե լող, գի տա գործ նա կան մեծ ար ժեք ներ կա յաց նող ու սում նա սի րու թյուն նե րին:

Սույն պա հանջ նե 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 -
ներով: Թղ թա յին տար բե րա կը պետք է ներ կա յաց նել Հան դե սի խմբագ րու թյուն՝ ՀՀ, ք. Երևան,
Վ.Սարգս յան 5 հաս ցեով, իսկ է լեկտ րո նա յին տար բե րակն ու ղար կել orinakanutyun@prosecutor.am
հաս ցեով:

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

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

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

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

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

Հոդ վա ծի հա յե րեն տեքս տը պետք է շա րադ րել GHEA Grapalat, ռու սե րեն տեքս տը՝ Baltica Cyrillic,
իսկ անգ լե րեն տեքս տը՝ Times New Roman տա ռա տե սակ նե րով: Հոդ վա ծի յու րա քանչ յուր էջ պետք է
լի նի A4 (201x297 մմ) չա փի և ու նե նա լու սանցք ներ. ձա խից՝ 30 մմ, ա ջից՝ 10 մմ, վերևից՝ 20 մմ,
ներքևից՝ 25 մմ: Հոդ վա ծի հիմ նա կան տեքս տը շա րադ րվում է 12 տա ռա չա փով, միջ տո ղա յին հե ռա -
վո րու թյու նը՝ 1,5, իսկ վեր նագ րե րը՝ 14 տա ռա չա փով և մուգ (Bold):

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