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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

Խմբագրության հասցեն.
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Հանդեսը ՀՀ բարձրագույն որակավորման
հանձնաժողովի (ԲՈՀ) կողմից ընդգրկված է

թեկնածուական (1999թ.) և դոկտորական (2002թ.)
ատենախոսությունների հիմնադրույթների

հրապարակման համար ընդունելի գիտական
պարբերականների ցանկում:
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳԻՐԸ
Վ. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆԻՆ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ

ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ԴԱՏԱԽԱԶ, ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ԳԼԽԱՎՈՐ ԴԱՏԱԽԱԶԻ ՏԵՂԱԿԱԼ ՆՇԱՆԱԿԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

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

Վահե ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆԻՆ նշանակել Հայաստանի Հանրապետության զինվորական
դատախազ, Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազի տեղակալ:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀ Ս.ՍԱՐԳՍՅԱՆ

2017թ. մարտի 23
Երևան
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ՀՀ գլխա վոր դա տա խազ Ար թուր Դավթյանն
ըն դու նել է ապ րի լի 2-ին խորհր դա րա նա կան
ընտ րու թյուն նե րի ըն թաց քում դի տոր դա կան ա -

ռա քե լու թյուն ի րա կա նաց նե լու նպա տա կով Հա -
յաս տան ժա մա նած ԵԱՀԿ/ԺՀՄԻԳ պատ վի րա -
կու թյան ան դամ ներ, ա ռա քե լու թյան ղե կա վա րի

տե ղա կալ Դո նալդ Բի սո նին և ի րա վա կան վեր -
լու ծա բան Քսե նիա Դա շու տի նա յին:

Հան դիպ մա նը քննարկ վել են ապ րի լի 2-ին
կա յա նա լիք խորհր դա րա նա կան ընտ րու թյուն -
նե րի նա խա պատ րաստ ման և անց կաց ման ըն -
թաց քում հնա րա վոր ընտ րա կան ի րա վա խախ -
տում նե րի վե րա բեր յալ մա մու լի և զանգ վա ծա -
յին լրատ վու թյան մի ջոց նե րի հրա պա րա կում -
նե րը, քա ղա քա ցի նե րի հա ղոր դում նե րն ու սում -
նա սի րե լու նպա տա կով ՀՀ գլխա վոր դա տա -
խա զու թյու նում ստեղծ ված աշ խա տան քա յին
խմբի գոր ծա ռույթ նե րը, նույն դեպ քե րով հե -
տաքն նու թյուն և նա խաքն նու թյուն ի րա կա նաց -
նող մար մին նե րի գոր ծու նեու թյան նկատ մամբ
դա տա խա զա կան հսկո ղու թյան ի րա կա նաց -
մանն առնչ վող հար ցեր:

ՀՀ գլխա վոր դա տա խա զը կարևո րել է
խորհր դա րա նա կան ընտ րու թյուն նե րին դի տոր -
դա կան ա ռա քե լու թյուն ի րա կա նաց նող ինչ պես
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մի ջազ գա յին, այն պես էլ տե ղա կան կազ մա կեր -
պու թյուն նե րի, լրատ վա մի ջոց նե րի, քա ղա քացիա -

կան հա սա րա կու թյան ակ տիվ և արդ յունա վետ
աշ խա տան քն ի րա վա պահ մար մին նե րի հետ:

Ար թուր Դավթ յա նը նշել է, որ է լեկտ րո նա -
յին քվեար կու թյան հա մա կար գի ներդ րու մը,

ընտ րա տե ղա մա սե րում տե սան կա րա հա նող
սար քե րի տե ղադ րումն ու նոր Ընտ րա կան օ -
րենսգր քով նա խա տես ված այլ կար գա վո րում -
նե րը հնա րա վո րու թյուն են ստեղ ծում բարձր ո -
րա կի ընտ րա կան գոր ծըն թաց կազ մա կեր պե -
լու հա մար, ա պա հո վում են թա փան ցի կու թյունն
ու նպաս տում ընտ րա կան գոր ծըն թաց նե րի
նկատ մամբ հան րու թյան վստա հու թյան բարձ -
րաց մա նը:

ԵԱՀԿ/ԺՀՄԻԳ դի տոր դա կան ա ռա քե լու -
թյան ղե կա վա րի տե ղա կալ Դո նալդ Բի սո նը
բարձր է գնա հա տել դի տոր դա կան ա ռա քե լու -
թյուն նե րի, հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն -
նե րի, լրատ վա մի ջոց նե րի և քա ղա քա ցիա կան
հա սա րա կու թյան հետ աշ խա տե լու՝ ՀՀ դա տա -
խա զու թյան պատ րաս տա կա մու թյու նը՝ ընդ գծե -
լով, որ դա կնպաս տի ա զատ, ար դար և թա -
փան ցիկ ընտ րու թյուն նե րի անց կաց մա նը:

ՀՀ գլխա վոր դա տա խազ Ար թուր Դավթյա -
նը մար տի 6-ին հան դի պել է Երևա նի պե տա -
կան հա մալ սա րա նի ի րա վա գի տու թյան ֆա կուլ -
տե տի ու սա նող նե րի հետ:

Ող ջու նե լով ու սա նող նե րին՝ Ար թուր Դավ -
թյա նը կարևո րել է նրանց հետ նման ձևա չա -
փով պար բե րա կան հան դի պում նե րը: 

Ար թուր Դավթ յա նը կարևո րել է ու սա նող -
նե րի՝ տե սա կան գի տե լիք նե րը գործ նա կան
հմտու թյուն նե րով ամ րապն դե լու անհ րա ժեշ տու -
թյու նը` այդ նպա տա կով ա ռա ջար կե լով կոնկ -
րետ մի ջո ցա ռում նե րի ի րա կա նա ցում:

ՀՀ գլխա վոր դա տա խազն ու սա նող նե րին
ա ռա ջար կել է ներ կա յաց նել դա տա խա զա կան
հա մա կար գին վե րա բե րող ի րենց մո տե ցում նե -
րը և պատ կե րա ցում նե րը, ո րոնք հաշ վի կառնը-
վեն բա րե փո խում ներ ի րա կա նաց նե լիս: 

Գլ խա վոր դա տա խա զն ու սա նող նե րի հետ
հան դիպ մա նը ներ կա յաց րել է դա տա խա զա կան
գոր ծա ռույթ նե րի ի րա կա նաց ման արդ յու նա վետու -
թյան բարձ րաց մա նը նպաս տող օ րենսդ րա կան,
կազ մա կեր պաի րա վա կան մե խա նիզմ նե րի զար -
գաց ման ըն թաց քը, հե ռա նկար նե րը, մաս նա վո -
րա պես՝ հա տուկ անդ րա դարձ կա տա րե լով մինչ-
դա տա կան վա րույ թում դա տա խա զի դե րին՝ որ -
պես հան րա յին և մաս նա վոր շա հե րի միա ժամա -
նակ յա և հա մա չափ ա պա հով ման ե րաշ խավորի:

Գլ խա վոր դա տա խազը, անդ րա դառ նա լով
«Դա տա խա զու թյան մա սին օ րեն քի» նա խա գծի
մշակ մա նը, ներ կա յաց րել է օ րենսդ րա կան այդ
փո փո խու թյան հիմ քե րը, անհ րա ժեշ տու թյու նը,
նոր ի րա վա կար գա վո րում նե րի տրա մա բա նու -
թյունն ու սկզբունք նե րը:

Հան դիպ մա նը գլխա վոր դա տա խա զը պա -
տաս խա նել է նաև ու սա նող նե րի հար ցե րին, ո -
րոնք վե րա բե րել են դա տա խազ նե րի լիա զո րու -

ÐÐ ¶ÈÊ²ìàð ¸²î²Ê²¼ ²ðÂàôð ¸²ìÂÚ²ÜÀ Ð²Ü¸ÆäºÈ ¾ 
ºäÐ àôê²ÜàÔÜºðÆ Ðºî 
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թյուն նե րին, օ պե րա տիվ հե տա խու զա կան մար -
մին նե րի նկատ մամբ դա տա խա զա կան հսկո -
ղու թյա նը, քրեա կան հե տապնդ ման ո լոր տում
ի րա վա պահ մար մին նե րի հա մա գոր ծակ ցու թյա -
նը և դա տաի րա վա կան բա րե փո խում նե րին:

Հան դիպ ման ա վար տին գլխա վոր դա տա -
խա զն ա պա գա ի րա վա բան նե րին հոր դո րել է
հետևո ղա կա նո րեն և ջա նա սի րա բար հարըս -
տաց նել տե սա կան գի տե լիք նե րի պա շա րը,

հետևել երկ րում ըն թա ցող ի րա վա կան գոր ծըն -
թաց նե րին, մի ջազ գա յին-ի րա վա կան մո տե ցում -
նե րի զար գաց մա նը, ակ տի վու թյուն ցու ցա բե -
րել ի րենց ներգ րավ վա ծու թյամբ կազ մա կերպ -
վող մի ջո ցա ռում նե րին՝ երկ րում դա տաիրավա -
կան ո լոր տի շա րու նա կա կան բա րե լավ մա նը
նպաստ բե րե լու և այդ ոլորտն ի շահ Հա յաս -
տա նի Հան րա պե տու թյան ծա ռա յեց նե լու հա -
մար: 

Երևա նում անց կաց վող «Տե ղե կատ վա կան
տեխ նո լո գիա նե րի կի րառ մամբ կա տար ված
հան ցա գոր ծու թյուն նե րի դեմ պայ քա րում ի րա -
վա պահ մար մին նե րի գոր ծու նեու թյան նկատ -

մամբ ի րա կա նաց վող դա տա խա զա կան հսկո -
ղու թյան փոր ձի փո խա նա կում» թե մա յով սե մի -
նա րի շրջա նա կում ՀՀ գլխա վոր դա տա խա զի
տե ղա կալ Դա վիթ Մել քոն յա նը ՀՀ գլխա վոր
դա տա խա զու թյու նում ըն դու նել է ՌԴ գլխա վոր
դա տա խա զու թյան ներ կա յա ցու ցիչ նե րին: Հան -
դիպ մա նը մաս նակ ցել են նաև ՀՀ գլխա վոր
դա տա խա զու թյան, ՀՀ ազ գա յին անվ տան գու -

թյան մար մին նե րում քննվող, թմրա մի ջոց նե րի
ա պօ րի նի շրջա նա ռու թյան հետ կապ ված և կի -
բեռ հան ցա գոր ծու թյուն նե րի գոր ծե րով վար չու -
թյան պետ Ար մեն Փա նոս յա նը և ՀՀ գլխա վոր
դա տա խա զու թյան մի ջազ գա յին-ի րա վա կան հա -
մա գոր ծակ ցու թյան վար չու թյան պետ Ե ղիա -
զար Ա վագ յա նը:

Հան դիպ մա նը ՀՀ գլխա վոր դա տա խա զի
տե ղա կալ Դ. Մել քոն յա նը մի ջազ գա յին կա ռույց -
նե րի հետ փոխ գոր ծակ ցու թյան շրջա նա կում
կարևո րել է հատ կա պես ՌԴ գլխա վոր դա տա -
խա զու թյան հետ ար դեն իսկ ձևա վոր ված բարձր
մա կար դա կի հա մա գոր ծակ ցու թյու նը:

Եր կու երկրի դա տա խա զու թյուն նե րի ներկա -
յա ցու ցիչ նե րն ընդգ ծել են նման ձևա չա փով հան -
դի պում նե րի կարևո րու թյու նը, նշել, որ դրանք
կնպաս տեն դա տաի րա վա կան ո լոր տում հա մա -
կար գե րի ա ռա վել սերտ հա մա գոր ծակ ցու թյանը:

Անդ րա դառ նա լով եր կու երկր ի միջև հա -
մա գոր ծակ ցու թյան հա մա ձայ նագ րի կնքման
կարևո րու թյա նը՝ Դ. Մել քոն յա նը նշել է, որ ներ -
կա յումս ՀՀ և ՌԴ գլխա վոր դա տա խա զու թյուն -
նե րի կող մից մշակ վում է 2018-2020թթ. համար
նա խանշ ված նոր հա մա ձայ նագ րի նա խա գիծը:

øÜÜ²ðÎàôØ ÐÐ ¶ÈÊ²ìàð ¸²î²Ê²¼àôÂÚàôÜàôØ

ÀÜ¸àôÜºÈàôÂÚàôÜ ÐÐ ¶ÈÊ²ìàð ¸²î²Ê²¼àôÂÚàôÜàôØ

ՀՀ գլխա վոր դա տա խա զի տե ղա կալ, ՀՀ
գլխա վոր դա տա խա զու թյու նում ստեղծ ված աշ -
խա տան քա յին խմբի ղե կա վար Հայկ Աս լան -
յանն ըն դու նել է ապ րի լի 2-ի խորհր դա րա նա -
կան ընտ րու թյուն նե րին դի տոր դա կան ա ռա քե -
լու թյուն ի րա կա նաց նող ԱՊՀ խմբի ղե կա վա րի
տե ղա կալ պա րոն Եվ գե նի Ս լոբոդա յին:

Հան դիպ մանն անդ րա դարձ է կա տար վել
խորհր դա րա նա կան ընտ րու թյուն նե րի կազ մա -
կերպ ման ու անց կաց ման խնդիր նե րին, ինչ -
պես նաև Ընտ րա կան օ րենսգր քով ամ րագըր -
ված փո փո խու թյուն նե րին:

ՀՀ գլխա վոր դա տա խա զի տե ղա կալ Հայկ
Աս լան յա նը, կարևո րե լով ԱՊՀ դի տորդ նե րի



ՀՀ գլխա վոր դա տա խա զութ յու նում տե ղի է
ու նե ցել կո լե գիա յի ընդ լայն ված նիստ, ո րը վարել
է ՀՀ գլխա վոր դա տա խազ Ար թուր Դավթյա նը:

Նիս տի օ րա կար գում ՀՀ դա տա խա զու թյան
2016 թվա կա նի աշ խա տան քի արդ յունք նե րի
ամ փո փումն էր: Նիս տին մաս նակ ցել են նաև
ՀՀ ոս տի կա նութ յան, ՀՀ ազ գա յին ան վտանգու -
թյան ծա ռա յութ յան, հա տուկ քննչա կան ծա ռա -
յութ յան, քնն չա կան կո մի տեի, պետա կան ե կա -
մուտ նե րի կո մի տեի ներ կա յա ցու ցիչնե րը:

ՀՀ գլխա վոր դա տա խա զի տե ղա կալ նե րը
հան դես են ե կել դա տա խա զա կան գոր ծա ռույթ -
նե րի ա ռան ձին բնա գա վառ նե րում կա տար ված
աշ խա տանք նե րի վե րա բեր յալ զե կույց նե րով:

ՀՀ գլխա վոր դա տա խա զի տե ղա կալ Ա Հա -
րութ յուն յա նը ներ կա յաց րել է հե տաքն նութ յան
և նա խաքն նութ յան, պա տիժ նե րի և հար կա -
դրան քի այլ մի ջոց նե րի կի րառ ման օ րի նա կա -
նութ յան նկատ մամբ դա տա խա զա կան հսկո -
ղութ յան արդ յու նա վե տութ յու նը բարձ րաց նե լու,
հան ցա վո րութ յան դեմ հա մա կարգ ված և արդ -
յու նա վետ պայ քար կազ մա կեր պե լու, քննության
ո րա կը բա րե լա վե լու, հան ցանք կա տա րած ան -
ձանց քրեա կան պա տաս խա նատ վութ յան ան -
խու սա փե լիութ յունն ա պա հո վե լու ուղ ղու թյամբ
կա տար ված աշ խա տանք նե րը:

Ներ կա յաց վել են երկ րում հան ցա վո րու -
թյան շար ժըն թա ցը բնու թագ րող ցու ցա նիշ նե -
րը, դրանք հա մադր վել նա խորդ տա րի նե րի
տվյալ նե րի հետ, կա տար վել վեր լու ծութ յուն ներ,
ո րոնց արդ յուն քում ա ռա ջարկ ներ են ներ կա -
յաց վել հան ցա գոր ծութ յուն նե րի կան խար գել -
ման, բա ցա սա կան շար ժըն թա ցութ յուն ար ձա -
նագ րած հան ցա տե սակ նե րով քրեա կան քա -
ղա քա կա նութ յան ո րո շա կի ուղ ղութ յուն նե րում
աշ խա տանք նե րի արդ յու նա վե տութ յան բարձ -
րաց ման վե րա բեր յալ:

Ար ձա նագ րե լով մինչ դա տա կան վա րույ թում
առ կա ա ռան ձին թե րա ցում ներ, բաց թո ղում ներ
և խն դիր ներ՝ դա տա վա րութ յան մաս նա կից նե -
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կող մից ի րա կա նաց վող դի տոր դա կան ա ռա քե -
լու թյուն նե րի դե րը, վստա հեց րել է, որ դա տա -
խա զու թյունն իր լիա զո րու թյուն նե րի շրջա նա -
կում կա նի ա մեն ինչ, որ պես զի ա ռա ջի կա ընտ -
րու թյուն նե րը անց կաց վեն օ րեն քի շրջա նա կում
և մի ջազ գա յին նոր մե րին հա մա պատաս խան:

ԱՊՀ դի տոր դա կան խմբի ղե կա վա րի տե -
ղա կա լը ներ կա յաց րել է ի րենց դի տոր դա կան
ա ռա քե լու թյան ի րա կա նաց ման ըն թաց քը, նշել,
որ ար դեն այ ցե լել են Հա յաս տա նի մի շարք
մար զեր՝ տե ղում ծա նո թա նա լու բուն քվեար -
կու թյան գոր ծըն թա ցին:

ԱՊՀ դի տոր դը, կարևո րե լով մա մու լի ազա -
տու թյու նը մեր երկ րում, նշել է, որ նախ նա կան

դի տար կում նե րով նա խընտ րա կան քա րոզարշավն
անց նում է օ րեն քի տա ռին հա մա պա տասխան:

Հան դիպ մա նը ներ կա ՀՀ գլխա վոր դա -
տա խա զու թյան ՀԿԳ վար չու թյան պե տի տե -
ղա կալ, աշ խա տան քա յին խմբի ան դամ Սևակ
Հով հան նիս յա նը ներ կա յաց րել է ընտ րա կան ի -
րա վա խախ տում նե րի վե րա բեր յալ մա մու լի և
զանգ վա ծա յին լրատ վու թյան մյուս մի ջոց նե րի
հրա պա րա կում նե րը, քա ղա քա ցի նե րի հա ղոր -
դում նե րը և ՀՀ գլխա վոր դա տա խա զու թյան
թեժ գծով ստաց ված ա հա զան գե րն ու սում նա -
սի րե լու նպա տա կով դա տա խա զու թյու նում
ստեղծ ված աշ խա տան քա յին խմբի՝ մինչ այժմ
ի րա կա նաց րած աշ խա տանք նե րը:



րի ի րա վունք նե րի պատ շաճ ա պա հով ման, հան -
ցա գոր ծութ յուն նե րի բա ցա հայտ ման, մե ղա դրան -
քի ա պա ցուց ման աշ խա տանք նե րում, ներ կա -
յաց վել են կոնկ րետ մի ջո ցա ռում ներ, ո րոնք կա -
պա հո վեն դրանց վե րա ցումն ու կնպաս տեն այդ
աշ խա տանք նե րի արդ յու նա վե տութ յան բարձ -
րաց մա նը՝ ի րա վա կան լու ծում նե րի միաս նա կա -
նութ յու նը, ո րո շա կիութ յու նը ե րաշ խա վո րե լով:

Ա. Հա րութ յուն յա նի տե ղե կաց մամբ՝ 2016
թվա կա նի ըն թաց քում ՀՀ գլխա վոր դա տա խա -
զութ յան պա տիժ նե րի և հար կադ րան քի այլ մի -
ջոց նե րի կի րառ ման օ րի նա կա նութ յան նկատ -
մամբ հսկո ղութ յան վար չութ յան կող մից կա -
տար վել է 74 ստու գում և ու սում նա սի րութ յուն,
ո րից 63-ը` քրեա կա տա րո ղա կան հիմ նարկ նե -
րում, 11-ը՝ այ լընտ րան քա յին պա տիժ նե րի կա -
տար ման ծա ռա յութ յու նում: Կա տար ված ստու -
գում նե րի արդ յունք նե րով հայտ նա բեր վել է 120
խախ տում, ներ կա յաց վել 17 հա ղոր դում և բեր -
վել է 28 միջ նոր դութ յուն, ո րոնց հի ման վրա
նշա նակ վել են ծա ռա յո ղա կան քննութ յուն ներ և
ի րենց պար տա կա նութ յուն նե րում թե րա ցած 19
աշ խա տա կից, այդ թվում` 5 քրեա կա տա րո ղա -
կան հիմ նար կի պետ, են թարկ վել է կար գա -
պա հա կան պա տաս խա նատ վութ յան:

Կա տար ված ստու գում նե րի արդ յուն քում
քրեա կա տա րո ղա կան հիմ նարկ նե րում վե րացվել
են մի շարք խախ տում ներ և բաց թո ղում ներ:

Զե կույ ցով հան դես է ե կել ՀՀ գլխա վոր դա -
տա խա զի տե ղա կալ Դ. Մել քոն յա նը, ով ներ կա -
յաց րել է ՀՀ գլխա վոր դա տա խա զութ յան ՀՀ
ազ գա յին անվ տան գութ յան մար մին նե րում
քննվող, թմրա մի ջոց նե րի ա պօ րի նի շրջա նա -
ռութ յան հետ կապ ված և կի բեռ հան ցա գոր ծու -
թյուն նե րի գոր ծե րով վար չութ յան գոր ծու նեու -
թյու նը: Ար ձա նագր վել է, որ արդ յու նա վետ աշ -
խա տան քի շնոր հիվ հնա րա վոր է ե ղել ա պա հո -
վել դրա կան ցու ցա նիշ նե րի կա յուն աճ: Անդ -
րա դարձ է ե ղել կո ռուպ ցիոն հան ցա գոր ծու -
թյուն նե րի վե րա բեր յալ ՀՀ ԿԱ ԱԱԾ քննչա կան
վար չութ յու նում քննվող հա սա րա կա կան հնչե -
ղութ յուն ստա ցած քրեա կան գոր ծե րին:

Դ. Մել քոն յա նը ներ կա յաց րել է մե ղադ րան -
քի պաշտ պա նութ յան և դա տա կան ակ տե րի բո -
ղո քարկ ման ո լոր տում 2016թ. ՀՀ գլխա վոր դա -
տա խա զութ յան կա տա րած աշ խա տան քը, հաշ -
վե տու ժա մա նա կա հատ վա ծում դա տա րան ու -
ղարկ ված քրեա կան գոր ծե րի և դ րանց քննու -

թյան արդ յունք նե րի վե րա բեր յալ ցու ցա նիշ նե -
րը, դա տավ ճիռ նե րի և գործն ըստ էութ յան լու -
ծող այլ դա տա կան ակ տե րի բո ղո քարկ ման
պրակ տի կան, 2016թ. կա յաց ված մե ղադ րա կան
դա տավ ճիռ նե րով ար տա հայտ ված պատ ժո ղա -
կան պրակ տի կան, ա ռան ձին պատ ժա տե սակ -
նե րի նշա նակ ման քա նա կա կան ցու ցա նիշ նե րը,
անդ րա դարձ է կա տար վել ծան րութ յան տար -
բեր աս տի ճա նի հան ցա գոր ծութ յուն նե րով պատ -
ժո ղա կան քա ղա քա կա նութ յունն ար տա հայ տող
վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րին, ո րոնք վեր լուծ -
վել են այդ հան ցա գոր ծութ յուն նե րի վե րա բեր յալ
գոր ծե րի՝ դա տա կան քննութ յան փու լում շար ժի
վե րա բեր յալ տվյալ նե րի հա մե մա տու թյամբ:

ՀՀ գլխա վոր դա տա խա զի տե ղա կալ Հ. Աս -
լան յա նը, ներ կա յաց նե լով 2016 թ. ըն թաց քում
ՀՀ դա տա խա զութ յան մար մին նե րի կող մից պե -
տա կան շա հե րի պաշտ պա նութ յան բնա գա վա -
ռում ի րա կա նաց ված աշ խա տանք նե րը, նշել է,
որ ու սում նա սի րութ յուն ներ են կա տար վել գյու -
ղատն տե սութ յան, սո ցիա լա կան ա պա հո վու թյան,
կրթութ յան, պե տա կան գույ քի և ֆի նանս նե րի
կա ռա վար ման, հան րա յին ծա ռա յութ յուն նե րի ո -
լորտ նե րի հա մա պա տաս խան պե տա կան կա -
ռա վար ման մար մին նե րի և դ րանց հա մա կար -
գում գոր ծող մար մին նե րի և կազ մա կերպու -
թյուն նե րի գոր ծու նեութ յան ըն թաց քում պե տա -
կան շա հե րի պաշտ պա նութ յան վի ճա կը: Հ. Աս -
լան յա նը տե ղե կաց րել է, որ ՀՀ գլխա վոր դա -
տա խա զութ յան պե տա կան շա հե րի պաշտ պա -
նութ յան վար չութ յան կող մից կա տար ված աշ -
խա տանք նե րի արդ յուն քում հա րուց վել է 14
քրեա կան գործ, ներ կա յաց վել են 4 հա ղոր դում -
ներ հա մա պա տաս խան մար մին նե րի ղե կա վար -
նե րին, ինչ պես նաև հա րուց վել են պե տա կան
շա հե րի պաշտ պա նութ յան 14 հայ ցեր:

Ու սում նա սիր վել և ամ փոփ վել են ՀՀ վե -
րահս կիչ պա լա տի 2014-2016թթ. ըն թա ցիկ հաշ -
վետ վութ յուն նե րը, հայտ նա բեր ված խախ տում -
նե րի կա պակ ցութ յամբ հա րուց վել են 7 քրեա -
կան գոր ծեր:

ՀՀ դա տա խա զութ յան կա ռուց ված քա յին
ստո րա բա ժա նում նե րի, նե րառ յալ ՀՀ գլխա վոր
դա տա խա զութ յան պե տա կան շա հե րի պաշտպա -
նութ յան վար չութ յան կող մից կա տար վել է 333
ու սում նա սի րութ յուն, հայտ նա բեր վել է 327 ի րա -
վա խախ տում, հա րուց վել է 60 քրեա կան գործ:

Ամ փո փե լով ընդ լայն ված նիս տը ՀՀ գլխավոր
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Փետր վա րի 14-ին ՀՀ գլխա վոր դա տա խազ
Ար թուր Դավթ յա նը խորհր դակ ցու թյուն է անց -
կաց րել ՀՀ զին վո րա կան դա տա խա զու թյու նում`
ամ փո փե լով 2016թ. ըն թաց քում կա տար ված
աշ խա տանք նե րը:

Խորհր դակ ցու թյա նը մաս նակ ցել են ՀՀ
պաշտ պա նու թյան նա խա րար Վի գեն Սարգըս -
յա նը, ՀՀ զին վո րա կան կենտ րո նա կան դա տա -
խա զու թյան, կա յա զոր նե րի զին վո րա կան դա -

տա խազ նե րը, ՀՀ քննչա կան կո մի տեի զին վորա -
կան քննչա կան գլխա վոր վար չու թյան և ռազմա -
կան ոս տի կա նու թյան պա տաս խա նա տու ները:

Խորհր դակ ցու թյան ըն թաց քում ՀՀ զին վո -
րա կան դա տա խազ, ՀՀ գլխա վոր դա տա խա զի
տե ղա կալ Ար տա վազդ Հա րու թյուն յա նը ներ կա -
յաց րել է 2016թ . Զին ված ու ժե րում օ րի նա կանու -
թյան պահ պան ման, հան ցա գոր ծու թյուն նե րի
դեմ պայ քա րի, պե տա կան շա հե րի պաշտպանու -
թյան, զին ծա ռա յող նե րի ի րա վունք նե րի պաշտ -
պա նու թյան և դա տա խա զու թյա նը վե րա պահ -
ված մյուս լիա զո րու թյուն նե րի ի րա կա նաց ման
ո լորտ նե րում կա տար ված աշ խա տանք նե րը:

ՀՀ գլխա վոր դա տա խազը, անդ րա դառ -
նա լով 2016թ. ըն թաց քում Զին ված ու ժե րում ար -
ձա նագր ված մահ վան ել քով դեպ քե րին, հանձ -
նա րա րել է ա ռա վել հետևո ղա կան լի նել դրանց
կանխ ման ուղ ղու թյամբ կա տար վող աշ խա -
տանք նե րում, ա պա հո վել հատ կա պես հա մա -
ծա ռա յա կից նե րի կող մից կա տար ված սպա նու -
թյուն նե րի, ինք նաս պա նու թյան հասց նե լու վե -

²ØöàöìºÈ ¾ ÐÐ ¼ÆÜìàð²Î²Ü ¸²î²Ê²¼àôÂÚ²Ü 
2016Â. ²ÞÊ²î²ÜøÀ

դա տա խա զը անդ րա դառ նա լով զե կույց նե րում
մատ նանշ ված խնդիր նե րին և բաց թո ղում նե րին,
վեր լու ծե լով դրանց պատ ճառ նե րը, վեր հա նե լով
ո րո շա կի օ րի նա չա փութ յուն ներ, այդ պի սիք վե -
րաց նե լու նպա տա կով կոնկ րետ մի ջո ցա ռում ներ
ի րա կա նաց նե լու հանձ նա րա րութ յուն ներ է տվել:

ՀՀ գլխա վոր դա տա խա զի կող մից ու ղենշվել
են այն ա ռաջ նա հեր թութ յուն նե րը, ո րոնց ուղ -
ղութ յամբ քրեա կան հե տապնդ ման մար մին նե -
րի աշ խա տանք ներն ա ռա ջի կա յում էա պես ակ -
տի վաց վե լու անհ րա ժեշ տութ յուն ու նի: Այդ հա -
մա տեքս տում գլխա վոր դա տա խա զը կարևո րել
է կո ռուպ ցիոն բնույ թի հան ցա գոր ծութ յուն նե րի
լիար ժեք բա ցա հայտ ման, մե ղա վոր բո լոր պաշ -
տո նա տար ան ձանց պա տաս խա նատ վութ յան
ան խու սա փե լիութ յան ա պա հով ման աշ խա տանք -
նե րը՝ ընդգ ծե լով յու րա քանչ յուր նման գոր ծով
արդ յունք նե րի հա մար դա տա խազ նե րի անձ -
նա կան պա տաս խա նատ վութ յու նը:

Հա կա կո ռուպ ցիոն մի ջո ցա ռում նե րի արդ -
յու նա վե տութ յու նը բարձ րաց նե լու, դրանք հան -
րութ յան հա մար ա ռա վել նկա տե լի դարձ նե լու
նպա տա կով գլխա վոր դա տա խա զը հանձ նա -
րա րա կան ներ է տվել պե տա կան շա հե րի պաշտ -
պա նութ յան բնա գա վա ռում դա տա խա զա կան
գոր ծա ռույթ նե րը կոնկ րետ ուղ ղութ յուն նե րով
ակ տի վաց նե լու, այդ աշ խա տանք նե րում օ պե -
րա տիվ մար մին նե րի հետ սերտ հա մա գոր ծակ -
ցութ յուն ա պա հո վե լու ուղ ղութ յամբ:

ՀՀ գլխա վոր դա տա խա զը, անդ րա դառ -
նա լով հան ցա գոր ծութ յուն նե րի կան խար գել ման
աշ խա տանք նե րում առ կա բաց թո ղում նե րին,
էա պես կարևո րե լով հան ցա գոր ծութ յա նը նպաս -
տող պայ ման նե րի, պատ ճառ նե րի լիար ժեք բա -
ցա հայ տումն ու վե րա ցու մը՝ հանձ նա րա րել է
յու րա քանչ յուր գոր ծով ա պա հո վել այդ ո լոր տում
դա տա խա զա կան ներ գոր ծութ յան մի ջոց նե րի
կի րա ռու մը: 
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րա բեր յալ քրեա կան գոր ծե րի քննու թյան լրի -
վու թյու նը, օբ յեկ տի վու թյու նը և բազ մա կող մա -
նիու թյու նը, դրան ցով պար տա դիր քննու թյան
ա ռար կա դարձ նել նաև նշված դեպ քե րին նա -
խոր դած ի րա դար ձու թյուն նե րը:

Ար թուր Դավթ յա նը հա տուկ անդ րա դար -
ձել է Զին ված ու ժե րում հան ցա վո րու թյան կան -
խար գել ման խնդրին` կարևո րե լով քրեա կան
գոր ծե րի նա խաքն նու թյան ըն թաց քում հան -
ցան քի կա տար մա նը նպաս տող հան գա մանք -
նե րը պար զե լու և դրանք հե տա գա յում վե րաց -
նե լու ուղ ղու թյամբ դա տա խա զա կան ներ գոր -
ծու թյան մի ջոց ներ ձեռ նար կե լու, մաս նա վո րա -
պես՝ հա մա պա տաս խան պատ կան մար մին նե -
րին միջ նոր դագ րեր ներ կա յաց նե լու և դրանց
քննարկ ման, քրեա ծին պատ ճառ ներն ու պայ -
ման նե րը վե րաց նե լու նկատ մամբ հետևո ղա -
կա նու թյուն ցու ցա բե րե լու անհ րա ժեշ տու թյու նը:

Կարևո րե լով քրեա կան հե տապնդ ման մար -
մին նե րի գոր ծու նեու թյան կան խա տե սե լիու թյունն
ու ո րո շա կիու թյու նը, ինչ պես նաև վա րույ թի մաս -
նա կից զին ծա ռա յող նե րի ի րա վունք նե րի պատ -
շաճ պաշտ պա նու թյու նը` գլխա վոր դատա խա զը
հանձ նա րա րել է դա տա խազ նե րին ա վե լի հա -
ճախ կազ մա կեր պել վա րույ թի մաս նակից նե րի,

նրանց ներ կա յա ցու ցիչ նե րի ըն դու նե լու թյուն` ան -
ձամբ նա խա ձեռ նու թյուն ցու ցա բե րե լով:

Անդ րա դառ նա լով բա նա կում պե տու թյան
գույ քա յին շա հե րի պաշտ պա նու թյան ո լոր տին`
ՀՀ գլխա վոր դա տա խա զը կոնկ րետ հանձ նա -
րա րա կան ներ է տվել այդ ո լոր տում դա տա խա -
զա կան գոր ծա ռույթ ներն ակ տի վաց նե լու ուղ -
ղու թյամբ:

ՀՀ պաշտ պա նու թյան նա խա րար Վ.Սարգըս -
յա նը շնոր հա կա լու թյուն է հայտ նել ՀՀ զին վո րա -
կան դա տա խա զու թյան աշ խա տա կից նե րին կա -
տար ված աշ խա տան քի հա մար և, ընդ գծե լով իր
և պաշտ պա նա կան գե րա տես չու թյան ղե կա վար
կազ մի շա հագրգռ վա ծու թյու նը բա նա կում ար -
ձա նագր ված հան ցա վոր երևույթ նե րի կանխ ման,
խախ տում թույլ տված ան ձանց ան խու սա փե լի
պա տաս խա նավ տու թյան ա պա հով ման հար ցում,
պատ րաս տա կա մու թյուն է հայտ նել այդ երևույթ -
նե րի դեմ պայ քա րում դա տա խա զու թյան հետ
ջան քե րի հա մա տեղ ման հար ցում:

Ամ փո փե լով խորհր դակ ցու թյու նը՝ ՀՀ գլխա -
վոր դա տա խա զն աշ խա տանք նե րի արդ յու նա -
վե տու թյան բարձ րաց ման, առ կա խնդիր նե րի
հա մա կարգ ված լուծ ման ուղ ղու թյամբ տվել է
այլ հանձ նա րա րա կան ներ:

Փետր վա րի 10-ին ՀՀ գլխա վոր դա տա -
խազ Ար թուր Դավթ յա նը խորհր դակ ցու թյուն է
անց կաց րել Երևան քա ղա քի դա տա խա զու թյու -
նում` ամ փո փե լով 2016թ. ըն թաց քում կա տար -
ված աշ խա տանք նե րը: Խորհր դակ ցու թյա նը
մաս նակ ցել են Երևան քա ղա քի վար չա կան
շրջան նե րի դա տա խազ նե րը, ՀՀ ոս տի կա նու -
թյան և ՀՀ քննչա կան կո մի տեի մայ րա քա ղա -
քա յին մար մին նե րի պա տաս խա նա տու նե րը:

Խորհր դակ ցու թյան ըն թաց քում Երևան քա -
ղա քի դա տա խազ Րաֆ ֆի Աս լան յա նը զե կու ցել
է մայ րա քա ղա քում 2016թ. հան ցա վո րու թյան
վի ճա կի, կա ռուց ված քի, շար ժըն թա ցի, ինչ պես
նաև հան ցա գոր ծու թյուն նե րի բա ցա հայտ ման
վե րա բեր յալ վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րը, ներ -
կա յաց րել դրանց բա րե լավ ման ուղ ղու թյամբ
կա տար ված աշ խա տան քը:

ՀՀ գլխա վոր դա տա խա զը, ներ կա յաց ված
տվյալ նե րի հի ման վրա ըստ վար չա կան շրջան -
նե րի անդ րա դառ նա լով ա ռան ձին հան ցա տե -
սակ նե րի ա ճին ու դրանց բա ցա հայտ ման ցու -
ցա նիշ նե րին, հանձ նա րա րել է ա ռա վել հետևո -
ղա կան լի նել դրանց կանխ ման և խա փան ման
ուղ ղու թյամբ կա տար վող մի ջո ցա ռում նե րին,
հատ կա պես ծանր և ա ռանձ նա պես ծանր հան -
ցա գոր ծու թյուն նե րի վե րա բեր յալ քրեա կան գոր -
ծե րի քննու թյան լրի վու թյան, օբ յեկ տի վու թյան
բազ մա կող մա նիու թյան և արդ յու նա վե տու թյան
ա պա հով մա նը:

Ար թուր Դավթ յա նը հա տուկ անդ րա դար -
ձել է հա սա րա կա կան վայ րե րում, հրա զե նի գոր -
ծադր մամբ բազ մա թիվ քա ղա քա ցի նե րի ներ -
կա յու թյամբ, չնչին ա ռիթ նե րով կա տար ված
հան ցա գոր ծու թյուն նե րի բա ցա հայտ ման վի ճա -

²ØöàöìºÈ ¾ ºðºì²Ü ø²Ô²øÆ ¸²î²Ê²¼àôÂÚ²Ü 
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կագ րու թյա նը և դրանց վե րա բեր յալ քրեա կան
գոր ծե րի քննու թյան արդ յու նա վե տու թյա նը՝ նշե -
լով, որ այդ հան ցա գոր ծու թյուն նե րից չբա ցա -
հայտ ված նե րն ա ռան ձին դեպ քե րում օ պե րա -
տիվ-հե տա խու զա կան մի ջո ցա ռում նե րի և քննչա -
կան գոր ծո ղու թյուն նե րի կա տար ման հա պա -

ղում նե րի, դրանք չպլա նա վոր ված և չ հա մա -
կարգ ված ի րա կա նաց նե լու հետևանք են՝ նկա -
տի ու նե նա լով նաև, որ մայ րա քա ղա քի փո ղոց -
նե րի և այլ հա սա րա կա կան վայ րե րի մե ծա -
մաս նու թյու նը վե րահսկ վում է տար բեր նշա նա -
կու թյուն ունեցող տե սախ ցիկ նե րով:

Գլ խա վոր դա տա խա զը, ընդգ ծե լով հա սա -
րա կա կան վայ րե րում կա տար ված, հնչե ղու թյան
ստա ցած հան ցա գոր ծու թյուն նե րի ա րագ բա -
ցա հայտ ման հույժ անհ րա ժեշ տու թյու նը, նշել է,
որ արդ յու նա վետ օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան
մի ջո ցա ռում ներ չի րա կա նաց նե լու և հան ցանք
կա տա րած ան ձանց չպար զե լու, նրանց մեղ քը
հիմ նա վո րող բա վա րար ա պա ցույց ներ ձեռք
չբե րե լու պատճառով այդ ան ձանց կող մից քրեա -
կան պա տաս խա նատ վու թյու նից խու սա փե լը
հա սա րա կու թյան ան դամ նե րի մեջ ա ռա ջաց -
նում է ար դա րա ցի դժգո հու թյուն, նպաս տում է
ա վե լի ծանր հան ցա գոր ծու թյուն նե րի կա տար -
մա նը՝ էա պես վնա սե լով երկ րի ի րա վա պահ
մար մին նե րի հե ղի նա կու թյունը:

Գլ խա վոր դա տա խա զը, ու շադ րու թյուն հրա -
վի րե լով կրկնա հան ցա գոր ծու թյուն նե րի դեպ քե -
րին, նշել է, որ դրանց վի ճա կագ րու թյու նը վկա -
յում է որ դեգր ված քրեա կան քա ղա քա կա նու -
թյան՝ պատ ժի նպա տակ նե րի ի րաց ման տե -
սանկ յու նից արդ յու նա վե տու թյան մա սին: Հա -
մոզ մունք հայտ նե լով, որ կրկնա հան ցա վո րու -

թյան դեմ պայ քարն էա պես պայ մա նա վոր ված
է նաև քրեա կա տա րո ղա կան ո լոր տի շա րու -
նակ վող բա րե փո խում նե րով, գլխա վոր դա տա -
խա զը նշել է, որ անհ րա ժեշտ է ա վե լի ակ տի -
վաց նել կրկնա հան ցա գոր ծու թյուն նե րի դեմ նա -
խա կան խիչ մի ջո ցա ռում նե րը՝ հատ կա պես ա -
զա տազրկ ման վայ րե րից վե րա դար ձած ան -
ձանց կեն ցա ղի և վար քագ ծի, նրանց զբաղ -
մուն քի ու հա կում նե րի նկատ մամբ հսկո ղու -
թյունն ու ժե ղաց նե լու մի ջո ցով:

Անդ րա դառ նա լով հան ցա վո րու թյան կանխ -
ման խնդիր նե րին՝ Ար թուր Դավթ յա նը կարևո -
րել է յու րա քանչ յուր դեպ քում հան ցա գոր ծու թյան
պատ ճառ նե րը և դրան նպաս տող պայ ման նե րը
քրեա կան գոր ծի նա խաքն նու թյամբ պար զե լու և
վե րաց նե լու ուղ ղու թյամբ դա տա խա զա կան ներ -
գոր ծու թյան մի ջոց ներ ձեռ նար կե լու անհ րա ժեշ -
տու թյու նը: Այս ա ռու մով գլխա վոր դա տա խազն
ա ռանձ նաց րել է հատ կա պես ու սում նա կան հաս -
տա տու թյուն նե րում հան ցա գոր ծու թյուն նե րի նա -
խա կանխ ման և նման հաս տա տու թյուն նե րում
քրեա ծին մի ջա վայ րի բա ցառ ման նպա տա կով
ի րա նա կաց վող աշ խա տանք ներն ա վե լի ակ տի -
վաց նե լու անհ րա ժեշ տու թյու նը:

Գլ խա վոր դա տա խա զը հանձ նա րա րել է
ակ տի վաց նել ջան քե րը ցան կա ցած հան ցա գոր -
ծու թյան վե րա բեր յալ գոր ծով հե տաքն նու թյան
և նա խաքն նու թյան լրի վու թյու նը, օբ յեկ տի վու -
թյու նը, բազ մա կող մա նիու թյու նը և արդ յու նա -
վե տու թյու նն ա պա հո վե լու, քրեա կան վա րույ թի
շրջա նակ նե րում մար դու ի րա վունք ներն ու ազա -
տու թյուն նե րը ե րաշ խա վո րե լու, դրանց ան հիմն
սահ մա նա փա կում նե րը բա ցա ռե լու ուղ ղու թյամբ՝
այդ նպա տա կով գոր ծի դնե լով դա տա խա զա -
կան ներ գոր ծու թյան բո լոր մի ջոց նե րը:

Կա տա րած աշ խա տան քի արդ յու նա վե տու -
թյան բարձ րաց ման նպա տա կով ՀՀ գլխա վոր
դա տա խա զը կարևո րել է ի րա վա պահ մար -
միննե րի աշ խա տան քի հա մա կարգ վա ծու թյան,
միաս նա կա նու թյան, կան խա տե սե լիու թյան և
հրա պա րա կայ նու թյան ա պա հով ման անհ րա -
ժեշ տու թյու նը:

Խորհր դակ ցու թյան ըն թաց քում մայ րա քա -
ղա քի ի րա վա պահ մար մին նե րի ղե կա վար նե րի
մաս նակ ցու թյամբ քննարկ վել են աշ խա տան -
քա յին մի շարք հար ցեր:
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Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան քրեա -
կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 26-րդ գլխում
են շա րադր ված նախ նա կան քննու թյան ընդ -
հա նուր պայ ման նե րը, որտեղ տե ղա կայ ված
188-րդ հոդ վա ծը սահ մա նում է. «Նա խաքն նու -
թյու նը պար տա դիր է բո լոր քրեա կան գոր ծե -
րով»: Նույն հոդ վա ծի երկ րորդ մա սը սահ մա -
նում է. «Հե տաքն նու թյու նը կա րող է լի նել քննու -
թյան սկզբնա կան փուլ` քրեա կան գործ հա -
րու ցե լու պա հից 10 օր վա ըն թաց քում»:1 Փաս -
տո րեն, ներ կա յիս ՔԴՕ հա մա կար գա յին վեր -
լու ծու թյան շնորհիվ ակն հայտ է դառ նում, որ
բա ցա ռա պես բո լոր հա րուց ված քրեա կան գոր -
ծե րը են թա կա են քննի չի կող մից վա րույթ ըն -
դուն ման և դրան ցով բազ մա կող մա նի, լրիվ և
օբ յեկ տիվ նա խաքն նու թյան կա տար ման: ՀՀ-
ում քրեա կան գոր ծե րով նա խաքն նու թյուն կա -
տա րում են քննչա կան կո մի տեի (այ սու հետ`
ՔԿ), հա տուկ քննչա կան ծա ռա յու թյան, ազ -
գա յին անվ տան գու թյան, հար կա յին և մաք սա -
յին մար մին նե րի քննիչ նե րը:2 Հաշ վի առ նե լով
հար կա յին և մաք սա յին մար մին նե րի քննիչ նե -
րի կող մից քննվող քրեա կան գոր ծե րի մաս -
նա գի տա կան ուղղ վա ծու թյու նը, ինչ պես նաև
հա տուկ քննչա կան և ազ գա յին անվ տան գու -
թյան բնա գա վա ռի պե տա կան լիա զոր մարմ -
նի քննչա կան ծա ռա յու թյուն նե րին քննչա կան
են թա կա յու թյամբ հանձն ված քրեա կան գոր -
ծե րի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը` սույն աշ -
խա տու թյան մեջ բարձ րաց ված խնդիր նե րը և
դրանց լու ծում նե րի մե խա նիզմ ներն ա ռա վե -
լա պես վե րա բե րե լի են Հա յաս տա նի Հան րա -
պե տու թյան քննչա կան կո մի տեին քննչա կան

են թա կա յու թյամբ հանձն ված քրեա կան գոր -
ծե րին:

2015 թվա կա նի ըն թաց քում ՀՀ-ում նա -
խաքն նու թյուն ի րա կա նաց նե լու լիա զո րու թյուն
ու նե ցող մար մին նե րի կող մից ընդ հա նուր առ -
մա մբ քննվել է 21955 քրեա կան գործ, ո րի
շուրջ 93%՝ ՔԿ վա րույ թում:3 2016-ին այս ցու -
ցա նի շը կազ մել է 91,3%, ին չի արդ յուն քով
քննիչ նե րի մի ջին ծան րա բեռն վա ծու թյու նը կազ -
մել է 46,4, իսկ ա ռան ձին ստո րա բա ժա նում նե -
րում՝ շուրջ 130 քրեա կան գործ։4 Այս թիվը նե -
րա ռում է ՔԿ-ին քննչա կան են թա կա յու թյամբ
հանձ ված բո լոր տե սա կի հան ցա գոր ծու թյուն -
նե րի դեպ քե րով կա տար ված քննու թյու նը և
հան րա պե տու թյան ամ բողջ տա րած քում ան -
խու սա փե լիո րեն ա ռա ջաց նում է քննիչ նե րի գեր -
ծան րա բեռն վա ծու թյուն, ին չը միան գա մայն չի
կա րող իր ազ դե ցու թյու նը չթող նել նրանց կող -
մից քննվող քրեա կան գոր ծե րի ո րա կի, քննու -
թյան լրի վու թյան և բազ մա կող մա նիու թյան վրա:
Ա ռանձ նա հա տուկ պետք է նշել, որ այս հան -
գա ման քը ոչ մի կերպ կաս կա ծի տակ չի դնում
քննիչ նե րի պրո ֆե սիո նա լիզ մը և ու նա կու թյու -
նը` ցան կա ցած գոր ծով կա տա րե լու լրիվ, բազ -
մա կող մա նի և օբ յեկ տիվ քննու թյուն, ընդ հա -
կա ռա կն՝ ստեղծ ված ի րա վի ճա կը թույլ չի տա -
լիս վեր ջին նե րիս ի րա կա նաց նել ի րենց գոր -
ծա ռույթ ներն ամ բողջ ծա վա լով և հ նա րա վո -
րու թյուն նե րով: Մինչ դեռ քրեա կան գոր ծով նա -
խաքն նու թյան փուլը, ու նե նա լով ա ռանց քա յին
նշա նա կու թյուն հան ցա գոր ծու թյան դեպ քով օբ -
յեկ տիվ ճշմար տու թյան վերհան ման և դա տա -
րա նում ար դա րա դա տու թյան ի րա կա նաց ման

ՋՈՆ ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ ՆԵՐՍԵՍ ԶԵՅՆԱԼՅԱՆ
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի դատավորի ավագ օգնական, «Հայաստանում ֆրանսիական համալսարանի»
«Հայաստանում ֆրանսիական համալսարանի» Իրավաբանական ֆակուլտետի ուսանող 
Իրավաբանական ֆակուլտետի դասախոս,
իրավաբանական գիտությունների թեկնածու
____________________________________________________________________________________________________________
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1 ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգիրք, հոդված 188, ՀՕ-248, 1998թ.:
2 ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգիրք, հոդված 189, ՀՕ-248, 1998թ.:
3 «Քննիչ» 1/2016, էջ 16, Երևան, 2016թ.:
4 ՀՀ քննչական կոմիտեի 2016 թվականի գործունեության հաշվետվություն:



հա մար, ան խու սա փե լիո րեն պետք է կա տար -
վի ա ռա վե լա գույն ճշգրտու թյամբ: Սա իր տե -
սա կով նաև կլի նի ե րաշ խիք՝ զերծ մնա լու դա -
տա կան սխալ նե րից, ինչն իր հեր թին նաև հրա -
տապ խնդիր է մեր Հան րա պե տու թյու նում: Այ -
նուա մե նայ նիվ, նշվա ծին հաս նե լու հա մար ա -
ռաջ նա յին քայլը, ան կաս կած, պետք է լի նի
քննիչ նե րի5 վա րույթ նե րի բեռ նա թա փու մը: Սրան
զու գա հեռ պետք է նշել, որ, չնա յած վա րույ թա -
յին ներ կա յիս ակն հայտ ծան րա բեռն վա ծու թյա -
նը, նույ նիսկ քրեա կան դա տա վա րու թյան նոր
օ րենսգր քի նա խագ ծով (այ սու հետ` Նա խա գիծ)
նա խա տես ված չեն բա վա րար մե խա նիզմ ներ,
ո րոնք թույլ կտա յին բարձ րաց նել քննու թյան
արդ յու նա վե տու թյու նը քա նա կա կան կրճա տում -
նե րի մի ջո ցով: Ա վե լին, ըստ Նա խագ ծի` «գոր -
ծա ռույթ-ինս տի տուտ-լիա զո րու թյուն» շղթա յի
ա պա հով ման հա մա տեքս տում6 քննի չը վա -
րույթն ի րա կա նաց նող միակ պաշ տո նա տար
ան ձն է` նա խա ձեռ նե լու պա հից, մինչև փու լի
եզ րա փա կիչ ո րո շու մը հսկող դա տա խա զին
հանձ նե լը7: Այդտեղ ձևա կերպ ված են մի շարք
նո րա րա րա կան և բա րե փո խիչ դրույթ ներ, ո -
րոն ցով սահ ման վում են նոր ե րաշ խիք ներ ան -
ձանց ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան նպա -
տա կով: Միա ժա մա նակ, այս հե ռան կա րից
դուրս են մնա ցել վա րույ թի հան րա յին մաս նա -
կից նե րը` հան ձինս քննիչ նե րի: Հա մա կար գա -
յին վեր լու ծու թյան արդ յուն քով կա րե լի է նշել,
որ, փաս տա ցի, նրանց հա մար ա վե լի բարդ ու
ծանր աշ խաա տան քա յին պայ ման ներ են սահ -
ման վում: 

Հա յե ցա կար գա յին այս դրույթ նե րի ի րա -
գոր ծու մն սկսվեց դեռևս մինչև քրեա կան դա -
տա վա րու թյան նոր օ րենսգր քի ըն դու նու մը`
միաս նա կան քննչա կան մարմ նի` քննչա կան
կո մի տեի կազ մա վո րմամբ, ո րին հանձն վեց
քրեա կան գոր ծե րի մեծ մա սով նա խաքն նու -
թյուն կա տա րե լու լիա զո րու թյու նը:8 Հիմ նա դրու -
մից սկսած` մեկ տար վա ըն թաց քում հան դի -
պում են քննիչ նե րին կար գա պա հա կան պա -
տաս խա նատ վու թյան են թար կե լու դեպ քեր, ո -

րոնց շար քում մեծ թիվ են կազ մում դեպ քե րը,
երբ քննի չը են թարկ վում է պա տաս խա նա տվու -
թյան իր վա րույ թում գտնվող քրեա կան գոր -
ծով տևա կան ժա մա նակ որևէ դա տա վա րա -
կան գոր ծո ղու թյուն չկա տա րե լու հա մար:9 Այս
պա րա գա յում չի կա րե լի աչ քա թող ա նել նաև
հնա րա վոր ա ռան ձին դեպ քե րը, երբ գոր ծո ղու -
թյուն նե րը չեն կա տար վում վե րը նշված պայ -
ման նե րի առ կա յու թյան պա րա գա յում: Ի րա -
վամբ՝ գոր ծի քննու թյու նը տե ղի է ու նե նում ա -
վե լի էֆ եկ տիվ դրա արդ յու նա վետ պլա նա վոր -
ման պա րա գա յում, սա կայն նշված խնդրի առ -
կա յու թյան պա րա գա յում կա րե լի է պլա նա վո -
րել միայն ո րո շա կի քայ լե րի հա ջոր դա կա նու -
թյու նը` դրանց հա մար ժամ կե տա յին սահ մա -
նա փա կում ներ չտա լով: Հա մա կար գում խնդրի
առ կա յու թյու նը փաստ վում է նաև 2015թ . ըն -
թաց քում լրա ցու ցիչ քննու թյան ու ղարկ ված
քրեա կան գոր ծե րի ու սում նա սի րու թյուն նե րով:
Ու սում նա սի րու թյան արդ յունք նե րի համաձայն`
ընդ հա նուր թվով լրա ցու ցիչ քննու թյան են վե -
րա դարձ վել 67 քրեա կան գոր ծեր, ո րոնց մե -
ծա մաս նու թյու նը եղել է ոչ պատ շաճ պլա նա -
վոր ման հետևանքով կա տար ված թե րի նա -
խա քն նու թյան պատ ճա ռով:10

Վե րը նշված նե րի պատ ճա ռով էլ անհ րա -
ժեշտ է հա մա կար գա յին մե խա նիզմ նե րի մշա -
կումն ու կի րա ռու մը մինչ դա տա կան վա րույ թի
ըն թաց քում, ինչն ան խու սա փե լիո րեն կբարձ -
րաց նի քննու թյան ո րա կը, իսկ նպա տա կին
հաս նե լու հիմ նա կան և ա ռաջ նա յին մի ջո ցը
քննիչ նե րի վա րույթ նե րում առ կա քրեա կան գոր -
ծե րի քա նա կի նվա զե ցումն է: Մեր կարծիքով՝
ՀՀ ի րա վա պահ հա մա կար գի պայ ման նե րում
կի րա ռե լի տար բե րակ է ո րոշ փո փո խու թյուն -
ներ ներմուծելը նախ նա կան քննու թյան ընդ -
հա նուր պայ ման նե րում` մաս նա վո րա պես քննչա -
կան են թա կա յու թյան պայ ման նե րում: Ս րա նից
բխող մեկ այլ հարց, որն անհ րա ժեշտ է ու շա -
դրու թյան կենտ րո նում պա հել, քննու թյա նը ներ -
գրավ վող աշ խաա տա կից նե րի մաս նա գի տա -
կան պատ րաստ վա ծու թյունն է:
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5 ՀՀ քննչական կոմիտեի ստորաբաժանումներում գործող քննիչների:
6 ՀՀ քրեական դատավարության նոր օրենսգրքի հայեցակարգ, 10.03.2011թ.:
7 ՀՀ քրեական դատավարության նոր օրենսգրքի նախագիծ, հոդված 7, մաս 1:
8 ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգիրք, հոդված 190, ՀՕ-248, 1998թ.:
9 ՀՀ քննչական կոմիտեի կարգապահական հանձնաժողովի որոշումներ, Երևան, 2015թ.:
10 «Քննիչ», 2/2016, էջ 32, Երևան, 2016թ.:
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Նա խաքն նու թյան ընդ հա նուր պայ ման նե րի
փո փո խու թյուն ներ

Քնն չա կան են թա կա յու թյան ա ռար կա յա -
կան հատ կա նի շը ցույց է տա լիս, թե որ գե րա -
տես չու թյան լիա զոր ված աշ խա տա կից նե րը
պետք է ի րա կա նաց նեն քննու թյու նը` հան ցա -
գոր ծու թյան բնույ թից, հան րա յին վտան գա վո -
րու թյան աս տի ճա նից և այլ հատ կա նիշ նե րից
կախ ված: Հենց այս հատ կա նիշ ներն են, որ ի -
րենց հա մա կար գա յին միաս նու թյան մեջ ձևա -
վո րում են հան ցա գոր ծու թյուն նե րի` հան րու թյան
հա մար վտան գա վո րու թյան բնույթն ու աս տի -
ճա նը: Այս եր կու հաս կա ցու թյուն ն էլ հիմք ըն -
դու նե լով՝ հայ րե նա կան քրեա կան ի րա վուն քում
տե ղի է ու նե ցել հան ցա գոր ծու թյուն նե րի բա -
ժա նում` ըստ տե սակ նե րի:11 Դ րանց շար քում
որ պես մեր քննարկ ման ա ռար կա պետք է դի -
տար կել, հատ կա պես, ոչ մեծ ծան րու թյան հան -
ցա գոր ծու թյուն նե րը Այս տե սա կի մի շարք հան -
ցա գոր ծու թյուն ներ ա ռերևույթ օժտ ված են մնա -
ցած հան ցա գոր ծու թյուն նե րի հետ հա մե մա տած
նվազ հան րա յին վտան գա վո րու թյամբ: Միևնույն
ժա մա նակ՝ այս գոր ծե րով վա րույթ նե րը, ա ռա -
վե լա պես, չու նեն քննու թյան բար դու թյան այն
աս տի ճա նը, ինչ ծանր կամ ա ռանձ նա պես ծանր
հան ցա գոր ծու թյուն նե րը:12 Հենց այս տար բե -
րու թյու նը հաշ վի առ նե լով՝ վե րը նշված խնդրի
լուծ ման միտ մամբ նպա տա կա հար մար կա րող
է լի նել հան ցա գոր ծու թյուն կա տա րած ան ձանց
հայտ նա բե րե լու և հան ցա գոր ծու թյու նը բա ցա -
հայ տե լու ա ռա քե լու թյուն ու նե ցող և հա մա պա -
տաս խան գոր ծա ռույ թով մար մին նե րի դե րի
բարձ րա ցու մը մինչ դա տա կան վա րույ թի փու -
լում՝ ընդ հուպ մինչև դրա ամ բող ջա կան քննու -
թյունն ի րա կա նաց նել լիա զո րե լը: Այդ նպա տա -
կով ՀՀ ի րա վա պահ պան մար մին նե րի հա մա -
կար գում պետք է ա ռանձ նաց նել ոս տի կա նու -
թյու նը, որն իր գոր ծա ռույթ ներն ի րա կա նաց նե -

լիս լիա զոր ված է «...հա րու ցել քրեա կան գոր -
ծեր, ի րա կա նաց նել ան հե տաձ գե լի քննչա կան
գոր ծո ղու թյուն ներ` հան ցա գոր ծու թյուն կա տա -
րած ան ձանց և հան ցա գոր ծու թյան հետ քե րը
հայտ նա բե րե լու, ամ րապն դե լու, հան ցա գոր ծու -
թյու նը բա ցա հայ տե լու նպա տա կով...»13

Ի տար բե րու թյուն հե տաքն նու թյան այլ մար -
մին նե րի` ՀՀ ոս տի կա նու թյու նը, հան դի սա նա -
լով հե տաքն նու թյան հիմ նա կան մար մին14, լիա -
զոր ված է հե տաքն նու թյուն ի րա կա նաց նել քրեա -
կան օ րենսգր քով նա խա տես ված ա րարք ներ
կա տա րե լու բո լոր դեպ քե րով: Այս հան գա ման -
քը փաս տում է ոս տի կա նու թյան մաս նա գի տաց -
վա ծու թյու նը և բա վա րար ռե սուրս նե րի տի րա -
պե տե լը են թադր յալ հան ցա գոր ծու թյուն նե րի ո -
րոշ դեպ քե րով օբ յեկ տիվ ճշմար տու թյու նը վեր -
հա նե լու գոր ծում: Ոս տի կա նու թյան ստո րա բա -
ժա նում նե րի հե տաքն նիչ նե րը մի շարք դեպ քե -
րով նա խա պատ րաս տում են նյու թեր, հա րու -
ցում քրեա կան գոր ծեր և կա տա րում հե տաքըն -
նու թյուն` այդ ըն թաց քում կա տա րե լով օ րեն քով
նա խա տես ված քննչա կան և դա տա վա րա կան
գոր ծո ղու թյուն ներ: Հաշ վի առ նե լով այս հան -
գա ման քը՝ պետք է նշել, որ ոչ մեծ ծան րու թյան
մի շարք հան ցա գոր ծու թյուն նե րով մինչ դա տա -
կան քննու թյու նը ոս տի կա նու թյան հա մա կար -
գում գոր ծող լիա զոր ված աշ խա տա կից նե րի
կող մից դա տա խա զա կան հսկո ղու թյամբ կա -
տա րե լը չի կա րող բա ցա սա կան ազ դե ցու թյուն
ու նե նալ դրանց ըն թաց քի կամ արդ յունք նե րի
վրա: Դա տա վա րա կան նման պրակ տի կա յի օ -
րի նակ է Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյան քրեա դա -
տա վա րա կան օ րենսդ րու թյամբ սահ ման ված
մինչ դա տա վա րա կան վա րույ թը: Սահ ման ված
են այն պի սի հան ցա տե սակ ներ, ո րոն ցով մինչ -
դա տա կան քննու թյու նը կա րող է կա տար վել
միայն հե տաքն նու թյան ձևով ՌԴ ներ քին գոր -
ծե րի նա խա րա րու թյան ստո րա բա ժա նում նե րի
և հե տաքն նու թյան այլ մար մին նե րի կող մից:15

11 ՀՀ քրեական օրենսգիրք, հոդված 19, ՀՕ-528-Ն, 2003թ.:
12 Անխուսափելիորեն պետք է նշել, որ ցանկացած գործով դրա բարդությունը պետք է դիտարկել՝ ելնելով կոնկրետ

փաստական հանգամանքներից, վարույթի մասնակիցներից և մի շարք այլ հատկանիշներից: Այսպես՝ ՀՀ քրեական
օրենսգրքի 118 հոդվածով (Ծեծը) նախատեսված հանցակազմը, չնայած բնութագրում է ոչ մեծ ծանրության
հանցագործություն, սակայն արդարացիորեն պետք է նշել, որ, ելնելով մի շարք հանգամանքներից, դրա քննությունը
մի շարք բարդություններ է առաջացնում վարույթն իրականացնող մարմնի համար:

13 «Ոստիկանության մասին» ՀՀ օրենք, հոդված 11, ՀՕ-177, 2001թ.:
14 Օրենքով կամ այլ իրավական ակտով նման կարգավիճակ սահմանված չէ:
15 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001, N 174-ФЗ (с изм. и доп., вступ. в силу с

01.09.2016), с. 40 и 150.



Քն նարկ վող ինս տի տու տը քրեա դա տա վա րա -
կան տե սու թյան մեջ ա ռա վել հայտ նի է «ոս տի -
կա նա կան հե տաքն նու թյուն» (полицейское до-
знание) ան վանմամբ և լայն կի րա ռու թյուն ու նի
ինչ պես մայր ցա մա քա յին, այն պես էլ անգ լոսաք -
սո նա կան ի րա վա կան հա մա կար գե րում` յու րա -
քանչ յու րում իր ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րով:

Սա իր քննարկ վող տար բե րա կով ա ռա -
ջին ան գամ կի րառ վել և ուղ ղա կիո րեն սահ -
ման վել է դեռևս նա խորդ դա րում` ԽՍՀՄ 1922թ.
ՔԴՕ-ով, ո րը նա խա տե սում էր դրույթ, ըստ ո -
րի. «...Ե թե ոս տի կա նա կան հե տաքն նու թյամբ
ձեռք են բեր վել հան ցա գոր ծու թյան կա տար -
ման մեջ ան ձին մեր կաց նող տվյալ ներ, որոնց
դեպքում քրեա կան օ րենս գիր քը նա խա տե սում
է ա ռա վե լա գույն պա տիժ մեկ տա րի ա զա -
տազրկ ման տես քով, ա պա հա վաք ված բո լոր
նյու թե րը հե տաքն նու թյան մարմ նի կող մից ու -
ղարկ վում էին դա տա րա նին...»: Նոր մից պարզ
է դառ նում, որ այս տեղ նույն պես տա րան ջատ -
ման հիմ նա կան շեշ տը հան ցա գոր ծու թյան տե -
սա կի վրա էր դրվում` ել նե լով դրա հա մար
սահ ման ված պատ ժա միջոցից: Հե տա գա յում
ինս տի տու տը, մի շարք փո փո խու թյուն նե րի են -
թարկ վե լով, ստա ցել է իր ժա մա նա կա կից կի -
րառ ման ձևը:16

Հետաքննության ձևով քննվող
հանցատեսակները

Ինս տի տու տի ներդր ման և պատ շաճ աշ -
խա տան քի կազ մա կերպ ման հա մար լիա զոր -
ված սուբ յեկ տից բա ցի՝ պետք է հստա կո րեն
տա րան ջա տել նաև ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քով
նա խա տես ված այն հան ցա կազ մե րը, ո րոն ցով
քննու թյու նը հնա րա վոր կլի նի ի րա կա նաց նել
հե տաքն նու թյան ձևով: Ինչ պես ար դեն նշվեց՝
ա ռաջ նա յին ու շադ րու թյան կենտ րո նում պետք
է պա հել ոչ մեծ ծան րու թյան հան ցա գոր ծու -
թյուն նե րը՝ մնա ցած նե րի հա մե մատ ա վե լի նվազ
հան րա յին վտան գա վո րու թյան պատճառով:
Այս շար քում պետք է նշել տվյալ տե սա կին

պատ կա նող մար դու դեմ ուղղ ված հան ցա գոր -
ծու թյուն նե րը, սե փա կա նու թյան դեմ ուղղ ված
հան ցա գոր ծու թյուն նե րից, մաս նա վո րա պես՝ գո -
ղու թյան, խար դա խու թյան, յու րաց ման կամ
վատն ման հան ցա կազ մե րի ա ռա ջին մա սե րով
նա խա տես ված հան ցա գոր ծու թյուն նե րը: Հաշ -
վի առ նե լով նաև ՔԿ վա րույ թում հան դի պող
զգա լի քա նա կու թյամբ գոր ծե րը՝ ՃԵԿ-ը խախ -
տե լու, ինչ պես նաև խու լի գա նու թյան17 հան ցա -
գոր ծու թյուն նե րի դեպ քե րով, կա րե լի է ար ձա -
նագ րել, որ դրանց քննու թյու նը հե տաքն նու -
թյան ձևով էա կա նո րեն կնվա զեց նի քննիչ նե րի
աշ խա տան քա յին ծան րա բեռն վա ծու թյու նը:18

Սրա հետ մեկ տեղ՝ դուրս է գա լիս այս նույն
դեպ քե րով քրեա կան գործ հա րու ցե լու հար ցի
լուծ ման փու լի խնդիր նե րի լուծ ման նպա տա -
կով անհ րա ժեշտ դա տա վա րա կան գոր ծո ղու -
թյուն ներ կա տա րե լու պար տա կա նու թյու նը: Նյու -
թե րի նա խա պատ րաստ ման ի րա կա նաց ման
ծան րա բեռ նու մն ընդգ ծե լու և հա րա բե րակ ցու -
թյու նը ցույց տա լու հա մար բա վա կան է նշել,
որ մեկ քննի չի մի ջին ծան րա բեռն վա ծու թյու նը
միայն քրեա կան գոր ծե րով 2015թ. կազ մել է
45 քրեա կան գործ, իսկ մերժ ված նյու թե րի հետ
մեկ քննի չի վա րույ թում ե ղել է մի ջի նում 66
քրեա կան գործ և նյութ:19 Ել նե լով վե րոգր յա -
լից՝ քննչա կան կո մի տեի պաշ տո նա կան ամ -
փո փագ րե րի և ոս տի կա նու թյան տե ղե կատվա -
կան կենտ րո նի` ոչ մեծ և մի ջին հան ցա գոր ծու -
թյուն նե րի վե րա բեր յալ հաշ վետ վու թյան հա մե -
մա տա կան դի տար կում նե րը թույլ են տա լիս
եզ րա կաց նել, որ քննարկ վող մո դե լի ներ մուծ -
ման պա րա գա յում հնա րա վոր կլի նի նշա նա -
կա լիո րեն նվա զեց նել քննիչ նե րի աշ խա տան -
քա յին ծան րա բեռն վա ծու թյու նը` կրճա տե լով
նրանց վա րույ թում առ կա քրեա կան գոր ծե րի
թի վը: Այս պի սով՝ կար ծում ենք, որ նկա րագրվա -
ծի հա մա կար գա յին վեր լու ծու թյան արդ յուն քով
ակն հայտ է նման մո տեց ման որ դե գրման պա -
րա գա յում բարձ րաց ված խնդիր նե րի լու ծու մը
կամ առն վազն դրանց պատ ճա ռով ա ռա ջա -
ցած ի րա վի ճա կի մեղ մու մը:
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16 Курс уголовного права / под ред. д.ю.н., проф. Л.В. Головко – Статут, 2016.
17 Տվյալ դեպքում դիտարկման առարկա են ՀՀ քրեական օրենսգրքի 258 հոդվածի 1-ին և 2-րդ մասերով կատարված

հանցավոր արարքները:
18 ՀՀ քննչական կոմիտեի դեպարտամենտի իրավական ապահովման և վիճակագրության վարչության 2015թ. պաշ -

տո նա կան ամփոփագրի համաձայն:
19 ՀՀ քննչական կոմիտեի` 2015թ. գործունեության մասին հաղորդում:



15

ՔՐԵԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ

Օ
Ր

Ի
Ն

Ա
Կ

Ա
Ն

Ո
Ւ

Թ
Յ

Ո
Ւ

Ն
  №

9
8

  2
0

1
7

Ար դեն տևա կան ժա մա նակ ՀՀ-ում ըն թա -
ցող դա տաի րա վա կան բա րե փո խում նե րի տրա -
մա բա նա կան շա րու նա կու թյու նը քրեա կան դա -
տա վա րու թյան նոր օ րենսգր քի ըն դու նումն է,
ո րի նա խագ ծով ար դեն իսկ մի շարք հիմ նա -
րար փո փո խու թյուն ներ են նա խա տես ված ամ -
բողջ քրեա կան դա տա վա րու թյու նում, մաս նա -
վո րա պես` մինչ դա տա կան վա րույ թի ընդ հա -
նուր պայ ման նե րում: Տվ յալ թե մա յի շրջա նակ -
նե րում ա ռանձ նա կի հե տաքրք րու թյուն է ներ -
կա յաց նում փո փո խու թյու նը փու լա յին կազ մում,
մաս նա վո րա պես՝ նա խաքն նու թյան կա տարման
ձևե րի սահ մա նու մն ընդ հա նու րի և պար զեց -
վա ծի:20 Նա խագ ծում հոդ վա ծի սահ մա նու մից
պարզ է դառ նում, որ տա րան ջատ ման հիմ քում
դրված է հան ցա գոր ծու թյան տե սա կը, միևնույն
ժա մա նակ՝ պահ պան վել է դա տա խա զի ի րա -
վուն քը հա մա պա տաս խան ձևն ընտ րե լու հա -
մար` ել նե լով կա տար ված ոչ մեծ ծան րու թյան
հան ցա գոր ծու թյան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե -
րից: Չ նա յած դա տա վա րա կան օ րեն քի նա խա -
գի ծը սահ մա նում է այս եր կու տե սակ ը, նա -
խան շե լով դրանց տար բե րու թյու նը նաև ի րենց
բար դու թյան աս տի ճա նով, այ նուա մե նայ նիվ,
եր կու դեպ քում էլ գոր ծի քննու թյունն ի րա կա -
նաց վում է միայն քննիչ նե րի կող մից: Կար -
ծում ենք՝ քննու թյան կա տար ման է՛լ ա վե լի
բարձր ո րակ, ար դեն իսկ նշված հիմ նա վո րում -
նե րով, կա րող է ա պա հով վել, ե թե այս ձևե րի
պահ պան ման դեպ քում առն վազն պար զեց ված
վա րույ թն ի րա կա նաց վեր հե տաքն նու թյան մարմ -
նի կող մից: Ոս տի կա նու թյան հա մա պա տաս -
խան ստո րա բա ժա նում նե րի աշ խա տա կից նե -

րի մաս նա գի տա կան պատ րաստ վա ծու թյու նը,
ինչ պես նաև նրանց տրա մադ րու թյան տակ ե -
ղած ռե սուրս նե րը թույլ են տա լիս, որ նրանք
գոր ծով կա տա րեն բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբ -
յեկ տիվ քննու թյուն և գործը փո խան ցեն դա -
տա խա զա կան փուլ: Մինչ դեռ, ու սում նա սի րե -
լով նրանց լիա զո րու թյուն նե րը, տե սա նե լի է, որ
հե տաքն նու թյան մարմ նի լիա զո րու թյուն նե րը
սահ մա նա փակ ված են բա ցա ռա պես օ ժան դա -
կող բնույ թի լիա զո րու թյուն նե րով:

Ամ փո փե լով ամ բողջ վե րը նշ վա ծը՝ եզ րա -
հանգում ենք, որ Հա յաս տա նի Հա նա րա պե -
տու թյու նում քրեա կան գոր ծե րով տար վող նախ -
նա կան քննու թյան ինք նու րույն ձև պետք է սահ -
ման վի ոս տի կա նա կան հե տաքն նու թյու նը: Ոս -
տի կա նա կան հետ քան նու թյու նը, ո րը կտար վի
ոչ մեծ ծան րու թյամբ հան ցա գոր ծու թյուն նե րի
վե րա բեր յալ գոր ծե րով, հնա րա վո րու թյուն կտա
երկ րում գոր ծող քննչա կան մար մին նե րում էա -
պես նվա զեց նել մեկ քննի չի վա րույ թում գտնվող
գոր ծե րի քա նա կը, ին չի հետևան քով, ան կաս -
կած, կբարձ րա նան քննիչ նե րի կող մից ի րա -
կա նաց վող նա խաքն նու թյան ո րա կը և արդ յու -
նա վե տու թյու նը: Բա ցի այդ՝ Հա յաս տա նում ոս -
տի կա նա կան հա մա կարգը, ու նե նա լով բա վա -
րար կադ րա յին և տեխ նի կա կան ռե սուրս ներ,
հնա րա վո րու թյուն ու նի լիար ժե քո րեն ստանձ -
նե լու նշված գոր ծե րը մինչև դա տա րան տա նե -
լու ա ռա քե լու թյու նը: Հա կա ռակ պա րա գա յում
ան հաս կա նա լի է մնում այդ հսկա յա կան գե րա -
տես չու թյան քրեա կան գոր ծե րով մաս նակ ցու -
թյան աս տի ճա նի ար հես տա կա նո րեն նվա զեց -
ված դե րը: 

20 Տե՛ս ՀՀ քրեական դատավարության նոր օրենսգրքի նախագիծ, Կ-084-14.09.2012,19.10.2016-ՊԻ-010/0:



Ե րե խա նե րի ի րա վունք նե րի մա սին ՄԱԿ-ի
1989 թ. կոն վեն ցիա յի1 նա խա բա նում աս վում է.
«...Ե րե խան, նկա տի ու նե նա լով նրա ֆի զի կա -
կան և մ տա վոր ան հա սու նու թյու նը, կա րիք ու -
նի հա տուկ պաշտ պա նու թյան և հա տուկ հո -
գա տա րու թյան, նե րառ յալ՝ պատ շաճ ի րա վա -
կան պաշտ պա նու թյու նը ծնվե լուց ա ռաջ և հե -
տո»: Ա վե լի քան եր կու տաս նամ յակ է, ինչ Հա -
յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նը միա ցել է2 այդ
կոն վեն ցիա յին՝ ստանձ նե լով ե րե խա նե րի ի րա -
վունք նե րի պաշտ պա նու թյան ո լոր տում մի ջազ -
գա յին պար տա վո րու թյուն ներ:

Ե րե խա նե րի ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու -
թյան տե սանկ յու նից՝ պե տա կան ի րա վա պահ
գոր ծու նեու թյան բնա գա վա ռում ա ռանձ նա հա -
տուկ նշա նա կու թյուն է ձեռք բե րում քրեա կան
դա տա վա րու թյու նը, ո րի ի րա կա նաց ման ըն -
թաց քում առ կա է ան ձի հիմ նա կան ի րա վունք -
նե րի ու ա զա տու թյուն նե րի սահ մա նա փակ ման
ի րա վա կան հնա րա վո րու թյուն: 

Քրեա կան դա տա վա րու թյան ան չա փա հաս
սուբ յեկտ նե րի ի րա վունք նե րի և օ րի նա կան շա -
հե րի ա պա հով ման ա ռու մով՝ ա ռա վել խնդրա -
հա րույց են նրանց մաս նակ ցու թյամբ (նկատ -
մամբ) քննչա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի ի րա կա -
նաց ման ըն թաց քում ծա գող խնդիր նե րը: 

Քնն չա կան գոր ծո ղու թյուն նե րը կարևոր
նշա նա կու թյուն ու նեն հան ցա գոր ծու թյուն նե րի
բա ցա հայտ ման հա մար և ըն կած են ա պա ցու -
ցո ղա կան գոր ծու նեու թյան հիմ քում: Հարկ ենք
հա մա րում նշել, որ քրեա կան դա տա վա րու թյան
նոր օ րենսգր քի նա խագ ծում (այ սու հետ՝ Նա -

խա գիծ) քննչա կան գոր ծո ղու թյու նը դի տարկ -
վում է որ պես քրեա կան դա տա վա րու թյան ընդ -
հա նուր, այլ ոչ թե՝ փու լա յին ինս տի տուտ: 

Քրեա դա տա վա րա կան օ րեն քն ան չա փա -
հաս նե րի նկատ մամբ քննչա կան գոր ծո ղու թյուն -
նե րի ի րա կա նաց ման որևէ սահ մա նա փա կում
չի նա խա տե սում: Քրեա կան դա տա վա րու թյան
օ րենս գիր քը բո լոր հան ցա գոր ծու թյուն նե րի
քննու թյան հա մար սահ մա նում է քննու թյան
միաս նա կան կարգ, այ սինքն՝ դա տա վա րա կան
ընդ հա նուր ձև և ե րաշ խիք ներ, ո րոնք ա պա հո -
վում են ինչ պես հան ցա գոր ծու թյուն նե րի արդ -
յու նա վետ քննու թյու նը, այն պես էլ ան ձի ի րա -
վունք նե րի պաշտ պա նու թյու նը: Քրեա կան դա -
տա վա րու թյան խնդիր նե րից ել նե լով` օ րեն քում
նա խա տես վում են նաև բա ցա ռու թյուն ներ, ո -
րոնք պայ մա նա վոր ված են են թադր յալ հան -
ցանք կա տա րած ան ձի հատ կա նիշ նե րով: 

Վա րույ թի ա ռան ձին կարգ նա խա տե սե լը
նպա տակ է հե տապն դում ոչ թե սահ մա նա փա -
կել օ րեն քով նա խա տես ված ե րաշ խիք նե րը, այլ,
հա կա ռա կը՝ պահ պա նե լով այդ ե րաշ խիք նե րը՝
օ րեն քում նա խա տե սել պաշտ պա նու թյան լրա -
ցու ցիչ մի ջոց ներ: Տվ յալ դեպ քում մենք գործ ու -
նենք ոչ թե հա կա սու թյան, այլ՝ ընդ հա նուր կա -
նո նից բա ցա ռու թյան հետ: Օ րեն քով նա խա -
տես ված դեպ քե րում, դա տա վա րա կան ընդ հա -
նուր ե րաշ խիք նե րից բա ցի, նա խա տես վում են
նաև այլ մի ջոց ներ, ո րոնք ե րաշ խա վո րում են
ան ձի ի րա վունք նե րի և ի րա վա չափ շա հե րի
արդ յու նա վետ պաշտ պա նու թյու նը: Ա հա այդ ե -
րաշ խիք նե րի հա մա կար գում կարևոր դե րա կա -
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տա րու թյուն ու նեն ան չա փա հաս նե րի նկատ -
մամբ կի րառ վող ի րա վա կան գոր ծիք նե րը:
Խնդրո ա ռար կա հան դի սա ցող բնա գա վա ռում
բա ցա կա յում են ա ռան ձին այն պի սի ի րա վա -
կար գա վո րում ներ, ո րոնք վե րա բե րե լի կլի նեին
ան չա փա հաս նե րին՝ քննչա կան գոր ծո ղու թյուն -
նե րի ի րա կա նաց ման հա մա տեքս տում: Աս վա -
ծը խնդրա հա րույց է այն ի մաս տով, որ ի րա վա -
կան կար գադ րագ րի բա ցա կա յու թյու նը մե ծաց -
նում է վա րույթն ի րա կա նաց նող մարմ նի հա յե -
ցո ղա կան լիա զո րու թյու նը, ին չը հղի է ան ցան -
կա լի հետևանք նե րով: Քնն չա կան գոր ծո ղու -
թյուն նե րի կա տար մա նն ան չա փա հաս նե րի մաս -
նակ ցու թյան հար ցե րը միշտ էլ ե ղել են դա տա -
վա րա գետ նե րի ու շադ րու թյան կենտ րո նում, իսկ
օ րենսդ րա կան նոր զար գա ցում նե րի պայ ման -
նե րում դրանց ու սում նա սի րու թյու նը դար ձել է
ա վե լի ար դիա կան:

Պետք է նշել, որ այն քննչա կան գոր ծո ղու -
թյուն նե րը, ո րոնց կա րող է մաս նակ ցել ան չա -
փա հա սը, բազ մա տե սակ են, սա կայն և՛ գոր ծող
օ րենսգր քով, և՛ Նա խագ ծով ան չա փա հաս նե րի
վե րա բե րու թյամբ կար գա վոր ված են միայն հար -
ցաքն նու թյան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը:
Քրեա կան դա տա վա րու թյան օ րենս գիր քը կար -
գա վո րում է միայն ան չա փա հաս վկա յի և տու -
ժո ղի հար ցաքն նու թյան ա ռանձ նա հատ կու թյուն -
նե րը, իսկ Նա խա գի ծը, բա ցի վե րը նշված սուբ -
յեկտ նե րից, կար գա վո րում է նաև հար ցաքննու -
թյան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րն ան չա փա հաս
մե ղադր յա լի մա սով (հոդ ված 240): Ի հա՛ր կե,
ող ջու նե լի է, որ Նա խագ ծում հար ցաքն նու թյան
մա սով ա ռան ձին սահ ման վել են նաև ան չա -
փա հաս մե ղադր յա լի հար ցաքն նու թյան ա ռանձ -
նա հատ կու թյուն նե րը: Սա կայն Նա խագծում
նույն պես ան տես վել են մյուս քննչա կան գոր -
ծո ղու թյուն նե րի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը, ո -
րոնց կա րող է մաս նա կից լի նել ան չա փա հա սը՝
ա ռե րե սում, քննչա կան փոր ձա րա րու թյուն, խու -
զար կու թյուն և այլն: Ի հա՛ր կե, այս խնդի րը
պրակ տի կա յում հաղ թա հար վում է օ րեն քի ա -
նա լո գիա յի մի ջո ցով, բայց օ րենսդ րա կան նման
բա ցը չի կա րող ա պա հո վել ան չա փա հաս ան ձի
ի րա վունք նե րի և օ րի նա կան շա հե րի պատ շաճ
պաշտ պա նու թյու նը: Այլ կերպ ա սած՝ քննչա -
կան գոր ծո ղու թյուն ներն ընդ հան րա պես ու նեն
կար գա վո րում, որն ա պա հո վում է ան ձի ի րա -
վունք ներն ու օ րի նա կան շա հե րը, սա կայն կոնկ -

րետ կար գա վո րում չու նեն ան չա փա հաս նե րի
մա սով, ին չը չի բխում ան չա փա հա սի շա հե -
րից: Ըստ մեզ՝ անհ րա ժեշտ է ա ռան ձին չա փո -
րո շիչ ներ սահ մա նել ան չա փա հաս նե րի մաս -
նակ ցու թյամբ ի րա կա նաց վող բո լոր քննչա կան
գոր ծո ղու թյուն նե րի հա մար: Ինչ պես գի տենք՝
հար ցաքնն վել կա րող են դա տա վա րա կան տար -
բեր կար գա վի ճակ ու նե ցող սուբ յեկտ ներ: Ան -
չա փա հաս նե րի տա րի քա յին հո գե ֆի զիո լո գիա -
կան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը հան գեց նում
են նրանց հա մար դա տա վա րա կան լրա ցու ցիչ
ե րաշ խիք ներ սահ մա նե լուն, այ սինքն՝ հար ցա -
քննու թյան հա տուկ կա նոն ներ նա խա տե սե լուն:
Այդ ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը վե րա բե րում
են՝

 քննչա կան գոր ծո ղու թյան կա տար ման
հա մար ան չա փա հա սին կան չե լու կար -
գին,

 հար ցաքն նու թյան ի րա կա նաց ման դա -
տա վա րա կան կար գին,

 հար ցաքն նու թյա նը մաս նակ ցող ան ձանց
շրջա նա կին,

 պաշտ պա նի պար տա դիր մաս նակ ցու -
թյա նը:

Ան չա փա հաս նե րի հար ցաքն նու թյան հա -
մար ա ռան ձին կա նոն նե րի սահ մա նու մը նպա -
տակ է հե տապն դում՝

1) ա պա հո վել նշված ան ձանց ի րա վունք -
նե րի և օ րի նա կան շա հե րի պաշտ պա նու թյու -
նը,

2) ա պա հո վել ա պա ցուց ման են թա կա հան -
գա մանք նե րի մա սին ճշգրիտ տե ղե կու թյուն նե -
րի ստա ցու մը,

3) պահ պա նել հար ցաքն նու թյան մի ջո ցով
ստաց ված ա պա ցույց նե րի ի րա վա բա նա կան ու -
ժը,

4) ստեղ ծել անհ րա ժեշտ պայ ման ներ հար -
ցաքն նու թյա նը մաս նակ ցող բո լոր ան ձանց հա -
մար,

5) պաշտ պա նել ան չա փա հա սին հար ցա -
քննու թյունն ի րա կա նաց նող պաշ տո նա տար ան -
ձի ա նօ րի նա կան գոր ծո ղու թյուն նե րից:

Քրեա կան դա տա վա րու թյան օ րենս գիր քն
ան չա փա հա սի հար ցաքն նու թյան տևո ղու թյան
վե րա բեր յալ սահ մա նում է ա ռանձ նա հատ կու -
թյուն, մաս նա վո րա պես՝ հար ցաքն նու թյու նը չի
կա րող տևել ա նընդ մեջ եր կու ժա մից ա վե լի:
Օր վա մեջ ան չա փա հա սի հար ցաքն նու թյան



ընդ հա նուր տևո ղու թյու նը չի կա րող գե րա զան -
ցել վեց ժա մը: Անհ րա ժեշտ է նշել, որ ան չա -
փա հա սի հար ցաքն նու թյու նը պետք է ընդ հատ -
վի յու րա քանչ յուր պա հի, ե թե շա րու նա կու թյու -
նը կա րող է վնա սել նրա ա ռող ջու թյու նը: Հար -
ցաքն նու թյան ընդ հատ ման դեպ քում հար ցա -
քննու թյան ար ձա նագ րու թյան մեջ պետք է նշել
պատ ճառ նե րը: Օ րենսդ րա կան այս պի սի կար -
գա վո րումն ար դա րաց ված է, քա նի որ բա ցա -
ռեց եր կա րա ժամ կետ հար ցաքն նու թյուն կա -
տա րե լու հնա րա վո րու թյու նը, ին չը հո գե բա նա -
կան լուրջ ներ գոր ծու թյուն էր հար ցաքնն վող
ան ձի նկատ մամբ:

Քրեա կան դա տա վա րու թյան օ րենս գիր քը
հար ցաքն նու թյան ընթացքում ման կա վար ժի
մաս նակ ցու թյուն նա խա տե սում է մինչև 16 տա -
րե կան վկա յի և տու ժո ղի հար ցաքն նու թյան
դեպ քում: Ըստ Ս.Գ. Լ յու բիչևի՝ ման կա վար ժի
մաս նակ ցու թյու նը հնա ցած մո տե ցում է և ժա -
ռան գու թյուն այն ժա մա նակ նե րից, երբ դպրոց -
նե րում և այլ նմա նա տիպ հաս տա տու թյուն նե -
րում բա ցա կա յում էին մաս նա գի տաց ված հո -
գե բան ներ, և իբրև հո գե բան ներ նշա նակ վում
էին այն ան ձինք, ով քեր աշ խա տում էին ե րե -
խա նե րի հետ և ան ցել էին հա մա պա տաս խան
վե րա պատ րաս տում ներ: Ար դա րաց ված ենք հա -
մա րում Նա խագ ծում տեղ գտած այն կար գա -
վո րու մը, որ ման կա վար ժը փո խա րին վեց հո -
գե բա նով: Իսկ, ըստ Ն. Կուր մաևա յի՝ հո գե կան
խնդիր ներ ու նե ցող ան չա փա հաս նե րի քննչա -
կան գոր ծո ղու թյուն նե րին պետք է ներգ րա վել
ոչ թե ման կա վար ժին կամ էլ հո գե բա նին, այլ՝
հո գե բույ ժին: Նմա նա տիպ կար գա վո րում ու նի
քրեա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 208-
րդ հոդ վա ծը, այն է՝ ...վկա յի հո գե կան կամ այլ
ծանր հի վան դու թյան առ կա յու թյան դեպ քում
վկա յի հար ցաքն նու թյու նը կա տար վում է բժշկի
թույլտ վու թյամբ և ներ կա յու թյամբ: Այս դրույթն
անհ րա ժեշտ է զար գաց նել և տա րա ծել նաև
դա տա վա րա կան կար գա վի ճակ ու նե ցող մյուս
սուբ յեկտ նե րի մա սով:

Ըստ մեզ՝ քրեա կան դա տա վա րու թյան օ -
րենսգր քի թե րու թյուն նե րից մեկն այն է, որ
օրենսգիրքը նա խա տե սում է ման կա վար ժի, այլ
ոչ թե՝ հո գե բա նի մաս նակ ցու թյու նը, այն էլ՝
միայն 16 տա րին չլրա ցած վկա յի և տու ժո ղի
հար ցաքն նու թյան դեպ քում: Մինչ դեռ, կար ծում
ենք՝ հո գե բա նի մաս նակ ցու թյու նը պետք է պար -

տա դիր լի նի նաև 16 տա րին չլրա ցած կաս կած -
յա լի կամ մե ղադր յա լի հա մար, ո րով հետև նշված
ան ձինք, ի րենց տա րի քա յին ա ռանձ նա հատ -
կու թյամբ պայ մա նա վոր ված՝ ի վի ճա կի չեն
պաշտ պա նելու ի րենց ի րա վունք ներն ու օ րինա -
կան շա հե րը, զերծ մնալու հո գե կան և բա ցա -
սա կան ներ գոր ծու թյու նից: Ան չա փա հա սի նկատ -
մամբ դա տա վա րա կան գոր ծո ղու թյուն ներ ի րա -
կա նաց նե լիս հո գե բա նի մաս նակ ցու թյու նը
նրանց ի րա վունք նե րի և օ րի նա կան շա հե րի
պաշտ պա նու թյան լրա ցու ցիչ ե րաշ խիք է: Տվյալ
դեպ քում՝ դա տա վա րու թյան սուբ յեկտ նե րին լրա -
ցու ցիչ ի րա վունք-ե րաշ խի քով օժ տե լը չպետք է
պայ մա նա վոր ված լի նի սուբյեկտի դա տա վա -
րա կան կար գա վի ճա կով, այլ պետք է բխի վեր -
ջի նիս ան չա փա հաս լի նե լու հան գա ման քից:
Ինչ պես ան չա փա հաս տու ժո ղը և վ կան, այն -
պես էլ կաս կած յա լը և մե ղադր յա լը ու նեն հո գե -
բա նի օ ժան դա կու թյան անհ րա ժեշ տու թյու նը:
Ըստ մեզ՝ որևի ցե կերպ ար դա րաց ված չէ օ -
րենսդ րի կող մից նման տար բե րա կու մը:

Անդ րա դառ նա լով ան չա փա հաս տու ժո ղի
կար գա վի ճա կին՝ քննչա կան գոր ծո ղու թյուն նե -
րի ըն թաց քում, պետք է փաս տել, որ, ինչ պես
կաս կած յա լի, մե ղադր յա լի դեպ քում, այս տեղ
ևս  ի րա վա կան վա կուում է նկատ վում: Խն դի րը
շրջանց ված է նաև Նա խագ ծում: Գոր ծող օ -
րենսդ րու թյան ի մաս տով՝ ան չա փա հաս տու ժո -
ղի ա ռանձ նա հատ կու թյունն իր ար տա ցո լումն է
գտել միայն հար ցաքն նու թյուն քննչա կան գոր -
ծո ղու թյու նը կար գա վո րող ի րա վա կան նոր մե -
րում:

Այժմ անդ րա դառ նանք ան չա փա հաս վկա -
յի մաս նակ ցու թյամբ ի րա կա նաց վող քննչա կան
գոր ծո ղու թյուն նե րին: Պետք է նշել, որ ան չա -
փա հաս վկան վա րույ թում հան դես է գա լիս իր
օ րի նա կան ներ կա յա ցուց չի մի ջո ցով: ՀՀ քր.
դատ. օր.-ի 87-րդ հոդ վա ծն անդ րա դար ձել է
վկա յի օ րի նա կան ներ կա յա ցուց չի մաս նակ ցու -
թյա նը քննչա կան կամ այլ դա տա վա րա կան
գոր ծո ղու թյուն նե րին, այս պես՝ 14 տա րին չլրա -
ցած վկա յի օ րի նա կան ներ կա յա ցու ցի չը, իսկ
քրեա կան գոր ծով վա րույթն ի րա կա նաց նող
մարմ նի թույլտ վու թյամբ՝ նաև ա ռա վել բարձր
տա րի քի ան չա փա հա սի օ րի նա կան ներ կա յա -
ցու ցիչն ի րա վունք ու նի ի մա նալու ներ կա յացվող
ան ձին քրեա կան վա րույթն ի րա կա նաց նող մար -
մին կան չե լու մա սին և մաս նակ ցելու քննչա -
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կան կամ այլ դա տա վա րա կան գոր ծո ղու թյա նը՝
ու ղեկ ցե լով նրան:

Վկա յի դեպ քում օ րի նա կան ներ կա յա ցու -
ցիչ ներն ու նեն դա տա վա րա կան լիար ժեք ի րա -
վունք ներ միայն այն դեպ քում, երբ խոս քը 14
տա րին չլրա ցած ան չա փա հա սի մա սին է: 14
տա րե կա նից մեծ վկա յի օ րի նա կան ներ կա յա -
ցու ցի չը կա րող է մաս նակ ցել քննչա կան գոր -
ծո ղու թյուն նե րին կամ ու ղեկ ցել վկա յին միայն
վա րույթն ի րա կա նաց նող մարմ նի թույլտ վու -
թյամբ: Օ րենս դի րը չի նշում այն չա փա նիշ նե -
րը, ո րոնք կա րող են հիմք հան դի սա նալ նման
թույլտ վու թյուն տա լու կամ չտա լու հա մար: Սա
պրակ տի կա յում կա րող է հան գեց նել ո րո շա կի
չա րա շա հում նե րի: Անհ րա ժեշտ է հստակ սահ -
մա նել չա փո րո շիչ նե րի այն պի սի խումբ, ո րի
վրա հեն վե լիս հնա րա վոր կլի նի նման ո րո շում
կա յաց նել` ա պա հո վե լով վեր ջի նիս հիմ նա վոր -
վա ծու թյու նը:

Վկա յի դեպ քում ՀՀ քր. դատ. օր.-ի 86-րդ
հոդ վա ծը նա խա տե սում է վկա յի ի րա վուն քը՝
քրեա կան վա րույթն ի րա կա նաց նող մար մին
ներ կա յա նալ փաս տա բա նի հետ: Մեր կար ծի -
քով՝ վկա յի հար ցաքն նու թյան ընթացքում փաս -
տա բա նի ներ կա յու թյու նն ունի ձևա կան բնույթ,
քա նի որ փաստաբանն ի րա վունք չու նի հար -
ցեր տա լու կամ պա տաս խան նե րը մեկ նա բա -
նե լու: Նման սահ մա նա փա կու մը փոք րաց նում
է փաս տա բա նի` տու ժող նե րին և վ կա յին հա -
մա պա տաս խան և արդ յու նա վետ ի րա վա բա -
նա կան օգ նու թյուն ցույց տա լու հնա րա վո րու -
թյու նը:

Ինչ պես վե րը նշվեց՝ վկան իր շա հե րը կա -
րող է ներ կա յաց նել փաս տա բա նի մի ջո ցով:
Սա կայն այս ի րա վուն քը դառ նում է ա նի րա -
գոր ծե լի դրա մա կան մի ջոց նե րի բա ցա կա յու -
թյան դեպ քում: 

Թեև Փաս տա բա նու թյան մա սին ՀՀ օ րեն -
քի 41-րդ հոդ վա ծի վեր լու ծու թյու նը ցույց է տա -
լիս, որ ո րո շա կի կա տե գո րիա յի ան չա փա հաս -
ներ պետք է օգտ վեն անվ ճար ի րա վա բա նա -
կան օգ նու թյան ի րա վուն քից (1-ին և 2-րդ խմ բի
հաշ ման դամ նե րը, ա ռանց ծնո ղա կան խնամ քի
մնա ցած ե րե խա նե րը, ինչ պես նաև ա ռանց ծնո -
ղա կան խնամ քի մնա ցած ե րե խա նե րի թվին
պատ կա նող ան ձինք, փախս տա կան նե րը, Հա -
յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում ժա մա նա կա -
վոր ա պաս տան ստա ցած նե րը, հո գե բու ժա կան

կազ մա կեր պու թյու նում բուժ վող, հո գե կան խան -
գա րում ներ ու նե ցող ան ձինք, դա տա պարտ յալ -
նե րը), սա կայն մեր բարձ րացրած խնդրի լու -
ծու մը սույն կար գա վոր ման արդ յուն քով, ի հա՛ր -
կե, չի ա պա հով վում:

Կա տար ված հե տա զո տու թյան արդ յուն քով
հան գել ենք մի շարք հետևու թյուն նե րի. կար -
ծում ենք՝ ինչ պես ան չա փա հաս կաս կած յա լի և
մե ղադր յա լի դեպ քում պետք է պար տա դիր դառ -
նա հո գե բա նի մաս նակ ցու թյու նը, այն պես էլ
տու ժո ղի և վ կա յի դեպ քում պետք է պար տա -
դիր դառ նա փաս տա բա նի մաս նակ ցու թյու նը:
Դա տա վա րու թյան ան չա փա հաս սուբ յեկ տի մաս -
նակ ցու թյամբ քննչա կան գոր ծո ղու թյա նը փաս -
տա բա նի ներ կա յու թյան ձևա կան բնույ թից էլ
խու սա փե լու հա մար անհ րա ժեշտ ենք հա մա -
րում փաս տա բա նին օժ տել քննչա կան գոր ծո -
ղու թյան ընթացքում իր ակ տիվ դերն ա պա հո -
վող ի րա վունք նե րով, քա նի որ ան չա փա հա սին
լրա ցու ցիչ ի րա վուն քով օժ տե լը պայ մա նա վոր -
ված է նրա ոչ այն քան դա տա վա րա կան կար -
գա վի ճա կով, որ քան ան չա փա հաս լի նե լու հան -
գա ման քով:

Կարծում ենք՝ օ րենսդ րո րեն անհ րա ժեշտ է
սահ մա նել հստակ կա ռու ցա կար գեր, ո րոնք ան -
չա փա հաս տու ժո ղի կամ վկա յի անվ ճա րու նա -
կու թյան դեպ քում կա պա հո վեն նրա կող մից ի -
րա վա բա նա կան օգ նու թյան իր ի րա վուն քի փաս -
տա ցի ի րա ցու մը:

Պ րակ տի կա յում խնդիր ներ չա ռա ջա նա լու
նկա տա ռու մով՝ քննչա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի
կա տար ման հա մար օ րեն քում սահ ման ված ընդ -
հա նուր կա նոն նե րում պետք է տա րան ջա տել և
նշել այն ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը, ո րոնք
յու րա հա տուկ են ան չա փա հա սի հա մար: Ըստ
մեզ՝ ան չա փա հաս վկա յի և տու ժո ղի մաս նակ -
ցու թյամբ հար ցաքն նու թյան ի րա կա նաց ման
ժամ կետ նե րը պետք է տա րա ծել մյուս քննչա -
կան գոր ծո ղու թյուն նե րի վրա: Դ րանց կա տար -
ման ընթացքում ան չա փա հա սը նույն պես չի
կա րող եր կար պահ վել վա րույթն ի րա կա նաց -
նող մարմ նում:

Հո գե բան-փաս տա բան-օ րի նա կան ներ կա -
յա ցու ցիչ ե ռա միաս նա կան շղթան պետք է ա -
պա հով վի ան չա փա հաս նե րի մաս նակ ցու թյամբ
բո լոր քննչա կան գոր ծո ղու թյուն նե ր կատարե -
լիս: 



Ի րա վա բա նա կան գրա կա նու թյան մեջ ընդ -
հա նուր մո տե ցում առ կա չէ թե՛ հան ցա գոր ծու -
թյու նից կա մո վին հրա ժար ման հաս կա ցու թյան
վե րա բեր յալ, թե՛ բնու թագ րող հիմ նա կան հատ -
կա նիշ նե րի և թե՛ այն խնդրի շուրջ, թե արդ յոք
հնա րա վո՞ր է հան ցա գոր ծու թյու նից կա մո վին
հրա ժա րում ա վարտ ված հան ցա փոր ձի դեպ -
քում, թե՞ ոչ: 

Ըստ Ի. Օ. Շի շո վի` հան ցա գոր ծու թյու նից
կա մո վին հրա ժա րում հա մար վում է դա դա րե -
ցու մն սկսված հան ցա վոր գոր ծու նեու թյան նա -
խա պատ րաս տու թյան կամ հան ցա փոր ձի փու -
լում:1 Այս տե սա կե տին համամիտ է նաև Վ.Դ.
Ի վա նո վը, ում կար ծի քով՝ կա մո վին հա րա ժարու -
մը հրա ժա րումն է ան ձի կող մից ա վարտ ված
հան ցա գոր ծու թյուն կա տա րե լուց նա խա պատ -
րաս տու թյան կամ հան ցա փոր ձի փու լում:2 Այլ
հե ղի նակ ներ, ինչ պի սիք են Ն.Ֆ. Կուզ նե ցո վը,
Է.Ֆ. Պո բե գայ լոն, Վ.Պ. Կա շե պո վը, կա մո վին
հրա ժա րում ճա նա չում են ան ձի կող մից նախա -
պատ րաս տա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի կամ ան -
մի ջա կա նո րեն հան ցանք կա տա րե լուն ուղղ ված
գոր ծո ղու թյուն նե րի (ան գոր ծու թյուն նե րի) կա -
մո վին և վերջ նա կան դա դա րե ցու մը, ե թե ան ձը
գի տակ ցել է հան ցա գոր ծու թյու նն ա վար տին
հասց նե լու հնա րա վո րու թյու նը:3

Հան ցա գոր ծու թյու նից կա մո վին հրա ժար -
ման օբ յեկ տիվ կող մն այն է, որ կա տա րո ղը
դա դա րեց նում է հան ցա վոր գոր ծո ղու թյան կա -
տա րու մը, և կա տա րո ղի կող մից հան ցա գոր -
ծու թյու նից կա մո վին հրա ժա րում ճա նա չե լու հա -
մար բա վա րար է ձեռն պահ մնալ հան ցա գոր -
ծու թյու նը մինչև վերջ կա տա րե լուց:

Հան ցա գոր ծու թյու նից կա մո վին հրա ժար -
ման սուբ յեկ տիվ կող մը բնու թագր վում է այն
հան գա մանքով, որ ան ձը, ով կա մո վին և վերջ -
նա կա նա պես հրա ժար վել է հան ցա գոր ծու թյան
կա տա րու մից (կա մա յին հատ կա նիշ), գի տակ -
ցի հնա րա վո րու թյու նը՝ հանցագործությունը
մինչև վերջ հասց նե լու (մտա վոր հատ կա նիշ):4

Հան ցա գոր ծու թյու նից կա մո վին հրա ժար -
ման ինս տի տու տի սոցիալական բնույթն այն է,
որ ան ձն սկսում է կա տա րել հան ցա գոր ծու թյու -
նը, բայց այս կամ այն պատ ճա ռով դա դա րեց -
նում է հան ցա վոր գոր ծու նեու թյու նն իր սե փա -
կան կամ քով և, հետևա բար՝ հան ցա վոր հե -
տևանք ա ռաջ չի գա լիս: Հա սա րա կու թյան հա -
մար որ պես արդ յունք չի վնաս վում այս կամ
այն հա սա րա կա կան հա րա բե րու թյու նը5: Ու նե -
նա լով նպա տակ կան խե լու հան ցա գոր ծու թյուն -
ներ՝ քրեաի րա վա կան այս հնա րա վո րու թյու նը
խթա նում է ան ձին՝ հետ կանգ նե լու հան ցա գոր -
ծու թյունն ա վար տին հասց նե լուց: Ու նե նա լով
հան ցա գոր ծու թյուն նե րի նա խազ գու շաց ման և
կանխ ման մեծ նշա նա կու թյուն՝ պե տու թյու նը,
այս քրեաի րա վա կան ինս տի տու տը ներդ նե լով,
կա ռու ցում է «ոս կե կա մուրջ նա հան ջե լու հա -
մար»6:

ՀՀ նախ կին քրեա կան օ րենսգր քում հան -
ցա գոր ծու թյու նից կա մո վին հրա ժար ման ինս -
տի տու տի էու թյու նը բա ցա հայտ ված չէր, չնա -
յած նոր քրեա կան օ րենս գիր քում այս ինս տի -
տու տն ա ռա վել հա մա կար գա յին կար գա վո րում
է ստա ցել՝ այ նուա մե նայ նիվ, հիշ յալ ինս տի տու -
տը միան շա նակ չի ըն կալ վում ի րա վա գի տա -
կան շրջա նակ նե րի կող մից: Ք րեա կան օ րենս -
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գրքում բա ցա կա յում է հստակ կար գա վո րու մն
այն մա սով, թե հնա րա վո՞ր է արդ յոք հան ցա -
գոր ծու թյու նից կա մո վին հրա ժա րում ա վարտ -
ված հան ցա փոր ձի դեպ քում, թե՞ ոչ, ինչի պատ -
ճա ռով էլ ի րա վա կի րառ պրակ տի կա յում առ կա
չէ միա տե սակ կի րա ռու թյուն:

Ըստ ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 36-րդ հոդ -
վա ծի ա ռա ջին մա սի՝ հան ցա գոր ծու թյու նից կա -
մո վին հրա ժա րում է հա մար վում ան ձի կող մից
հան ցա գոր ծու թյան նա խա պատ րաս տու թյու նը
կամ հան ցա փոր ձը կամ ան մի ջա կա նո րեն հան -
ցանք կա տա րե լուն ուղղ ված գոր ծո ղու թյու նը
(ան գոր ծու թյու նը) դա դա րեց նե լը, ե թե ան ձը
գիտակ ցել է հան ցա գոր ծու թյունն ա վար տին
հասց նե լու հնա րա վո րու թյու նը: 

Ան վի ճե լի է քրեա կան ի րա վուն քի տե սու -
թյան մեջ այն տե սա կե տը, որ հան ցա գոր ծու -
թյու նից կա մո վին հրա ժա րում հնա րա վոր է չա -
վարտ ված հան ցա փոր ձի դեպ քում, երբ ան ձը
չի ի րա կա նաց րել բո լոր գոր ծո ղու թյուն նե րը (ան -
գոր ծու թյու նը) հան ցանքն ա վար տե լու հա մար
և գի տակ ցում է, որ հան ցա գոր ծու թյունն ա -
վար տին հասց նե լու հա մար անհ րա ժեշտ է շա -
րու նա կել ա րար քի կա տա րու մը կամ կա տա րել
նոր ա րարք, սա կայն իր կամ քով դա դա րեց -
նում է հա մա պա տաս խան գոր ծո ղու թյու նը կամ
ան գոր ծու թյու նը: Ի րա վա բա նա կան գրա կա նու -
թյան մեջ վե ճե րի տե ղիք է տվել այն հար ցը, թե
արդ յոք հնա րա վո՞ր է հան ցա գոր ծու թյու նից կա -
մո վին հրա ժա րում ա վարտ ված հան ցա փոր ձի
դեպ քում, երբ ան ձը կա տա րել է բո լոր անհ րա -
ժեշտ գոր ծո ղու թյուն նե րը հան ցա գոր ծու թյու նը
մինչև վերջ հասց նե լու հա մար, սա կայն չի ա -
վարտել իր կամ քից ան կախ հան գա մանք նե -
րով: ՀՀ ի րա վա կի րառ պրակ տի կա յում ա վարտ -
ված հան ցա փոր ձի դեպ քում լիո վին չի կի րառ -
վում կա մո վին հրա ժար ման ինս տի տու տը: Այս -
պի սով՝ տե սա կան հար թու թյու նում ու սում նա -
սի րենք կա մո վին հրա ժար ման ինս տի տու տը
ա վարտ ված հան ցա փոր ձի դեպ քում: 

Ո րոշ քրեա գետ ներ, ինչ պի սիք են Ն.Կ. Սե -
մերնևան, Ռ.Լ. Գաբդ րախ մա նո վը, ու նեն այն
տե սա կե տը, որ ա վարտ ված հան ցա փոր ձը բա -

ցա ռում է հնա րա վո րու թյու նը՝ հան ցա գոր ծու -
թյու նից կա մո վին հրա ժար վե լու, քա նի որ ա -
րար քում ար դեն առ կա է հան ցա գոր ծու թյան
օբ յեկ տիվ կող մը:7 Ըստ Մ.Դ. Շար գո րոդսկու՝
հան ցա գոր ծու թյու նից կա մո վին հրա ժա րում
հնա րա վոր չէ ա վարտ ված հան ցա փոր ձի դեպ -
քում, և նա իր աշ խա տու թյու նում տա րան ջա -
տում է հան ցա գոր ծու թյու նից կա մո վին հրա -
ժա րու մն այն դեպ քե րից, երբ ան ձը հան ցա վոր
հետևան քը կան խե լու հա մար ձեռնարկում է ո -
րո շա կի մի ջոց ներ, օ րի նակ՝ թու նա վո րե լով ան -
ձին՝ հե տո տա լիս է հա կա թույն, նաև տար ան -
ջա տում է այն դեպ քե րից, երբ ան ձը հրա ժար -
վում է կրկնե լուց ա րար քը, օ րի նակ՝ ան ձը, չկա -
րո ղա նա լով դի պուկ կրա կել ինչ-որ մե կին, վրի -
պում է և, ու նե նա լով հնա րա վո րու թյուն նո րից
կրա կե լու՝ հրա ժար վում է: Այս դեպ քե րում, ըստ
հե ղի նա կի՝ հան ցա գոր ծու թյու նից կա մո վին հրա -
ժա րում չկա, և ան ձը պետք է են թարկ վի քրեա -
կան պա տաս խա նատ վու թյան:8 Ըստ Ի.Ս. Տիշ -
կևի չի և Կ.Ա. Պան կո յի ընդ հա նուր կար ծի քի՝
ա վարտ ված հան ցա փոր ձի դեպ քում հան ցա -
գոր ծու թյու նից կա մո վին հրա ժա րում բա ցառ -
վում է, քա նի որ ան ձի կող մից ար դեն կա տար -
վել են այն բո լոր գոր ծո ղու թյուն ներ, ո րոնք նա
հա մա րել է անհ րա ժեշտ՝ մտադ րու թյու նն ի րա -
կա նաց նե լու հա մար: Ըստ հե ղի նակ նե րի՝ հան -
ցա գոր ծու թյու նից կա մո վին հրա ժա րու մը հրա -
ժա րումն է սկսված հան ցա գոր ծու թյու նը շա րու -
նա կելուց: Ս րա բո վան դա կու թյու նն այն է, որ
ան ձն իր սե փա կան նա խա ձեռ նու թյամբ դա -
դա րեց նում է հե տա գա հան ցա վոր գոր ծո ղու -
թյուն նե րը: Եվ հրա ժա րում հնա րա վոր է միայն
այն դեպքում, երբ ան ձի կող մից ար դեն կա -
տար ված ա րար քը դեռ չի կա րող հան ցա վոր
հետևան քի հանգեցնել:9

Վե րո շա րադր յալ դիր քոր շում նե րն ան հիմն
նե ղաց նում են հան ցա գոր ծու թյու նից կա մո վին
հրա ժար ման ինս տի տու տը և հե ղի նակ նե րի կող -
մից հա մա կար գա յին չեն դի տարկ վում այս ինս -
տի տու տի նպա տա կի հետ, այն է՝ կան խել հան -
ցա գոր ծու թյուն նե րը և վեր ջին նե րիս հան րո րեն
վտան գա վոր հետևանք նե րը: Այլ հե ղի նակ ներ,

7 Տե՛ս: Уголовное право. Общая часть. - М., 1997. С. 316.
8 Տե՛ս: Шаргородский м.д. вина и наказание в советском уголовном праве М 1945 с 27-28.
9 Տե՛ս: Тишкевич И. С. Указ. соч. С. 226; Панько К. А. Добровольный отказ от преступления по советскому

уголовному праву. Воронеж, 1975. С 69-70.



ինչ պի սիք են Ա.Բ. Նաու մո վը, Օ.Ֆ. Շի շո վը,
Բ.Վ. Զդ րա վո միս լո վը, հաս տա տում են այն տե -
սա կե տը, որ ա վարտ ված հան ցա փոր ձի դեպ -
քում հան ցա գոր ծու թյու նից կա մո վին հրա ժա -
րում հնա րա վոր չէ՝ բա ցա ռու թյամբ հազ վագյուտ
դեպ քե րի, երբ կա տար ված հան ցա վոր ա րար -
քի և հան ցա վոր հետևան քի միջև առ կա է ժա -
մա նա կա յին խզում, ո րի ըն թաց քում ան ձը կա -
րող է կան խել հան ցա վոր հետևան քի վրա հաս -
նե լը:10 Ո րոշ հե ղի նակ ներ կար ծում են, թե ա -
վարտ ված հան ցա փոր ձի դեպ քում, երբ հան -
ցա փորձ կա տա րո ղը կա տա րել է բո լոր գոր ծո -
ղու թյուն նե րը, բայց հան ցա վոր հետևան քը կան -
խե լու հնա րա վո րու թյու նն օբ յեկ տի վո րեն չի վե -
րա ցել, այս դեպ քում հան ցա գոր ծու թյու նից կա -
մո վին հրա ժա րու մը կա րող է դրսևոր վել միայն
ան ձի կող մից ակ տիվ գոր ծո ղու թյուն նե րով, այն
է՝ իր ի րա կան ակ տիվ վար քագ ծով կան խել այդ
հետևան քը: Մ նա ցյալ դեպ քե րում հան ցա  գոր -
ծու թյու նից կա մո վին հրա ժա րում ա վարտ ված
հան ցա փոր ձի դեպ քում հնա րա վոր չէ:11

Գ րե թե նույ նա տեսակ մո տե ցում է ար տա -
հայ տել է նաև ՀՀ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը թիվ
ԵԱՆԴ/0110/01/12 քրեա կան գոր ծով
28.08.2015թ. կա յաց րած վճռում. «...Ա վարտ -
ված հան ցա փոր ձի պա րա գա յում, երբ ան ձը
կա տա րել է բո լոր անհ րա ժեշտ գոր ծո ղու թյուն -
նե րը հան ցա գոր ծու թյու նը մինչև վերջ հասցնե -
լու հա մար, սա կայն չի ա վարտ ել իր կամ քից
ան կախ հան գա մանք նե րով, կա մո վին հրա ժա -
րու մը հնա րա վոր է միայն այն դեպ քում, երբ
հան րո րեն վտան գա վոր հետևան քի` մահ վան
ա ռա ջաց ման հա մար պա հանջ վում է ո րո շա կի
ժա մա նա կա հատ ված, և անձն իր ակ տիվ վար -
քագ ծով կան խում է այդ հետևան քը։ Ընդ ո -
րում՝ անհ րա ժեշտ է, որ մահ վան ա ռա ջա նա լը
կամ չա ռա ջա նա լը պայ մա նա վոր ված լի նի ան -
ձի կամ քով, վեր ջինս պահ պա նի վե րահս կո -
ղու թյունն ա րար քի և հետևան քի միջև պատ -
ճա ռա կան կա պի զար գաց ման ողջ ըն թաց քի
նկատ մամբ, հնա րա վո րու թյուն ու նե նա ցան -
կա ցած պա հի մի ջամ տե լու և կան խե լու մահ -
վան վրա հաս նե լը (օ րի նակ` դան դաղ ներ գոր -
ծող թույն տա լուց հե տո տա լիս է հա կա թույն,

սպա նե լու նպա տա կով տու նը հրդե հե լուց հե -
տո մա րում է հրդե հը` նախ քան վերջինս կհասց -
ներ տա րած վել ու փրկում է տու ժո ղի կյան քը և
այլն)։ 

Հա կա ռակ պա րա գա յում, երբ բո լոր անհ -
րա ժեշտ գոր ծո ղու թյուն նե րը կա տա րե լուց հե -
տո հա մա պա տաս խան վտան գա վոր հետևանք -
նե րի ա ռա ջա նա լը կամ չա ռա ջա նա լը դուրս է
հան ցա վո րի վե րահս կո ղու թյան շրջա նակ նե րից,
պայ մա նա վոր ված է ոչ միայն նրա կամ քով,
այլև նրա կամ քից ան կախ բազ մա թիվ այլ հան -
գա մանք նե րով (օ րի նակ՝ ժա մա նա կին ցու ցա -
բեր ված բժշկա կան մի ջամ տու թյան շնոր հիվ
կյան քը փրկե լու դեպ քում), կա մո վին հրա ժա -
րու մը բա ցառ վում է։

Վե րո շա րադր յա լով պայ մա նա վոր ված`
Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ
սպա նու թյան ա վարտ ված և չ հա ջող ված հան -
ցա փոր ձից հե տո հան ցանքն ա վար տին հասց -
նե լուց հրա ժար վե լը, նույ նիսկ ե թե հան ցա վորն
ի րա կան հնա րա վո րու թյուն է ու նե ցել հասց նե -
լու մինչև վերջ, չի կա րող հան ցա գոր ծու թյու նից
կա մո վին հրա ժա րում հա մար վել։ Տվ յալ դեպ -
քում փաս տա ցի կա տար ված ա րարքն ար դեն
իսկ պա րու նա կում է ա վարտ ված հան ցա փոր -
ձի բո լոր օբ յեկ տիվ և սուբ յեկ տիվ հատ կա նիշ -
նե րը, հետևա բար՝ ան ձը չի կա րող ա զատ վել
իր դի տա վո րու թյան մեջ ընդգրկ ված հան ցա -
գոր ծու թյան փոր ձի հա մար քրեա կան պա տաս -
խա նատ վու թյու նից։ Չ հա ջող ված հան ցա փոր -
ձից հե տո հան ցանքն ա վար տին հասցնե լուց
հրա ժար վե լը, գոր ծով առ կա այլ հան գա մանք -
նե րի հետ մեկտեղ (օ րի նակ` օգ նու թյուն կան -
չել, հի վան դա նոց տե ղա փո խել և այլն), կա րող
է գնա հատ վել որ պես մեղ մաց նող հան գա մանք
և հաշ վի առն վել դա տա րա նի կող մից պա տիժ
նշա նա կե լիս…»:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, համարե լով, որ առ -
կա է օ րեն քի միա տե սակ կի րա ռու թյուն ա պա -
հո վե լու խնդիր, անհ րա ժեշտ է հա մա րել ար -
տա հայ տել ի րա վա կան դիր քո րո շում ներ, ո րոնք
կա րող են ուղ ղոր դող նշա նա կու թյուն ու նե նալ
նման գոր ծե րով դա տա կան պրակ տի կան ճիշտ
ձևա վո րե լու հա մար, սա կայն այս դիր քո րո շում -
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10 Տե՛ս: Комментарий к УК РФ.– М., 1996. С. 48; Учебник уголовного право. Общая часть.– М., 1994. С. 280-281.
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նե րը հա մա կար գա յին կար գա վո րում չեն տվել
այս ինս տի տու տին: Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, ար -
տա հայ տե լով այս պի սի դիր քո րո շում, զգա լիո -
րեն նե ղաց րել է հան ցա գոր ծու թյու նից կա մո -
վին հրա ժար ման ինս տի տու տի էու թյու նը՝ հան -
ցա գոր ծու թյու նից կա մո վին հրա ժա րու մը հնա -
րա վոր հա մա րե լով միայն այն դեպ քում, երբ
հան րո րեն վտան գա վոր հետևան քի ա ռա ջաց -
ման հա մար պա հանջ վում է ո րո շա կի ժա մա -
նա կա հատ ված, և անձն իր ակ տիվ վար քա -
գծով կան խում է այդ հետևան քը: Եվ իր դիր քո -
րոշ ման մեջ մեկ հան գա մանք ևս պար տա դիր
է հա մա րել, որ այդ ամ բողջ ըն թաց քում ան ձը
պետք է պահ պա նի վե րահս կո ղու թյունն ա րար -
քի ու հետևան քի միջև պատ ճա ռա կան կա պի
զար գաց ման ողջ ըն թաց քի նկատ մամբ, հակա -
ռակ պա րա գա յում, ըստ դա տա րա նի դիր քո -
րոշ ման՝ բա ցառ վում է կա մո վին հրա ժա րու մը: 

Այս պի սով՝ ըստ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի վե -
րոնշ յալ ո րոշ ման՝ զգա լիո րեն ան հիմն սահ մա -
նա փակ վել են հան ցա գոր ծու թյու նից կա մո վին
հրա ժար ման ինս տի տու տի կի րա ռու թյան շրջա -
նակ նե րը, և այն դեպ քե րում, երբ հետևանք նե -
րի ա ռա ջա նա լը կամ չա ռա ջա նա լը դուրս է հան -
ցա վո րի վե րահս կո ղու թյան շրջա նակ նե րից,
պայ մա նա վոր ված է ոչ միայն նրա կամ քով,
այլև նրա կամ քից ան կախ այլ հան գա մանք նե -
րով, հան ցա գոր ծու թյու նից կա մո վին հրա ժա -
րու մը բա ցառ վում է: Այ սինքն՝ ե թե ան ձը, օ րի -
նակ՝ սպա նու թյան նպա տա կով դա նա կով հար -
վա ծում է ինչ-որ մե կի կյան քի հա մար վտան -
գա վոր օր գա նի, սա կայն, չցան կա նա լով տու -
ժո ղի մա հը՝ կա մո վին, վերջ նա կա նա պես դա -
դա րեց նում է գոր ծո ղու թյու նը՝ գի տակ ցե լով, որ
հնա րա վո րու թյուն ու նի ա վար տին հասց նե լու
հան ցա գոր ծու թյու նը, և ա ռա վել ծանր հետևան -
քը կան խում է՝ նրան հասց նե լով հի վան դա -
նոց, որ տեղ բժշկա կան մի ջամ տու թյամբ փրկում
են նրան, այս պա րա գա յում, ըստ Վճ ռա բեկ
դա տա րա նի դիր քո րոշ ման՝ չի դիտ վի կա մո վին
հրա ժա րում, քա նի որ պայ մա նա վոր ված է ոչ
միայն նրա կամ քով, այլև նրա կամ քից ան կախ
այլ հան գա մանք նով՝ ժա մա նա կին ցու ցա բեր -
ված բժշկա կան մի ջամ տու թյամբ: 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը վե րոնշ յալ ո րոշ ման
դիր քո րո շում նե րի մեջ ևս մեկ ան հիմն սահ մա -
նա փա կում է ար տա հայ տել հան ցա գոր ծու թյու -
նից կա մո վին հրա ժար ման ինս տի տու տի կի -

րա ռու թյան շրջա նակ նե րի վե րա բեր յալ. այն ան -
ձը, ով չհա ջող ված հան ցա փոր ձից հե տո հան -
ցանքն ա վար տին հասց նե լուց հրա ժար վել է, չի
կա րող հան ցա գոր ծու թյու նից կա մո վին հրա ժա -
րում հա մար վել՝ նույ նիսկ այն դեպ քում, երբ
հան ցա վորն ի րա կան հնա րա վո րու թյուն է ու -
նե ցել հասց նե լու մինչև վերջ: Այ սինքն՝ ե թե ան -
ձը, օ րի նակ՝ կրա կում է ինչ-որ մե կի ուղ ղու -
թյամբ նրան սպա նե լու դի տա վո րու թյամբ, բայց
հա ջող վում է միայն մարմ նա կան վնաս վածք
պատ ճա ռել, և դրա նից հե տո կա մո վին, վերջ -
նա կա նա պես դա դա րեց նում է գոր ծո ղու թյու նը՝
գի տակ ցե լով, որ հնա րա վո րու թյուն ու նի ա վար -
տին հասց նե լու հան ցա գոր ծու թյու նը, և հ րա -
ժար վում է նո րից կրկնե լուց, այս պա րա գա -
յում նույն պես, ըստ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր -
քո րոշ ման՝ չի դիտ վի կա մո վին հրա ժա րում, քա -
նի որ, ըստ դիր քո րոշ ման՝ չհա ջող ված հան ցա -
փոր ձից հե տո հան ցանքն ա վար տին հասց նե -
լուց հրա ժար վե լը կա րող է գնա հատ վել միայն
որ պես մեղ մաց նող հան գա մանք և հաշ վի առնվել
դա տա րա նի կող մից պա տիժ նշա նա կե լիս: 

Համամիտ չլինելով ի րա վա բա նա կան գրա -
կա նու թյու նում առ կա և Վճ ռա բեկ դա տա րա նի
կող մից տրված նշված դիր քո րո շում նե րին՝ հա -
մա րում եմ, որ հան ցա գոր ծու թյու նից կա մո վին
հրա ժա րում հնա րա վոր է նաև վե րոնշ յալ դեպ -
քե րում, այն է՝ երբ ան ձը կան խում է ա ռա վել
ծանր հետևան քը կամ չհա ջող ված հան ցա փոր -
ձի դեպ քում հրա ժար վում է կրկնե լուց: Հասնելով
այս ինս տի տու տի ներդր ման ա կունք նե րին՝
պետք է փաս տենք, որ այդ ինստիտուտը պետու -
թյուն նե րի կող մից ներդր վել է հան ցա գոր ծու -
թյուն ներ կան խե լու հա մար, ինչը պետք է խթան
հան դի սա նա հան ցա վոր ա րարք կա տա րած
ան ձի հա մար հետ կանգ նե լու հան ցա գոր ծու -
թյունն ա վար տին հասց նե լուց՝ ստեղ ծե լով նրա
հա մար «Ոս կե կա մուրջ նա հան ջե լու հա մար»: 

Հան ցա գոր ծու թյու նից կա մո վին հրա ժար -
ման դեպ քում հան ցա գոր ծու թյուն կա տա րե լու
մտադ րու թյու նը և, հետևա պես՝ ա րար քի հան -
րա յին վտան գա վո րու թյու նը, ինչ պես նաև
պաշտ պան վող հա սա րա կա կան հա րա բե րու -
թյա նը սպառ նա ցող վտան գը, վե րա նում են: Ոչ
միայն անձն է դա դա րում լի նելուց հան րո րեն
վտան գա վոր, այլև՝ նրա ա րար քը: Փոխ վեց ան -
ձը, փոխ վեց և վար քա գի ծը, այս պա րա գա յում
պետք է փոխ վի նաև ի րա վա կան գնա հա տա -



կա նը և՛ այդ վար քագ ծին, և՛ այդ ա րար քը կա -
տա րած ան ձին: Այս ինս տի տու տը եր կու կարևոր
գոր ծա ռույթ է ի րա կա նաց նում. ա ռա ջի նը՝
պաշտ պա նում է հա սա րա կու թյան ան դամ նե -
րին հնա րա վոր հան ցա գոր ծու թյուն նե րից, իսկ
երկ րոր դը՝ նվա զեց նում կամ վե րաց նում է հան -
ցա վոր ա րարք կա տա րած ան ձի ա րարք նե րի
հան րա յին վտան գա վո րու թյու նը: Մենք պետք
է գիտակ ցենք, թե մեզ հա մար ինչ պի սի՛ ար -
ժեք ներ են ա ռա վել կարևոր, այս պի սով՝ ու նե -
նա լով մի ի րա վի ճակ, որ տեղ կշեռ քի նժա րի մի
կող մում կա րող է լի նել մար դու կյան քը, իսկ
մյուս կող մում՝ հան ցա վոր ա րարք կա տա րած
ան ձին քրեա կան պա տաս խա նատ վու թյան են -
թար կե լը. ա վե լորդ է ան գամ նշել, որ մեր կող -
մից հիմ նա րար սխալ կլի նի նժա րի մյուս կող -
մը ծան րաց նե լը: Ըստ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի
վե րոնշյալ դիր քո րոշ ման՝ մենք, փաս տո րեն,
ծան րաց նում ենք հան ցա վոր ա րարք կա տա -
րած ան ձին քրեա կան պա տաս խա նատ վու թյան
են թար կե լու նժա րը, ինչով նույն չափ թեթևա -
նում է այն հա սա րա կա կան հա րա բե րու թյան
կարևո րու թյու նը, ո րը կա րող է պաշտ պան վել
այս ինս տի տու տի լրիվ ներդր մամբ, այն է՝ հնա -
րա վոր հա մա րել հան ցա գոր ծու թյու նից կա մո -
վին հրա ժա րում նաև այն դեպ քում, երբ ան ձը
կան խում է ա ռա վել ծանր հետևան քը կամ չհա -
ջող ված հան ցա փոր ձի դեպ քում հրա ժար վում
է կրկնե լուց: Վերց նենք, դի ցուք, մի օ րի նակ,
երբ ան ձը հայտն վել է հետևյալ ի րա վի ճում.
դի տա վո րու թյուն ու նե նա լով սպա նել ինչ-որ մե -
կին՝ կրա կել է այդ ան ձի ուղ ղու թյամբ, սա կայն
վրի պել է, և չի հա ջող վել սպա նել նրան. միայն
մարմ նա կան վնաս վածք է հասց վել: Այս պա -
րա գա յում, ե թե չհա ջող ված հան ցա փոր ձի դեպ -
քում հան ցա գոր ծու թյու նից կա մո վին հրա ժար -
ման ինս տի տու տը չգոր ծի, ապա ան ձն ու նե -
նում է եր կու ու ղի. ա ռա ջի նը՝ հաս նել իր մտա -
դրու թյան, այն է՝ սպա նել տու ժա ծին, իսկ երկ -
րորդ ու ղին՝ դա դա րեց նել հան ցա վոր ա րար քը
հան ցա փոր ձի փու լում: 

Այս պի սով՝ ա վարտ ված հան ցա գոր ծու թյան
և հա նաց փոր ձի միջև ընտ րու թյան դեպ քում
ան ձը չու նի իր մտադ րու թյու նից հետ կանգ նե -
լու լուրջ պատ ճառ՝ այն դեպ քում, երբ եր կու ել -
քի պա րա գա յում էլ պատ ժի ժամ կետ նե րի միջև
կա րող է տար բե րու թյու նն էա կան չլի նել: Ըստ
իս՝ ան ձը, գի տակ ցե լով քրեա կան պա տաս խա -

նատ վու թյան են թարկ վե լու դեպ քում պատ ժի
ժամ կետ նե րի միջև առ կա ոչ էա կան տար բե -
րու թյու նը, հետ չի կանգ նի իր հան ցա վոր մտա -
դրու թյու նից, ին չը չենք կա րող ա սել, երբ այս ի -
րա վի ճա կում գոր ծի հան ցա գոր ծու թյու նից կա -
մո վին հրա ժար ման ինս տի տու տը, այս պա րա -
գա յում վե րոնշ յալ օ րի նա կում նշված ի րա վի ճա -
կում ան ձը կու նե նա եր կու էա կա նո րեն տար -
բեր ու ղի ներ. ա ռա ջի նը՝ հաս նել իր մտադ րու -
թյան, այն է՝ սպա նել տու ժա ծին, իսկ երկ րորդ
ու ղին՝ դա դա րեց նել հան ցա փոր ձի փու լում՝ կա -
մո վին հրա ժար վե լով հան ցա գոր ծու թյու նից: Այս -
տեղ ի րա վի ճա կն էա կա նո րեն փոխ վում է. ան -
ձը գի տակ ցում է, որ, ե թե չշա րու նա կի իր հան -
ցա վոր ա րար քը, ապա կա րող է ա զատ վել քրեա -
կան պա տաս խա նատ վու թյու նից կամ պա տաս -
խա նատ վու թյան են թարկ վել իր կա տա րած այն
ա րար քի հա մար, ո րը փաս տա ցի այլ հան ցա -
կազմ է պա րու նա կում, ներկայացված օ րի նա -
կի պա րա գա յում՝ մարմ նա կան վնաս վածք հասց -
նե լու հա մար, այլ ոչ թե սպա նու թյան փոր ձի:
Եվ վստա հո րեն կա րող եմ փաս տել այն, որ այս
ի րա վի ճա կում հան ցա վոր ա րարք կա տա րած
ան ձը ու նի շատ լուրջ պատ ճառ ներ, ո րոնց շնոր -
հիվ կա րող է հետ կանգ նել իր հան ցա վոր մտա -
դրու թյու նից: Եվ ընդ հա նուր հետևու թյու նն այն
է, որ հան ցա գոր ծու թյու նից կա մո վին հրա ժար -
ման ինս տի տու տի լրիվ կի րառ մամբ մենք կա -
րող ենք հա սա րա կու թյա նը պաշտ պա նել հնա -
րա վոր հան ցա գոր ծու թյուն նե րից:

Հա մա կար գա յին ու սում նա սի րե լով ի րա վա -
բա նա կան տե սու թյան մեջ առ կա տա րա ձայ -
նու թյուն նե րը, ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քում առ -
կա կար գա վո րում նե րը և Վճ ռա բեկ դա տա րա -
նի վե րոնշ յալ դիր քո րո շում նե րը՝ կա րող ենք եզ -
րա կաց նել, որ. 

Հան ցա գոր ծու թյու նից կա մո վին հրա ժար -
ման վե րա բեր յալ ա վարտ ված հան ցա փոր ձի
դեպ քում բա ցա կա յում են միաս նա կան մո տե -
ցում նե րը. քրեա գետ նե րի մի խումբ այն տե սա -
կե տի կող մա նա կիցն է, որ առ հա սա րակ չի կա -
րող լի նել հան ցա գոր ծու թյու նից կա մո վին հրա -
ժա րում ա վարտ ված հան ցա փոր ձի դեպ քում:
Ք րեա գետ նե րի մյուս խում բը համարում է, թե
հնա րա վոր է, սա կայն ո րո շա կի հան գա մանք -
նե րի դեպ քում, և տար բեր հե ղի նակ ներ կա՛մ
նե ղաց նում, կա՛մ լայ նաց նում են այդ հան գա -
մանք նե րի շրջա նա կը:
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Ք րեա կան օ րենսգր քում բա ցա կա յում է
հստակ կար գա վո րու մը՝ այն մա սով, թե հնա -
րա վո՞ր է արդ յոք հան ցա գոր ծու թյու նից կա մո -
վին հրա ժա րում ա վարտ ված հան ցա փոր ձի
դեպ քում, թե՞ ոչ, ինչի պատճառով էլ ի րա վա կի -
րառ պրակ տի կա յում բա ցա կա յում է միա տե -
սակ մեկ նա բա նու թյու նը:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, փոր ձե լով ա պա -
հո վել օ րեն քի միա տե սակ կի րա ռու թյու նը, ար -
տա հայ տել է ոչ հա մա կար գա յին դիր քո րո շում -
ներ, այդ պատճառով էլ՝ ամ բող ջա պես չի բա -
ցա հայտ վել ինս տի տու տի էու թյու նը, և ան հիմն
նե ղաց վել է ինս տի տու տի կի րա ռու թյու նը:

Հիմն վե լով ի րա վա բա նա կան գրա կա նու -
թյու նում առ կա և իմ ա ռա ջարկած դիր քո րո -
շում նե րի վրա և հա մոզ ված լի նե լով վե րո շա -
րադր յալ խնդիր նե րի լուծ ման գործնական նշա -
նա կու թյան մեջ՝ ա ռա ջար կում եմ. 

- ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քում ա վե լաց նել
կար գա վո րում հան ցա գոր ծու թյու նից կա մո վին

հրա ժար ման վե րա բեր յալ ա վարտ ված հան ցա -
փոր ձի դեպ քում՝ ա ռա վել հստակ սահ մա նե լով
այն հան գա մանք նե րը, ո րոնց պարագայում
հնա րա վոր է հան ցա գոր ծու թյու նից կա մո վին
հրա ժար վել.

- Ճա նա չել հան ցա գոր ծու թյու նից կա մո վին
հրա ժա րում ա վարտ ված հան ցա փոր ձի դեպ -
քում, ոչ միայն այն դեպ քում, երբ հան րո րեն
վտան գա վոր հետևան քի ա ռա ջաց ման հա մար
պա հանջ վում է ո րո շա կի ժա մա նա կա հատ ված,
և անձն իր ակ տիվ վար քագ ծով կան խում է այդ
հետևան քը, այլև հետևյալ դեպ քե րում ևս, երբ
ան ձը կան խում է ա ռա վել ծանր հետևան քը, և
ո րի չա ռա ջա նա լը կա րող է պայ մա նա վոր ված
լի նել ոչ միայն նրա կամ քով, այլև նրա կամ քից
ան կախ այլ հան գա մանք նե րով, ինչ պես նաև
հան ցա գոր ծու թյու նից կա մո վին հրա ժա րում հա -
մա րել նաև ան հա ջող հան ցա փոր ձի դեպ քում,
երբ ան ձը հրա ժար վում է կրկնե լուց հան ցա վոր
արարքը:



Ինչ պես հայտ նի է՝ կա ռա վա րու թյու նը, որ -
պես գոր ծա դիր իշ խա նու թյան բարձ րա գույն կո -
լե գիալ մար մին, որ պես կա նոն՝ բաղ կա ցած է
վար չա պե տից և նա խա րար նե րից: Սա կայն միջ -
ազ գա յին սահ մա նադ րա կան պրակ տի կա յում
կա ռա վա րու թյան կազ մում ընդգրկ վում են նաև
այլ պաշ տո նա տար ան ձինք, ինչ պես օ րի նակ՝
«ան պորտ ֆել» նա խա րար ներ, այ սինքն՝ ան -
ձինք, ով քեր չեն ղե կա վա րում նա խա րա րու -
թյուն, այլ ղե կա վա րում և հա մա կար գում են
պե տա կան կա ռա վար չա կան ո րո շա կի բնա գա -
վառ նե րի աշ խա տանք նե րը կամ ուղ ղա կիո րեն
ա պա հո վում են վար չա պե տի հանձ նա րա րա -
կան նե րի կա տա րու մը խնդրո ա ռար կա բնա -
գա վա ռում:1 Կա ռա վա րու թյան կազ մում իր ու -
րույն տե ղով և դե րով է մշտա պես ա ռանձ նա ցել
է նաև փոխ վար չա պե տը: Օ րի նակ՝ Ավստ րիա յի
Սահ մա նադ րու թյան 69-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա -
սի հա մա ձայն՝ դաշնային կանց լե րը, փոխ կանց -
լե րը և դաշնային նա խա րար նե րն օժտ ված են
դաշ նու թյու նում գոր ծա դիր իշ խա նու թյուն ի րա -
կա նաց նե լու ի րա վա սու թյամբ և միա սին կազմում
են դաշ նա յին կա ռա վա րու թյու նը: Նույն հոդ -
վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն՝ փոխ կանց լե րը
կոչ ված է փո խա րի նելու կանց լե րին նրան վե -
րա պահ ված ի րա վա սու թյան ամ բողջ ծա վա լով:2

Սույն հոդ վա ծի շրջա նակ նե րում կփոր ձենք
դի տար կել փոխ վար չա պե տի ինս տի տու տը Հա -
յաս տա նի Հան րա պե տու թյան սահ մա նադ րա -
կան պրակ տի կա յում՝ հաշ վի առ նե լով սահ մա -
նադ րաի րա վա կան վեր ջին զար գա ցում նե րը:

Փոխ վար չա պե տը մի ջազ գա յին սահ մա -
նադ րա կան պրակ տի կա յում կա րող է օժտ վել
նա խա րա րի կար գա վի ճա կով, և նրան կա րող

են վե րա պահ վել վար չա պե տի լիա զո րու թյուն -
ներ այն դեպ քում, երբ վար չա պե տը բա ցա կա -
յում է կամ ինչ-ինչ պատ ճառ նե րով չի կա րո ղա -
նում կա տա րել իր լիա զո րու թյուն նե րը: Շատ
հա ճախ՝ վար չա պե տի հան կար ծա կի մահ վան
կամ անս պա սե լի հրա ժա րա կա նի դեպքում փոխ -
վար չա պե տին ա ռա ջարկ վում է զբա ղեցնել վար -
չա պե տի պաշ տո նը: Օ րի նակ՝ Ֆին լան դիա յի
Սահ մա նադ րու թյան 66-րդ հոդ վա ծի հա մա -
ձայն՝ այն դեպ քում, երբ վար չա պե տը չի կա րո -
ղա նում կա տա րել իր պար տա կա նու թյուն նե րը,
դրանց կա տա րում վե րա պահ վում է փոխ վար -
չա պետ նշա նակ ված նա խա րար նե րից մե կին: 

Պե տա կան այս պաշ տո նը շատ հա ճախ
կա րող է զու գակց վել կա ռա վա րա կան այլ պաշ -
տո նի հետ և տ րա մադր վել տա րի քով ա վագ
կամ ա ռա վել փոր ձա ռու նա խա րա րին: Այս պաշ -
տո նում նշա նակ վո ղը կա րող է լի նել նաև կա -
ռա վա րող կու սակ ցու թյան փոխ նա խա գա հը կամ
կոա լի ցիա յի մեջ մտնող կու սակ ցու թյուն նե րից
մե կի ա ռա ջա նոր դը:3 Օ րի նակ՝ Լե հաս տա նի
Սահ մա նադ րու թյան 147-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա -
սի հա մա ձայն՝ վար չա պե տը և փոխ վար չա պետ -
ները կա րող են ի րա կա նաց նել նա խա րար նե րի
գոր ծա ռույթ ներ: 

Փոխ վար չա պե տի ի րա վա կան կար գա վի -
ճա կի վե րա բեր յալ կա տար ված մի ջազ գա յին ո -
րոշ հե տա զո տու թյուն նե րի հե ղի նակ ներ եզ րա -
հան գում են, որ փոխ վար չա պետն ա վե լի քիչ
ծա վա լով է ներ քաշ ված կու սակ ցա կան-քա ղա -
քա կան գոր ծըն թաց նե րում, քան որևէ այլ պաշ -
տո նա տար անձ, որ պի սի հան գա ման քի հաշ -
վառ մամբ՝ ա ռանձ նաց վել են նրան բնու թա -
գրող հետևյալ բնու թագ րիչ նե րը.
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ԲԱԳՐԱՏ ՂԱԶԻՆՅԱՆ
ՀՀ արդարադատության նախարարի խորհրդական, 
իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ, 
արդարադատության երկրորդ դասի խորհրդական
____________________________________________________________________________________________________________

öàÊì²ðâ²äºîÆ ÆÜêîÆîàôîÀ Ð²Ú²êî²ÜÆ
Ð²Üð²äºîàôÂÚàôÜàôØ 

1 Տե՛ս ՀՀ Սահմանադրության մեկնաբանություններ / ընդ. խմբ.՝ Գ. Հարությունյանի, Ա. Վաղարշյանի.– Եր.:
«Իրավունք», 2010.– էջ 840:

2 http://concourt.am/armenian/legal_resources/world_constitutions/constit/consts2l.html:
3 https://en.wikipedia.org/wiki/Deputy_prime_minister:
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ա)ո րո շա կի ակ տիվ խառն վածք,
բ) ակ տիվ փոխ հա րա բե րու թյուն ներ պետա -

կան կա ռա վար ման հա մա կար գի ներ -
սում և ո րո շա կի ա ջակ ցող թի մի առ կա -
յու թյուն,

գ) կու սակ ցա կան հնա րա վոր պատ կա նե -
լու թյուն և ո րո շա կի հա սա րա կա կան ճա -
նա չում,

դ) մե դիա հա ղոր դակց ման և կա ռա վար -
չա կան ար դի հմտու թյուն ներ, 

ե) զբա ղեց րած պաշ տո նում ար ձա նագրված
տե սա նե լի և շո շա փե լի արդ յունք ներ,

զ) թի մա յին ակ տիվ աշ խա տան քի հմտու -
թյուն ներ, ա ռաջ նորդ լի նե լու ձգտում ներ
և ի րա վա հա ջոր դու թյան հնա րա վոր բա -
նաձևի առ կա յու թյուն:4

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում մինչ
2005 թվա կա նի սահ մա նադ րա կան փո փո խու -
թյուն նե րը փոխ վար չա պե տի ա ռան ձին պաշ -
տոն պե տա կան կա ռա վար ման հա մա կար գում
նա խա տես ված չէր: 2005 թվա կա նի խմբա գրու -
թյամբ ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 85-րդ հոդ վա ծի
3-րդ մա սով սահ ման վեց, որ Կա ռա վա րու թյու -
նը կազմ ված է վար չա պե տից և նա խա րար նե -
րից: Նա խա րար նե րից մե կը կա րող է վար չա -
պե տի ա ռա ջար կու թյամբ Հան րա պե տու թյան
Նա խա գա հի կող մից նշա նակ վել փոխ վար չա -
պետ և փո խա րի նել վար չա պե տին վեր ջի նիս
բա ցա կա յու թյան ժա մա նակ:

Վեր լու ծե լով հիշ յալ սահ մա նադ րա կան նոր -
մը՝ համարում ենք, որ սահ մա նադ րա կան նման
կար գա վո րում նե րի պայ ման նե րում կա ռա վա -
րու թյան կազ մում փոխ վար չա պե տի լիա զո րու -
թյուն ներն ուղ ղա կիո րեն վե րա պահ ված են նա -
խա րար նե րից մե կին, և այդ պաշ տո նում կարող
է նշա նակ վել միայն նա խա րար հան դի սա ցող
ան ձը: Ընդ ո րում՝ հարկ է նկա տել, որ վեր ջինս
որևէ ինք նու րույն ի րա վա սու թյամբ օժտ ված չէ,
իսկ նրան վե րա պահ ված գոր ծա ռույթ նե րը հան -
գում են միայն վար չա պե տի բա ցա կա յու թյան
ժա մա նակ նրան փո խա րի նե լուն: Ընդ ո րում՝
թե՛ ՀՀ Սահ մա նադ րու թյու նը, և թե՛ դրա հի ման
վրա ըն դուն ված որևէ այլ նոր մա տիվ ի րա վա -
կան ակտ չեն սահ մա նում այն հիմ քե րը կամ

դեպ քե րը, երբ փոխ վար չա պե տը կա րող է փո -
խա րի նել վար չա պե տին: Բա ցի այդ՝ հստա կեց -
ված չէ նաև ՀՀ վար չա պե տի այն լիա զո րու -
թյուն նե րի շրջա նա կը, ո րոնք կա րող են փո -
խանց վել փոխ վար չա պե տին կամ կա րող են ի -
րա կա նաց վել նրա կող մից փո խա րին ման ժա -
մա նա կա հատ վա ծում: 

Անհ րա ժեշտ է նշել, որ հիշ յալ մո տե ցու մը
վե րա հաս տատ վում է նաև ՀՀ Նա խա գա հի
2007 թվա կա նի հու լի սի 18-ի «ՀՀ կա ռա վա րու -
թյան և նրան են թա կա պե տա կան կա ռա վար -
ման գոր ծու նեու թյան կազ մա կերպ ման կար գը
սահ մա նե լու մա սին» թիվ ՆՀ-174-Ն հրա մա -
նագ րով (այ սու հետ՝ հրա մա նա գիր) սահ ման -
ված փոխ վար չա պե տի լիա զո րու թյուն նե րի շրջա -
նա կի վեր լու ծու թյամբ:5 Մաս նա վո րա պես՝ հրա -
մա նագ րի 6-րդ կե տը, բա ռա ցիո րեն կրկնե լով
սահ մա նադ րա կան հա մա պա տաս խան նոր մը,
սահ մա նում է, որ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու -
թյան նա խա րար նե րից մե կը կա րող է վար չա -
պե տի ա ռա ջար կու թյամբ Հա յաս տա նի Հան -
րա պե տու թյան Նա խա գա հի կող մից նշա նակ -
վել փոխ վար չա պետ և փո խա րի նել վար չա պե -
տին վեր ջի նիս բա ցա կա յու թյան ժա մա նակ:
Հրա մա նագ րի 54-րդ կե տի հա մա ձայն՝ Կա ռա -
վա րու թյան քննարկ մա նը հար ցեր ներ կա յաց -
նե լու նպա տա կով Հա յաս տա նի Հան րա պե տու -
թյան օ րենք նե րի, Հա յաս տա նի Հան րա պե տու -
թյան Ազ գա յին ժո ղո վի ո րո շում նե րի, Հա յաս -
տա նի Հան րա պե տու թյան Նա խա գա հի հրա -
մա նագ րե րի և կար գադ րու թյուն նե րի, կա ռա -
վա րու թյան և վար չա պե տի ո րո շում նե րի նա -
խագ ծե րի կամ այլ փաս տաթղ թե րի վե րա բե -
րյալ եզ րա կա ցու թյուն կամ կար ծիք հայտ նե լու
հանձ նա րա րա կան ներ կա րող է տալ վար չա -
պե տը: Վար չա պե տի հանձ նա րա րու թյամբ
դրանք կա րող են փո խան ցել փոխ վար չա պե -
տը, հա մա պա տաս խան նա խա րա րը, կա ռա -
վա րու թյան աշ խա տա կազ մի ղե կա վա րը: Հրա -
մա նագ րի 100-րդ կե տով սահ ման վում է, որ
Վար չա պե տի պաշ տո նը թա փուր մնա լու դեպ -
քում` մինչև վար չա պե տի նշա նա կու մը, կա ռա -
վա րու թյան նիս տե րը հրա վի րում և վա րում է
փոխ վար չա պե տը: Իսկ նույն հրա մա նագ րի 103-

4 Տե՛ս St. Barnes, ՛What About Me? Deputy Prime Ministership in New Zealand՛, Political Science, Vol. 61, No. 1, 2009, էջ
33-49:

5 Տե՛ս ՀՀՊՏ 2007 Ν 37(561), 25.07.07թ.:



րդ կե տի 1-ին են թա կե տի հա մա ձայն՝ Վար չա -
պե տի պաշ տո նը թա փուր մնա լուց հե տո կա -
ռա վա րու թյան դեռևս չստո րագր ված ո րո շում -
նե րի առ կա յու թյան դեպ քում մինչև վար չա պե -
տի նշա նա կու մը ո րո շում ներն ստո րագ րում է
փոխ վար չա պե տը, իսկ վար չա պետ նշա նակ վե -
լուց հե տո` վար չա պե տը: 

Այ սինքն՝ այս պա րա գա յում ակն հայտ է, որ
2005 թվա կա նի խմբագ րու թյամբ ՀՀ Սահ մա -
նադ րու թյան պայ ման նե րում փոխ վար չա պե տի
պաշ տոնն ա ծանց ված է կա ռա վա րու թյան ղե -
կա վա րից և պե տա կան կա ռա վար ման հա մա -
կար գում որևէ ինք նու րույն գոր ծառ նա կան դե -
րա կա տար մամբ օժտ ված չէ:

Ի տար բե րու թյուն 2005 թվա կա նի խմբա -
գրու թյամբ ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան՝ 2015 թվա -
կա նի սահ մա նադ րա կան փո փո խու թյուն նե րի
արդ յուն քով կա ռա վա րու թյան կազ մը սահ մա -
նող նոր մե րը սահ մա նադ րի կող մից ար մա տա -
պես փո փոխ վե ցին: Մաս նա վո րա պես՝ 147-րդ
հոդ վա ծի 1-ին մա սով սահ ման վեց, որ կա ռա -
վա րու թյունը կազմ ված է վար չա պե տից, փոխ -
վար չա պե տից և նա խա րար նե րից: Նույն հոդ -
վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն՝ փոխ վար չա պետ -
նե րի թի վը չի կա րող գե րա զան ցել ե րե քը: 148-
րդ հոդ վա ծի ա ռա ջին մա սով ամ րագր վեց, որ
կա ռա վա րու թյան ան դա մը պետք է բա վա րա րի
պատ գա մա վո րին ներ կա յաց վող պա հանջ նե -
րը: Նույն հոդ վա ծի 2-րդ մա սով սահ ման վեց,
որ կա ռա վա րու թյան ան դա մի վրա տա րած վում
են պատ գա մա վո րի հա մար սահ ման ված ան -
հա մա տե ղե լիու թյան պա հանջ նե րը: Նրա հա -
մար օ րեն քով կա րող են սահ ման վել ան հա մա -
տե ղե լիու թյան լրա ցու ցիչ պա հանջ ներ:

Հիշ յալ ի րա վա նոր մե րի հա մադր ված վեր -
լու ծու թյան միջոցով հարկ է նկա տել, որ այս -
պի սի կար գա վոր ման պայ ման նե րում փոխ վար -
չա պե տը ՀՀ կա ռա վա րու թյան կազ մում գոր -
ծող ա ռան ձին սահ մա նադ րա կան ինս տի տուտ

է և իր կար գա վի ճա կով այլևս որևէ կերպ փոխ -
կա պա կաց ված չէ նա խա րա րի հետ: Այս մա սին
է վկա յում նաև ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 152-րդ
հոդ վա ծի 2-րդ մասը, ըստ ո րի՝ փոխ վար չա -
պետ նե րը վար չա պե տի հանձ նա րա րու թյամբ
իրա կա նաց նում են կա ռա վա րու թյան գոր ծու -
նեու թյան ա ռան ձին ո լորտ նե րի հա մա կար գու -
մը:6 Փոխ վար չա պետ նե րից մե կը վար չա պե տի
սահ մա նած կար գով փո խա րի նում է վար չա պե -
տին նրա բա ցա կա յու թյան ժա մա նակ: 

Այ դու հան դերձ՝ կարծում ենք, որ լրա ցու ցիչ
հստա կեց ման կա րիք ու նի սահ մա նադ րո րեն
ամ րագր ված «վար չա պե տին փո խա րի նե լու
կարգ» եզ րույ թի ի րա վա կան բո վան դա կու թյունը,
քա նի որ ան հաս կա նա լի է, թե ի՛նչ հար ցեր է դա
նե րա ռե լու: Ե թե նույ նիսկ մի պահ ենթա դրենք,
թե դա լիա զո րու թյուն նե րի հա մա պա տաս խան
ծա վա լն է, դրա ի րա կա նաց ման ժամ կետ նե րը,
պե տա կան կառա վար ման հա մա կար գի ա ռան -
ձին ուղ ղու թյուն նե րի գոր ծու նեու թյան կազ մա -
կերպ ման ա ռանձնա հատ կու թյուն նե րը կամ պա -
տաս խա նատ վու թյան ո րո շա կի շրջա նակ սահ -
մա նող են թաօ րենսդ րա կան նոր մա տիվ-ի րա վա -
կան ակտ, ա պա կար ծում ենք, որ այդ պի սի
կար գը ՀՀ Սահ մա նադրու թյան 6-րդ հոդ վա ծի
1-ին մա սի և 147-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի ու ժով
պետք է սահ ման վի ոչ թե ՀՀ վար չա պե տի ո -
րոշ մամբ, այլ՝ օ րեն քով:

Միա ժա մա նակ՝ հաշ վի առ նե լով, որ 2015
թվա կա նի սահ մա նադ րա կան փո փո խու թյուն -
նե րի արդ յուն քով փոխ վար չա պետը, ըստ էու -
թյան, ստա ցել է պե տա կան կա ռա վար ման ա -
ռան ձին ո լորտ նե րի հա մա կարգ ման լիա զո րու -
թյուն՝ կարծում ենք, որ նպա տա կա հար մար կլի -
ներ օ րենսդ րին սահ մա նադ րո րեն լիա զո րել՝
այդ պաշ տո նի հա մար սահ մա նել դրան բնո րոշ
և հատ կան շա կան լրա ցու ցիչ պա հանջ ներ, ո -
րոնք, ըստ մեզ, նպա տա կա հար մար կլի ներ դի -
տար կել ինչ պես հա մա պա տաս խան մաս նա գի -
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6 Հարկ է նկատել, որ ՀՀ սահմանադրական պրակտիկայում հանդիպում են նաև նախարարներին համակարգման
գործառույթների վերապահման դեպքեր: Օրինակ՝ ՀՀ Նախագահի 2005 թվականի հունվարի 25-ի ՆՀ-12-Ն հրա -
մա նագրով սահմանվել է, որ վարչապետի կողմից սահմանված լիազորությունների շրջանակում և կարգով կա ռա -
վա րության անդամը կարող է իրականացնել համակարգող նախարարի գործառույթներ, այն է՝ որոշակի ոլորտների
քաղաքականության իրագործման, այդ ոլորտների հանրապետական գործադիր մարմինների, մարզպետների և
Երևանի քաղաքապետի գործունեության համակարգումը, ինչպես նաև Վարչապետի հանձնարարությամբ հան րա -
պե տական գործադիր մարմինների ղեկավարներին տալ հանձնարարականներ և իրականացնել դրանց կատարման
նկատմամբ վերահսկողություն։ Կառավարության անդամին համակարգող նախարարի գործառույթներ վերապահվում
են Հայաստանի Հանրապետության վարչապետի առաջարկությամբ՝ Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի
հրամանագրով: Ավելի մանրամասն տե՛ս ՀՀՊՏ 2005.02.04/10(382) Հոդ. 181:



29

ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ

Օ
Ր

Ի
Ն

Ա
Կ

Ա
Ն

Ո
Ւ

Թ
Յ

Ո
Ւ

Ն
  №

9
8

  2
0

1
7

տա կան կրթու թյան, այն պես էլ պե տա կան կա -
ռա վար ման հա մա կար գում հա մա պա տաս խան
աշ խա տան քա յին ստա ժի հա մա տեքս տում:

Փոխ վար չա պե տի ի րա վա կան կար գա վի -
ճա կի վե րա բեր յալ նոր սահ մա նադ րա կան լու -
ծում ներն ինք նին անհ րա ժեշ տու թյուն են դարձ -
նում նաև վեր ջի նիս գոր ծառ նա կան դե րա կա -
տար ման հստա կեց ման նպա տա կով մի շարք
փո փո խու թյուն նե րի կա տա րու մը: Այս պես՝ Հրա -
մա նագ րի 29-րդ կե տի հա մա ձայն՝ կա ռա վա -
րու թյան քննարկ մա նը հար ցեր են ներ կա յաց -
նում Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան Նա խա -
գա հը՝ ար տա քին քա ղա քա կա նու թյան, պաշտ -
պա նու թյան և ազ գա յին անվ տան գու թյան հար -
ցե րով, վար չա պե տը և Հա յաս տա նի Հան րա -
պե տու թյան նա խա րար նե րը: Կարծում ենք, որ
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան փոխ վար չա -
պե տին ևս պետք է վե րա պահ վի Կա ռա վա րու -
թյան քննարկ մա նն իր հա մա կարգ ման ո լորտ -
նե րում առ կա խնդիր նե րին հրա տապ և օ պե -
րա տիվ լու ծում տա լու անհ րա ժեշ տու թյու նից
բխող հար ցեր ներ կա յաց նե լու լիա զո րու թյուն:
Դա էա կա նո րեն կնպաս տի վեր ջի նիս գոր ծու -
նեու թյան արդ յու նա վե տու թյան բարձ րաց մա նը՝
զերծ պա հե լով ֆոր մալ-ներ կա յա ցուց չա կան
բնույ թից: Այս լիա զո րու թյան վե րա պահ ման հա -
մա տեքս տում, մեր գնա հատ մամբ, փոխ վար -
չա պե տին, ըստ հա մա կարգ ման ո լորտ նե րի,
պետք է տրա մադր վի նաև Կա ռա վա րու թյան
քննարկ մա նը հար ցեր ներ կա յաց նե լու նպա տա -
կով Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րենք նե -
րի, Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան Ազ գա յին
ժո ղո վի ո րո շում նե րի, Հա յաս տա նի Հան րա պե -
տու թյան Նա խա գա հի հրա մա նագ րե րի և կար -
գադ րու թյուն նե րի, կա ռա վա րու թյան և վար չա -
պե տի ո րո շում նե րի նա խագ ծե րի կամ այլ փաս -
տաթղ թե րի վե րա բեր յալ եզ րա կա ցու թյուն կամ
կար ծիք հայտ նե լու պար տա դիր հանձ նա րա -
րա կան ներ տա լու լիա զո րու թյուն այն դեպ քում,
երբ Հրա մա նագ րի 54-րդ կե տով նա պար զա -
պես փո խան ցում է դրանք Վար չա պե տի հանձ -
նա րա րու թյամբ:

ՀՀ վար չա պե տի 2008 թվա կա նի հու նի սի
3-ի «Նա խա րա րա կան կո մի տե ներ ստեղ ծե լու
մա սին» N 306-Ն ո րոշ մամբ ՀՀ սահ մա նա դրա -
կան պրակ տի կա յում ներդր վեց բո լո րո վին նոր`

նա խա րա րա կան կո մի տեի ինս տի տու տը:7 Նո -
րաս տեղծ չորս` ֆի նան սա կան, սո ցիա լա կան,
տա րած քա յին զար գաց ման և բնա պահ պա նա -
կան, պե տաի րա վա կան նա խա րա րա կան կո -
մի տե նե րի հիմ նա կան նպա տակ ներն են ա ռան -
ձին ո լորտ նե րի զար գաց ման հա մար անհ րա -
ժեշտ ռազ մա վա րու թյան, դրա ի րա կա նաց ման
և հա մա կարգ ված վե րահսկ ման միաս նա կան
մո տե ցում նե րի ձևա վոր ման, անհ րա ժեշտ ի րա -
վա կան ակ տե րի նա խագ ծե րի, հա յե ցա կար գե -
րի, ծրագ րե րի մշակ ման աշ խա տանք նե րի արդ -
յու նա վետ կազ մա կեր պու մը և հա մա կար գու մը: 

Մեր կար ծի քով՝ կա ռա վա րու թյան գոր ծու -
նեու թյան կազ մա կերպ ման բնա գա վա ռում մաս -
նա գի տաց ված նա խա րա րա կան կո մի տե ներն
ի րենց գոր ծու նեու թյամբ էա պես նպաս տում են
կա ռա վա րու թյան գոր ծու նեու թյան արդ յու նա -
վե տու թյան և լիար ժե քու թյան ա պա հով մա նը,
քա նի որ, մինչև կա ռա վա րու թյան նիս տում հար -
ցի հիմ նա կան քննար կու մը, այդ կոմիտեներում
քննար կում ներն ի րա կա նաց վում են պե տա կան
կա ռա վար ման հա մա պա տաս խան բնա գա վառ -
նե րին բնո րոշ ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի հաշ -
վառ մամբ: Մինչ դեռ, հաշ վի առ նե լով 2015 թվա -
կա նի խմբագ րու թյամբ ՀՀ Սահ մա նադ րու թյամբ
փոխ վար չա պե տին վե րա պահ ված նոր գոր ծառ -
նա կան դե րա կա տա րու մը՝ կարծում ենք, որ նա -
խա րա րա կան կո մի տե նե րի հա մա կար գը պետք
է վե րա փոխ վի նոր սահ մա նադ րա կան լու ծում -
նե րի լույ սի ներ քո և հա մա պա տաս խա նեց վի
փոխ վար չա պետ նե րի՝ սահ մա նադ րո րեն ամ -
րագր ված ա ռա վե լա գույն թվին, իսկ դրանք
պետք է ղե կա վա րի ոչ թե Վար չա պե տը, այլ՝
հա մա պա տաս խան ո լոր տը հա մա կար գող փոխ -
վար չա պե տը, ին չը, ըստ մեզ, հնա րա վո րու թյուն
կտա ա ռա վել արդ յու նա վետ լու ծելու գոր ծա դիր
իշ խա նու թյան առջև դրված խնդիր նե րը:
Միևնույն ժա մա նակ, հաշ վի առ նե լով, որ նա -
խա րա րա կան կո մի տե նե րը կա ռա վա րու թյան
գոր ծու նեու թյան կազ մա կերպ ման գոր ծըն թա -
ցի բաղ կա ցու ցիչ մաս են, կարծում ենք, որ
նպա տա կա հար մար կլի ներ դրանց գոր ծու նեու -
թյու նը կա նո նա կար գել ոչ թե ՀՀ վար չա պե տի
ո րոշ մամբ, այլ՝ ՀՀ Կա ռա վա րու թյան կա ռուց -
ված քը և գոր ծու նեու թյան կար գը սահ մա նող օ -
րեն քով:

7 Տե՛ս ՀՀՊՏ 2008.06.11/36(626) Հոդ.599:



Իշ խա նու թյուն նե րի բա ժան ման և հա վա -
սա րակշռ ման խորհր դա րա նա կան մո դե լը բնո -
րոշ է կա ռա վար ման խորհր դա րա նա կան ձև
ու նե ցող միա պե տու թյուն նե րին1 և հան րա պե -
տու թյուն նե րին2: Խորհր դա րա նա կան մո դե լի
միա պե տու թյուն նե րին բնո րոշ է իշ խա նու թյուն -
նե րի բա ժան ման և հա վա սա րակշռ ման խոր -
հըրդա րա նա կան-մե ծա մաս նա կան մո դե լը
(վեստ մի նիսթր յան)3, իսկ խորհր դա րա նա կան
մո դե լի հան րա պե տու թյուն նե րին բնո րոշ է իշ -
խա նու թյուն նե րի բա ժան ման և հա վա սա րակշռ -
ման խորհր դա րա նա կան-հա մա մաս նա կան մո -
դե լը (կոն սե նսուս4)5: Նշ ված դա սա կարգ ման
հիմ քում ըն կած է պե տա կան իշ խա նու թյան օ -
րենս դիր, գոր ծա դիր և դա տա կան իշ խա նու -
թյան ճյու ղե րի փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի բնույ -
թը, ինչ պես նաև պե տա կան իշ խա նու թյան ճյու -
ղե րի միջև գոր ծող զսպում նե րի և հա վա սա -
րակշռ ման մե խա նիզմ նե րը:

Իշ խա նու թյուն նե րի բա ժան ման և հա վա -
սա րակշռ ման սկզբուն քն ըն կած է խորհր դա -

րա նա կան կա ռա վար ման վեստ մի նիսթր յան մո -
դե լի (այ սու հետև՝ վեստ մի նիսթր յան մո դել) պե -
տա կան իշ խա նու թյան կազ մա կերպ ման հիմ -
քում: Այս մո դե լի դեպ քում պե տա կան իշ խա -
նու թյու նն ի րա կա նաց վում է օ րենս դիր, գոր ծա -
դիր և դա տա կան իշ խա նու թյան ճյու ղե րի մի ջո -
ցով, ո րոնք միմ յանց հետ փոխ կա պակց ված են
զսպում նե րի և հա վա սա րակշռ ման մի շարք մե -
խա նիզմ նե րով: Վեստ մի նիսթր յան մո դե լի պե -
տու թյուն նե րում օ րենս դիր իշ խա նու թյու նն ի րա -
կա նաց վում է պառ լա մեն տի կող մից, ո րը բարձ -
րա գույն ներ կա յա ցուց չա կան մար մինն է: Նշված
մո դե լի դեպ քում կարևոր նշա նա կու թյուն ու նի
այն, որ օ րենս դիր իշ խա նու թյան ներ սում առ -
կա են զսպում նե րի և հա վա սա րակշռ ման ներ -
ճյու ղա յին մե խա նիզմ նե րը, դա պայ մա նա վոր -
ված է այն հան գա ման քով, որ պառ լա մենտ նե -
րը հիմ նա կա նում երկ պա լատ են6, կազմ ված են
տա րած քա յին ներ կա յա ցու ցիչ նե րից կազմ ված
Վե րին պա լա տից (սե նատ)7 և ժո ղովր դի կող -
մից ընտր վող Ներ քին պա լա տից (ներ կա յա ցու -
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ՀԱՅԿ ԿԵՍՈՅԱՆ
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի իրավագիտության ամբիոնի ասպիրանտ 
Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմ, իրավաբանական վարչություն, 
առաջատար մասնագետ
____________________________________________________________________________________________________________

ÆÞÊ²ÜàôÂÚàôÜÜºðÆ ´²Ä²ÜØ²Ü ºì Ð²ì²ê²ð²ÎÞèØ²Ü
êÎ¼´àôÜøÆ ²ä²ÐàìàôØÀ ÊàðÐð¸²ð²Ü²Î²Ü Î²è²ì²ðØ²Ü Òºì

àôÜºòàÔ äºîàôÂÚàôÜÜºðàôØ

1 Իշխանությունների բաժանման և հավասարակշռման վեստմինիսթրյան մոդելը բնորոշ է խորհրդարանական
կառավարման ձև ունեցող միապետություներին` Մեծ Բրիտանիա, Ավստրալիա, Բելգիա, Կանադա, Դանիա,
Ճապոնիա, Նիդերլանդներ, Նոր Զելանդիա, Նորվեգիա, Իսպանիա, Շվեդիա և այլն:

2 Այս մոդելը կոչվում է նաև արևմտյան-գերմանական մոդել և հատուկ է խորհրդարանական կառավարման ձև
ունեցող հանրապետություններին` Ավստրիա, Չեխիա, Ֆիլիանդիա, Գերմանիա, Հնդկաստան, Իռլանդիա, Իտալիա,
Լատվիա, Սլովակիա, Սլովենիա, Շվեցարիա, Իսրայել, Հունաստան, Թուրքիա, խորհրդարանական կառավարման
հանրապետական ձև հաստատվեց նաև հետսոցիալիստական մի շարք պետություններում՝ Ալբանիա, Հունգարիա,
Լատվիա, Մոլդովա, Սլովակիա, Էստոնիա, ինչպես նաև՝ Հայաստանի Հանրապետություն:

3 «Վեստմինիսթրյան մոդել» անվանման առաջացումը կապված է Մեծ Բրիտանիայի Վեստմինսթրյան պալատի
անվանման հետ, որտեղ Մեծ Բրիտանական պառլամենտն անցկացնում էր պառլամենտի նիստեր:

4 «Կոնսենսուս» անվանումը կապված է այն հանգամանքի հետ, որ այս մոդելի դեպքում կառավարությունը
հիմնականում ձևավորվում է քաղաքական համաձայնությունների` կոալիցիաների միջոցով:

5 Առավել մանրամասն տե՛ս R. A. W. Rhodes Sarah A. Binder and Bert A. Rockman «Political institutions», The oxford
university press, 2006. pp. 225-226. հասնելի էր՝ https://cpriufpe.files.wordpress.com/2013/04/oxford-hanfbook-of-polit-
ical-institutions.pdf

6 «Конституционное право зарубежных стран», Учебник для вузов, издательство Норма, Москва, 2004, с. 235,
հասանելի էր` http://krasinskiy.ru/Baglai.pdf

7 Ավստրալիայի Սահմանադրության առաջին հոդվածի համաձայն՝ օրենսդիր իշխանությունը վերապահված է դաշ -
նա յին պառլամենտին, որը կազմված է միապետից, սենատից և ներկայացուցիչների պալատից: Կանադայի 1867թ.
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ցիչ նե րի պա լատ)8, որ տեղ պառ լա մեն տի վե -
րին և ստո րին պա լատ նե րը հա վա սա րակշ ռում
են միմ յանց, քա նի որ պառ լա մեն տի կող մից
ըն դուն վող ո րո շում նե րի մեծ մա սի հա մար ան -
հրա ժեշտ է պառ լա մեն տի եր կու պա լատ ի հա -
մա ձայ նու թյու նը: 

Վեստ մի նիսթր յան մո դե լի պե տու թյուն նե -
րում ա ռանց քա յին նշա նա կու թյուն ու նի գոր ծա -
դիր իշ խա նու թյան ինս տի տու ցիո նալ հա մակար -
գի և ձևա վոր ման մե խա նիզմ նե րի ու սում նա սի -
րու թյու նը: Գոր ծա դիր իշ խա նու թյան ինս տի տու -
ցիո նալ հա մա կար գը բա ժան ված է միա պե տի
և կա ռա վա րու թյան (կա բի նետ) միջև: Պե տա -
կան իշ խա նու թյան մար մին նե րի հա մա կար գում
բա վա կա նին հե տաքր քիր է միա պե տի սահ մա -
նադ րա կան կար գա վի ճա կը: Ժա ռան գա կան իշ -
խա նու թյուն ու նե ցող միա պե տը հա մար վում է
պե տու թյան ղե կա վա րը, ո վ խորհր դան շում է
պե տու թյան միաս նու թյու նը: Ինս տի տու ցիո նալ
ա ռու մով` պե տա կան իշ խա նու թյան մար մին նե -
րի հա մա կար գում միա պե տը հա մար վում է գոր -
ծա դիր իշ խա նու թյան ղե կա վա րը, սա կայն փաս -
տա ցի գոր ծա դիր իշ խա նու թյան գոր ծա ռույթ -
ներ չի ի րա կա նաց նում, և միա պե տի գոր ծա -
ռույթ նե րը հիմ նա կա նում ունեն ներ կա յա ցուց -
չա կան և ա րա րո ղա կար գա յին բնույթ9, այդ պայ -
ման նե րում ըն դուն ված է ա սել, որ «միա պե տը
թա գա վո րում է, բայց չի կա ռա վա րում»: Միա -
պե տի գոր ծա ռույթ նե րի ձևական բնույ թի մա -

սին է վկա յում նաև այն, որ միա պե տի կող մից
ըն դու նած ի րա վա կան ակ տե րն ի րա վա կան ուժ
ստա նա լու հա մար պետք է ստո րագր վեն վար -
չա պե տի և (կամ) ի րա վա սու նա խա րա րի կող -
մից, ին չը յու րա հա տուկ զսպո ղա կան մե խա -
նիզմ է միա պե տի «ան սահ մա նա փակ իշ խա -
նու թյու նը» զսպե լու տե սանկ յու նից10: 

Վեստ մի նիսթր յան մո դե լի պե տու թյուն նե -
րում գոր ծա դիր իշ խա նու թյան հիմ նա կան գոր -
ծա ռույթ նե րն ի րա կա նաց վում են կա ռա վա րու -
թյան կող մից, ո րը ղե կա վա րում է վար չա պե -
տը: Այս մո դե լի դեպ քում կարևոր նշա նա կու -
թյուն ու նի կա ռա վա րու թյան ձևա վոր ման մե -
խա նիզմ նե րի ու սում նա սի րու թյու նը: Կա ռա վա -
րու թյան ձևա վո րու մն սկսվում է վար չա պե տին
նշա նա կե լու գոր ծըն թա ցից: Վեստ մի նիսթր յան
մո դե լի պե տու թյուն նե րում գո յու թյուն ու նեն վար -
չա պե տի նշա նակ ման և կա ռա վա րու թյան ձևա -
վոր ման եր կու հիմ նա կան ձևեր` 

ա) միա պե տը, նա խա պես քննար կե լով
պառ լա մեն տա կան մե ծա մաս նու թյան հետ, առա -
ջար կում է վար չա պե տի թեկ նա ծու, ով ձևա վո -
րում է կա ռա վա րու թյան կազ մը և գոր ծու նեու -
թյան ծրագ րի հետ ներ կա յաց նում է պառ լա -
մեն տի հաս տատ ման, ո րից հե տո պառ լա մենտի
կող մից հա վա նու թյուն ստա նա լու դեպ քում միա -
պե տը նշա նա կում է վար չա պե տին և կա ռա վա -
րու թյան մյուս ան դամ նե րին11, 

բ) վար չա պե տի թեկ նա ծուին ա ռա ջար կում

սահ մանադրական ակտի 17-րդ կետի համաձայն՝ պառլամենտը կազմված է թագավորից, սենատից և համայնքների
պա լատնեից: 

8 Մեծ Բրիտանիայում պառլամենտը երկպալատ է, որտեղ օրենսդրական աշխատանքներն իրականացնում է
Համայնքների պալատը, իսկ Լորդերի պալատը հիմնականում խորհրդակցական գործառույթներն է իրականացնում:
Սակայն որոշ հեղինակներ, այդ թվում՝ Ա. Լայթփարթը, քննադատում են Մեծ Բրիտանիայում Լորդերի պալատի
գործունեության արդյունավետությունը և նշում, որ նա ներկայումս միայն ուշացնում է օրենսդրական գործընթացը:
Տե՛ս A. lijphart, «Patterns of democracy», Yale University press 1993, pp. 4-5 հասանելի էր՝ http://digamo.free.fr/lijphart99.pdf

9 Որոշ վեստմինիսթրյան մոդելի պետություններում, պառլամենտի վերին և ստորին պալատներից բացի, որպես
օրենսդիր իշխանության իրականացող՝ համարվում է նաև միապետը: Ավստրալիայի Սահմանադրության համաձայն՝
գործադիր իշխանությունը վերապահված է միապետին, սակայն փաստացի գործադիր իշխանության գործառույթները
իրականացվում են վարչապետի կողմից, ով միապետի ներկայացուցիչն է (Սահմ. 61-րդ հոդված): Նմանատիպ
դրույթներ են ամրագրված նաև Դանիայի, Նորվեգիայի, Բելգիայի Սահմանադրություններում:

10 Բելգիայի Սահմանադրության (105-րդ հոդված) և Նորվեգիայի Սահմանադրության (31-րդ հոդված) համաձայն՝
միապետի ընդունած ակտերը կարող են իրավական ուժ ստանալ միայն համապատասխան նախարարի կողմից
ստորագրվելուց հետո: 

11 Իսպանիայում միապետը խորհրդակցում է պառլամենտում մեծամասնություն ունեցող քաղաքական ուժի հետ և
առաջարկում է վարչապետի թեկնածու, ինչից հետո վարչապետի թեկնածուն պառլամենտ է ներկայացնում իր
գործունեության ծրագիրը և հայցում է վստահություն, եթե պառլամենտը հաստատում է վարչապետի ներկայացրած
ծրագիրը, ապա միապետը նշանակում է վարչապետին, իսկ եթե պառլամենտը հավանություն չի տալիս, ապա
միա պետը վարչապետի նոր թեկնածու է առաջարկում: Սակայն, եթե ի վերջո պառլամենտին չի հաջողվում ձևա -
վորել կառավարություն, ապա միապետը լուծում է պառլամենտը և նշանակում պառլամենտի նոր ընտրություն
(Սահմ. 99-րդ հոդված):



է պառ լա մեն տում քա ղա քա կան մե ծա մաս նու -
թյուն ու նե ցող ու ժը, իսկ միա պե տը կա տա րում
է վար չա պե տի նշա նա կու մը, ո րից հե տո վար -
չա պե տը ձևա վո րում է կա ռա վա րու թյու նը (Իռ -
լան դիա, Ճա պո նիա):

Նշ վա ծից բխում է, որ կա ռա վա րու թյու նը
ձևա վոր վում է պառ լա մեն տա կան մե ծա մաս նու -
թյուն ու նե ցող քա ղա քա կան ու ժի կող մից, և ոչ
միայն ձևա վոր վում է, այլ նաև կա ռա վա րությու -
նը քա ղա քա կան պա տաս խա նատ վու թյուն է
կրում պառ լա մեն տի առջև: Պառ լա մեն տի առջև
կա ռա վա րու թյան պա տաս խա նատ վու թյու նը
դրսևոր վում է նաև այնքա նով, որ պառ լա մեն տը
ցան կա ցած ժա մա նակ կա րող է անվս տա հություն
հայտ նել կա ռա վա րու թյա նը12: Այս պի սի պայման -
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: Վեստ մի նիսթրյան մո դե -
լի պե տու թյուն նե րում կա ռա վա րու թյան գոր ծու -
նեու թյան կա յու նու թյան ա պա հո վու մն անհ րա -
ժեշտ է դի տար կել եր կու տե սանկ յու նից` 

ա) ձևա վոր վում է միա կու սակ ցա կան կա -
ռա վա րու թյու նը. այդ դեպ քում կա ռա վա րու թյան
կա յու նու թյան խնդի րն իր ար դիա կա նու թյու նը
կորց նում է, քա նի որ պե տա կան իշ խա նու թյան
օ րենս դիր և գոր ծա դիր իշ խա նու թյան ճյու ղե -
րում իշ խում է նույն քա ղա քա կան ու ժը, ինչի
շնորհիվ՝ պառ լա մեն տի կող մից կա ռա վա րու -
թյա նը անվս տա հու թյուն հայտ նե լու հնա րա վո -
րու թյու նը խիստ նվա զում է. 

բ) ձևա վոր վում է կոա լի ցիոն կա ռա վա րու -
թյու նը. 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 կոա լի ցիոն կա ռա վա րու թյան
դեպ քում, քա նի որ քա ղա քա կան ու ժե րի միջև
ձևա վոր ված քա ղա քա կան կոա լի ցիան կա րող
է փլուզ վել, ինչն էլ կա րող է հան գեց նել պառ լա -
մեն տի կող մից կա ռա վա րու թյանն անվս տա հու -
թյուն հայտ նե լու: 

Վեստ մի նիսթր յան մո դե լի պե տու թյուն նե -

րում հիմ նա կա նում գոր ծում է երկ կու սակ ցա կան
հա մա կարգ, ինչի շնորհիվ ձևա վոր վում են միա -
կու սակ ցա կան կա ռա վա րու թյուն նե րը, ո րոնք ա -
ռա վել կա յուն են: Չ նա յած այն հան գա ման քին,
որ միա կու սակ ցա կան կա ռա վա րու թյան դեպ -
քում ստեղծ վում են բա վա րար ե րաշ խիք ներ կա -
ռա վա րու թյան գոր ծու նեու թյան կա յու նու թյան ա -
պա հով ման տե սանկ յու նից, սա կայն միա կու սակ -
ցա կան կա ռա վա րու թյուն նե րը ու նեն նաև ի րենց
խո ցե լի կող մե րը, մաս նա վո րա պես՝ պե տա կան
իշ խա նու թյան օ րենս դիր և գոր ծա դիր իշ խա նու -
թյան ճյու ղե րում գե րիշ խում է նույն քա ղա քա -
կան ու ժը, ին չը կա րող է հան գեց նել պե տա կան
իշ խա նու թյան ճյու ղե րի միջև զսպում նե րի և հա -
վա սա րակշռ ման մե խա նիզմ նե րի ա նարդ յու նա -
վետ գոր ծու նեու թյան, որպես արդ յունք պե տա -
կան իշ խա նու թյան ճյու ղե րի կենտ րո նաց ման:

Չ նա յած վեստ մի նիսթր յան մո դե լի պե տու -
թյուն նե րում պե տա կան իշ խա նու թյան ճյու ղե րի
միջև գոր ծում են զսպում նե րի և հա վա սա րա -
կշըռ ման մի շարք մե խա նիզմ նե րը, այ նուա մե -
նայ նիվ, այս մո դե լի հիմ նա կան հատ կա նիշ -
նե րից մե կը հա մար վում է պե տա կան իշ խա -
նու թյան օ րենս դիր և գոր ծա դիր ճյու ղե րի
սերտ փոխ կա պակց վա ծու թյու նը կամ հա մա -
գոր ծակ ցու թյու նը: Հաշ վի առ նե լով նշվա ծը՝ ո -
րոշ տե սա բան ներ համարում են, որ վեստ մի -
նիսթր յան մո դե լի պե տու թյուն նե րում պե տա -
կան իշ խա նու թյան ճյու ղե րը միմ յանց այն քան
են փոխ կա պակց ված, որ իշ խա նու թյուն նե րի
բա ժան ման և հա վա սա րակշռ ման սկզբուն քը
բա ցա կա յում է: Այս պես` Լ. Էն տի նը նշում է, որ
օ րենս դիր և գոր ծա դիր իշ խա նու թյան ճյու ղե րի
գոր ծա ռույթ նե րն այն քան սեր տա ճած են, որ
կաս կա ծի ա ռար կա է իշ խա նու թյուն նե րի բա -
ժան ման և հա վա սա րակշռ ման սկզբուն քի գո -
յու թյու նը13, իսկ Վ. Բեգ հո թը նշում է, որ իշ խա -
նու թյուն նե րի բա ժան ման և հա վա սա րակշռ ման
«ա ռաս պե լն» Անգ լիա յում չի կի րառ վում14, նմա -
նա տիպ կար ծիք են ար տա հայ տել նաև Հի չե րը
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12 Հոլանդիայի Սահմանադրության 42-1-րդ հոդվածի համաձայն՝ կառավարությունը բաղկացած է թագավորից և
նախարարներից: Նախարարները պատասխանատու են պառլամենտի առջև, իսկ թագավորը պատասխանատու
չէ: Դանիայի Սահմանադրության 2-րդ հոդվածի համաձայն՝ թագավորն իր գործողությունների համար պա տաս -
խա նատու չէ, նրա անձն անձեռնամխելի է, իսկ նախարարները պատասխանատու են կառավարության գործունեություն
հա մար: Ճապոնիայի Սահմանադրության 66-րդ հոդվածի համաձայն՝ կաբինետը, որը բաղկացած է վարչապետից
և նախարարներից, կոլեկտիվ պատասխանատու է պառլամենտի առջև:

13 Տե՛ս Энтин Л. М. «Разделение властей: опыт современных государств», Москва, 1995, с. 67.
14 Տե՛ս W. Bagehot, «English Constitution», Oxford university press, 1949., p. 59.
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և Հար բոր դը15: Սա կայն, մյուս կող մից՝ ո րոշ
տե սա բան ներ պե տա կան իշ խա նու թյան օ րենս -
դիր և գոր ծա դիր իշ խա նու թյան ճյու ղե րի միաս -
նու թյունը դրա կան են գնա հա տում: Այս պես`
Ա. Չեր կա ցո վը նշում է, որ խորհր դա րա նա կան
հան րա պե տու թյան ա ռա վե լու թյուն նե րից է իշ -
խա նու թյան բարձ րա գույն օ ղակ նե րի միաս նու -
թյու նը16: Վե րը նշ ված հար ցի հետ կապ ված՝
կար ծում ենք, որ հիմ նա վոր ված չէ այն տե սա -
կե տը, որ վեստ մի նիսթր յան մո դե լի պե տու -
թյուն նե րում իշ խա նու թյուն նե րի բա ժան ման և
հա վա սա րակշռ ման սկզբուն քը բա ցա կա յում է,
ըստ մեզ՝ նշված մո դե լի դեպ քում նույն պես պե -
տա կան իշ խա նու թյան կազ մա կերպ ման հիմ -
քում ըն կած է իշ խա նու թյուն նե րի բա ժան ման և
հա վա սա րակշռ ման սկզբուն քը, սա կայն պե -
տա կան իշ խա նու թյան ճյու ղե րի գոր ծու նեու -
թյան հիմ քում ա ռա վել շատ ըն կած է իշ խա նու -
թյան ճյու ղե րի փոխ գոր ծակ ցու թյան սկզբուն -
քը, քան զսպում նե րի և հա վա սա րակշռ ման մե -
խա նիզմ նե րի կի րա ռու թյու նը, ին չը պայ մա նա -
վոր ված է այն հանգամանքով, որ պառ լա մեն -
տի և կա ռա վա րու թյան աշ խա տանք նե րը` հատ -
կա պես օ րենսդ րա կան ո լոր տում, սեր տո րեն
փոխ կա պակց ված են, քա նի որ պառ լա մեն տա -
կան հանձ նա ժո ղով նե րի աշ խա տան քն ա ռա -
վել պա սիվ բնույթ ունի, և բո լոր հար ցե րը բուռն
ձևով քննարկ վում են պառ լա մեն տա կան
նստաշր ջան նե րի ըն թաց քում17, ո րի դեպ քում
պառ լա մեն տի գրե թե բո լոր նիս տե րին մաս -
նակ ցում են նաև կա ռա վա րու թյան ան դամ նե -
րը18: 

Սա կայն վեր ջին ժա մա նա կաշր ջա նում
վեստ մի նիսթր յան մո դե լի ո րոշ պե տու թյուն նե -
րում նկատ վում է պե տա կան իշ խա նու թյան գոր -
ծա ռույթ նե րի տա րան ջատ ման մի տում: Մաս -
նա վո րա պես` Մեծ Բ րի տա նիա յում մինչև 2005թ.

առ կա էր դա տա կան և օ րենս դիր իշ խա նու -
թյան ճյու ղե րի գոր ծա ռույթ նե րի ոչ հստակ տար -
ան ջա տում: Խն դի րն այն էր, որ Լոր դե րի պա -
լա տը, մի կող մից, հան դես էր գա լիս որ պես
պառ լա մեն տի վե րին պա լատ, իսկ մյուս կող -
մից՝ հա մար վում հան րա յին հար ցե րով բարձ -
րա գույն դա տա կան ատ յան: Լոր դե րի պա լա -
տի այն ան դամ ները, ով քեր ի րա կա նաց նում
էին դա տա կան գոր ծա ռույթ, կոչ վում էին օ րեն -
քով լոր դեր: Սա կայն Մեծ Բ րի տա նիա յում սահ -
մա նադ րա կան զար գա ցում նե րի արդ յուն քով,
2005թ. ըն դուն վեց սահ մա նադ րա կան ակտ, ո -
րը վե րաց րեց Լոր դե րի պա լա տի դա տա կան
գոր ծա ռույ թի ի րա կա նա ցու մը: Լոր դե րի պա լա -
տին վե րա պահ ված դա տա կան գոր ծա ռույ թի
ի րա կա նա ցու մը փո խանց վեց նո րաս տեղծ բարձ -
րա գույն դա տա կան ատ յա նին, ինչի հետևանքով
օ րեն քով լոր դե րը դա դա րե ցին լի նել Լոր դե րի
պա լա տի ան դամ և նշա նակ վե ցին բարձ րա -
գույն դա տա րա նի ան դամ: Մեծ Բ րի տա նիա -
յում այդ պի սի փո փո խու թյան անհ րա ժեշ տու -
թյու նը պայ մա նա վոր ված էր նաև «Մար դու ի -
րա վունք նե րի և հիմ նա րար ա զա տու թյուն նե րի
պաշտ պա նու թյան մա սին» կոն վեն ցիա յի դրույթ -
նե րով, ինչ պես նաև Մար դու ի րա վունք նե րի եվ -
րո պա կան դա տա րա նի դա տա կան ակ տե րով,
որ տեղ ան մի ջա կա նո րեն նշվում է, որ դա տա -
կան իշ խա նու թյան գոր ծա ռույ թե րը չպետք է ի -
րա կա նաց վեն իշ խա նու թյան այլ ճյու ղե րի կող -
մից: 

Ժա մա նա կա կից իշ խա նու թյուն նե րի բա -
ժան ման և հա վա սա րակշռ ման սկզբուն քի հիմ -
նա կան բնու թագ րիչ նե րից մե կն իշ խա նու թյուն -
նե րի ճյու ղե րի միջև արդ յու նա վետ գոր ծող փոխ -
լրա ցում նե րի մե խա նիզմ նե րի առ կա յու թյունն է:
Վեստ մի նիսթր յան մո դե լի պե տու թյուն նե րի հիմ -
նա կան հատ կա նիշ նե րից է այն, որ պե տա կան

15 Տե՛ս Hitchner and Harbold, նշված աշխատության, 1965. p. 322:
16 Տե՛ս А. И. Черкасов, ՛՛Глава государства и правительство в странах современного мира, конституционно-правовое

регулирование и практика՛՛, Москва, 2006, с. 4.
17 Սակայն կոնսենսուս մոդելի պետություններում խորհրդարանական կոմիտեների աշխատանքն առավել կարևոր է,

քան պառլամենտական նստաշրջաների աշխատանքը, քանի որ հիմնական որոշումների վերաբերյալ համաձայնությունը
ձեռք է բերվում մինչև պառլամենտական նիստի մեկնարկը, տե՛ս I.M.Szilágyi, «Presidential versus parliamentary
systems», «AARMS» Vol. 8, No. 2, 2009., pp. 312-313. հասանելի էր՝ 
http://zrinyi.zmne.hu/aarms/docs/Volume8/Issue2/pdf/11szil.pdf:

18 Այս հանգամանքը, ըստ որոշ հեղինակների, խթանում է կառավարման ժողովրդավարությունը, քանի որ պառլամենտն
առանցքային դեր է խաղում քննարկումների կազմակերպման գործում, ինչի շնորհիվ վերահսկողություն է իրա կա -
նաց նում կառավարության գործունեության նկատմամբ, տե՛ս A. Heywood, «Key Concepts in Politics», Palgrave,
Basingstoke 2000. pp. 173.



իշ խա նու թյան ճյու ղե րի միջև առ կա են փոխ -
լրա ցում նե րի մի շարք մե խա նիզմ ներ: Մաս նա -
վո րա պես` օ րենս դիր իշ խա նու թյու նը կա րող է
օ րենսդ րա կան ո լոր տում իր լիա զո րու թյուն նե -
րը պատ վի րա կել կա ռա վա րու թյա նը, ո րոշ պե -
տու թյուն նե րում լիա զո րու թյուն նե րի պատ վի -
րակ ման իր լիա զո րու թյունն ու նի նաև միա պե -
տը19: Սա կայն, կար ծում ենք՝ իշ խա նու թյան ճյու -
ղե րի միջև փոխլ րա ցում նե րի մե խա նիզմ նե րի
նա խա տե սու մը բո լոր դեպ քե րում չպետք է հան -
գեց նի պե տա կան իշ խա նու թյան կենտ րո նաց -
ման:

Իշ խա նու թյուն նե րի բա ժան ման և հա վասա -
րակշռ ման տե սանկ յու նից՝ վեստ մի նիսթր յան
մո դե լը բնու թագ րող հիմ նա կան հատ կա նիշ նե -
րից մեկն էլ այն է, որ, որ պես կա նոն՝ գո յու -
թյուն չու նեն գրված Սահ մա նադ րու թյուն ներ,
ինչի հետևան քով առ կա չէ սահ մա նադ րա կան
ար դա րա դա տու թյան մաս նա գի տա ցած հա մա -
կարգ20: Իսկ սահ մա նադ րա կան ար դա րա դա -
տու թյան դե րա կա տա րու թյունն իշ խա նու թյուն -
նե րի բա ժան ման և հա վա սա րակշռ ման ա պա -
հով ման տե սանկ յու նից ա ռանց քա յին է, հատ -
կա պես՝ պե տա կան իշ խա նու թյան մար մին նե -
րի միջև սահ մա նադ րա կան լիա զո րու թյուն նե -
րի հետ կապ ված հար ցե րով ա ռա ջա ցած վե ճե -
րի լուծ ման գոր ծում: Այդ պայ ման նե րում պե -
տա կան իշ խա նու թյան մար մին նե րի միջև ա -
ռա ջա ցած խնդիր նե րը հիմ նա կա նում լու ծում են

ստա նում պառ լա մեն տի կող մից՝ օ րենսդ րա կան
կար գա վո րում նե րի մի ջո ցով21:

Իշ խա նու թյուն նե րի բա ժան ման և հա վա -
սա րակշռ ման խորհր դա րա նա կան մո դե լի հա -
ջորդ տե սա կը կոն սեն սուս մո դե լն է, ո րը հա -
տուկ է խորհր դա րա նա կան կա ռա վար մամբ
հան րա պե տու թյուն նե րին: Այս մո դե լի դեպ քում
նույն պես պե տա կան իշ խա նու թյան կազ մա -
կերպ ման հիմ քում ըն կած է իշ խա նու թյուն նե րի
բա ժան ման և հա վա սա րակշռ ման սկզբուն քը:
Սա կայն, վեստ մի նիսթր յան մո դե լի հետ հա մե -
մա տած, այս մո դե լն ու նի մի շարք ա ռանձ նա -
հատ կու թյուն ներ: Մաս նա վո րա պես` պե տու թյան
ղե կա վա րը Հան րա պե տու թյան նա խա գահն է,
ով, ի տար բե րու թյուն վեստ մի նիսթր յան մո դե լի
դեպ քում գոր ծող միա պե տի՝ ընտ րո վի է22: Կոն -
սեն սուս մո դե լի պե տու թյուն նե րում գոր ծա դիր
իշ խա նու թյան գոր ծա ռույթ նե րը նույն պես կիս -
վում են Հան րա պե տու թյան նա խա գա հի և կա -
ռա վա րու թյան կող մից: Սա կայն Հան րա պե տու -
թյան նա խա գա հը գոր ծա դիր իշ խա նու թյան ո -
լոր տում ի րա կա նաց նում է հիմ նա կա նում ա րա -
րո ղա կար գա յին և ներ կա յա ցուց չա կան բնույթ
ու նե ցող գոր ծա ռույթ ներ23: Իսկ այն պե տու թյուն -
նե րում, որ տեղ Հան րա պե տու թյան նա խա գա -
հի գոր ծա ռույթ նե րը հա մե մա տա բար ա վե լի
ընդգր կուն են, Հան րա պե տու թյան նա խա գա -
հի ըն դու նած ակ տե րը ի րա վա կան ուժ են ստա -
նում միայն վար չա պե տի և (կամ) ի րա վա սու
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19 Իսպանիայում օրենքով սահմանված դեպքերում կառավարությունը կարող է ընդունել օրենսդրական ակտեր
(Սահմ. 86-րդ հոդված), բացի այդ՝ որոշ պետություններում միապետը նույնպես կարող է իրեն վերապահված
գոր ծա ռույթները պատվիրակել, օրինակ՝ Նորվեգիայում միապետի բացակայության դեպքում միապետը կարող է
իր լիազորությունները պատվիրակել պետական խորհրդին, որը գործում է միապետի անունից (Սահմ. 13-րդ հոդ -
ված):

20 Կոնսենսուս մոդելի պետություններում գործում է անկախ դատական իշխանություն: Միաժամանակ՝ գոյություն
ունեն նաև սահմանադրական արդարադատության մասնագիտացված մարմիններ, ինչի շնորհիվ իշխանության
ճյուղերի միջև առկա սահմանադրական վեճերը կարող են լուծվել սահմանադրական արդարադատություն
իրականացնող մարմինների կողմից:

21 Տե՛ս A. lijphart, «Patterns of democracy», Yale University press 1993, pp. 4-5, հասանելի էր՝ http://digamo.free.fr/lijphart99.pdf
22 Գոյություն ունեն Հանրապետության նախագահի ընտրության հետևյալ ձևերը՝ ա) Հանրապետության նախագահն

ընտրվում է ուղղակիորեն ժողովրդի կողմից (Իռլանդիայի Սահմանադրության հոդված 12-րդ, Ֆիլիանդիայի
Սահմանդրության հոդված 54-րդ), բ) Հանրապետության նախագահը ընտրվում է անուղղակիորեն պառլամենտի
երկու պալատի կողմից` համատեղ նիստում (Չեխիայի Սահմանադրության հոդված 54-րդ), գ) Հանրապետության
նախագահն ընտրվում է պառլամենտի երկու պալատի և տարածքային ներկայացուցիչներից կազմված խորհրդի
կողմից (Գերմանիայի Սահմանադրության հոդված 54-րդ, Իտալիայի Սահմանադրության հոդված 83-րդ), դ)
Հանրապետության նախագահին ընտրում է կա՛մ պառլամենտը, կա՛մ ընտրական խորհուրդը, եթե պառլամենտը չի
կարողանում Հանրապետության նախագահ ընտրել, ապա Հանրապետության նախագահն ընտրվում է ընտրական
խորհուրդի կողմից, որը բաղկացած է պառլամենտի և տարածքների ներկայացուցիչներից (Էստոնիայի
Սահմանադրության հոդված 79-րդ):

23 Այս մասին առավել մանրամասն տե՛ս Е. И Темпов, ՛՛Форма государства, теория права и государства՛՛, Москва, 1996,
с. 306.
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նա խա րա րի կող մից կրկնաս տո րագրվե լուց
հետո24, և այդ պա րա գա յում Հան րա պե տու -
թյան նա խա գա հը չի կա րող ինք նու րույն, ա -
ռանց կա ռա վա րու թյան հա մա ձայ նու թյան ի րա -
կա նաց նել գոր ծա դիր իշ խա նու թյան գոր ծա -
ռույթ նե րը: 

Իշ խա նու թյան օ րենս դիր և գոր ծա դիր իշ -
խա նու թյան ճյու ղե րի հա րա բե րու թյուն նե րի ա -
ռանց քում է գտնվում կա ռա վա րու թյան ձևա -
վոր ման հար ցը: Կա ռա վա րու թյու նը ձևա վոր -
վում է պառ լա մեն տի կող մից: Այս ա ռու մով միջ -
ազ գա յին փոր ձի ու սում նա սի րու թյու նից բխում
է, որ վար չա պե տի նշա նակ ման միաս նա կան
մո տե ցում ներ առ կա չեն, ուստի գո յու թյուն ու -
նեն վար չա պե տի նշա նակ ման հետևյալ ձևե րը`
ա) վար չա պե տն ընտր վում է խորհր դա րա նի
ստո րին պա լա տի կող մից՝ Հան րա պետության
նա խա գա հի ա ռա ջար կու թյամբ25, բ) վար չա պե -
տի թեկ նա ծուն ա ռա ջարկ վում է պառ լա մեն տա -
կան մե ծա մաս նու թյան կող մից, իսկ Հան րապե -

տու թյան նա խա գա հը նշա նա կում է26, գ) Հան -
րա պե տու թյան նա խա գա հը նշա նա կում է վար -
չա պե տին և կա ռա վա րու թյան ան դամ նե րին,
ով քեր պետք է ստա նան պառ լա մեն տի հա վա -
նու թյու նը27, դ) Հան րա պե տու թյան նա խա գա հը
խորհր դա րա նա կան ու ժե րի հետ քննարկ ման
արդ յուն քով ա ռա ջար կում է վար չա պե տի թեկ -
նա ծու, ով ընտր վում է պառ լա մեն տի կող մից,
սա կայն ե թե վար չա պե տի թեկ նա ծուն պա հանջ -
ված ձայ նե րը չի ստա նում, ապա թեկ նա ծու ա -
ռա ջար կե լու ի րա վունք վե րա պահ վում է պատ -
գա մա վո րա կան խմբակ ցու թյուն նե րին, պատ -
գա մա վոր նե րի խմբե րին: Ա ռա ջի նը քվեար կում
են Հան րա պե տու թյան նա խա գա հի ա ռա ջար -
կած թե կա նա ծուին, իսկ ե թե նա չի ընտր վում,
ա պա մյուս նե րի ա ռա ջար կած թեկ նա ծու նե րին:
Ե թե չի հա ջող վում վար չա պետ ընտ րել, ապա
դա հան գեց նում է պառ լա մեն տի արձակ ման
(Ս լո վա կիա Սահմ. 111-րդ հոդ ված), ե) Հան րա -
պե տու թյան նա խա գա հը պառ լա մեն տի ան դամ -

24 Գերմանիայում Հանրապետության նախագահի հրամանագրերը և կարգադրությունները պետք է վավերացվեն
վարչապետի կամ իրավասու նախարարի կողմից: Սակայն կան որոշ բացառություններ, որոնք վերաբերում են
վարչապետի նշանակման և ազատման, ինչպես նաև բունդեսթագի արձակման վերաբերյալ ակտերին (Սահմ. 58-
րդ հոդված), նմանատիպ դրույթ է սահմանում նաև Հունաստանի Սահմանադրությունը, որի համաձայն՝
Հանրապետության նախագահի ոչ մի ակտ չի կարող կատարվել և օրինական համարվել, եթե չի ստորագրվել
համապատասխան նախարարի կողմից՝ բացառությամբ վարչապետի նշանակման, պառլամենտի արձակման,
օրենքի նկատմամբ վետո կիրառման ակտերը: Իսկ հանրաքվե նշանակելու մասին Հանրապետության նախագահի
ընդունած ակտը պետք է ստորագրվի պառլամենտի ղեկավարի կողմից (Սահմ. 35-րդ հոդված):

25 ԳԴՀ-ում կառավարության ղեկավարին (կանցլերին) ընտրում է նորընտիր խորհրդարանի ստորին պալատը
(բունդեսթագը)՝ դաշնային Հանրապետության նախագահի առաջարկությամբ Հանրապետության նախագահը
պառլամենտին առաջարկում է վարչապետի թեկնածու: Եթե Հանրապետության նախագահի առաջարկած
վարչապետի թեկանածուն պառլամենտի կողմից չի ընտրվում, ապա վարչապետը պետք է ընտրվի պառլամենտի
կողմից: ԳԴՀ-ում, եթե Հանրապետության նախագահի կողմից առաջադրված վարչապետի թեկնածուն չի ստանում
անհրաժեշտ թվով ձայներ, ապա բունդեսթագն իրավասու է երկու շաբաթվա ընթացքում առաջադրել և ընտրել
կանցլերին։ Նշված դեպքում Հանրապետության նախագահը պարտավոր է ընտրված թեկնածուին նշանակել
կանցլերի պաշտոնում (Գերմանիայի Սահմ. 63-րդ հոդված)։

26 Հանրապետության նախագահը վարչապետ է նշանակում պառլամենտական մեծամասնության ներկայացրած
թեկ նածուին: Եթե Հանրապետության նախագահի կողմից նշանակված վարչապետը պառլամենտի կողմից չի հաս -
տատ վում, ապա Հանրապետության նախագահը տասն օրվա ընթացքում նշանակում է նոր վարչապետ, սակայն
եթե, ի վերջո, պառլամենտը հավանություն չի տալիս վարչապետի թեկնածուին, ապա դա հանգեցնում է Ազգային
ժո ղովի արձակման, կառավարության անդամները նշանակվում են Հանրապետության նախագահի կողմից վար -
չա պետի առաջարկությամբ, որը վավերացվում է պառլամենտի կողմից (Ալբանիայի Սահմ. 96-րդ հոդված):

27 Հանրապետության նախագահը ձևավորում է կառավարություն, որն այնուհետև պետք է ստանա պառլամենտի
վստահությունը: Եթե կառավարությունը չի ստանում պառլամենտի հավանությունը, ապա Հանրապետության
նախագահը վարչապետ է նշանակում պառլամենտի Հանրապետության նախագահի առաջարկած վարչապետի
թեկնածուին (Չեխիա, Սահմ. 68-րդ հոդված): Նմանատիպ իրավակարգավորում է նախատեսված նաև Էստոնիայի
Սահմանադրությամբ (Սահմ. 89-րդ հոդված): Էստոնիայի Սահմանադրության համաձայն՝ Հանրապետության
նախագահը նշանակում է վարչապետ և հանձնարարում է վարչապետին ձևավորել կառավարություն: Վարչապետը
14 օրվա ընթացքում ձևավորում է կառավարությունը և ներկայացնում է պառլամենտի հավանությունը: Եթե
պառլամենտը հավանություն է տալիս կառավարության կազմին, ապա նախագահը 3 օրվա ընթացքում նշանակում
է: Իսկ եթե կառավարությունը չի ստանում պառլամենտի վստահությունը, ապա Հանրապետության նախագահը
ներկայացնում է վարչապետի նոր թեկնածու: Եթե ի վերջո չի հաջողվում կառավարություն ձևավորել, ապա
Հանրապետության նախագահն արձակում է պառլամենտը և նշանակում նոր ընտրություններ (Սահմ. 89-րդ
հոդված): 



նե րից նշա նա կում է վար չա պետ, ով ձևա վո -
րում է կա ռա վա րու թյու նը, և կա ռա վա րու թյան
կազ մը ներ կա յաց վում է Ազ գա յին ժո ղո վի հա -
վա նու թյան ( Թուր քիա Սահմ. 109-րդ): Այս մո -
դե լի դեպ քում կա ռա վա րու թյու նը ոչ միայն ձևա -
վոր վում է պառ լա մեն տի կող մից, այլ նաև պա -
տաս խա նա տու է պառ լա մեն տի առջև28: Այդ
պայ ման նե րում կա ռա վա րու թյու նը աշ խա տում
է այն քան ժա մա նակ, քա նի դեռ վա յե լում է
պառ լա մեն տի վստա հու թյու նը29: Այս դեպ քում
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 հովու մը30: Կոն սեն սուս մո դե լի պե տու -
թյուն նե րում հիմ նա կա նում գոր ծում է բազ մա -
կու սակ ցա կան հա մա կարգ, ո րի շնորհիվ հիմ -
նա կա նում ձևա վոր վում են կոա լի ցիոն կա ռա -
վա րու թյուն ներ, իսկ կոա լի ցիոն կա ռա վա րու -
թյու նը փլուզ ման տե սանկ յու նից ա վե լի ռիս կա -
յին է, ին չը կա րող է հան գեց նել կա ռա վա րու -
թյան գոր ծու նեու թյան ան կա յու նու թյան: 

Ամ փո փե լով վե րոգր յալը՝ կա րող ենք նշել,
որ իշ խա նու թյուն նե րի բա ժան ման և հա վա սա -
րակշռ ման խորհր դա րա նա կան կա ռա վա րու մը
դրսևոր վում է վեստ մի նիսթր յան և կոն սեն սուս
մո դել նե րի ձևով: Վեստ մի նիսթր յան մո դե լում
միա պե տը, հա մար վե լով գոր ծա դիր իշ խա նու -
թյան ղե կա վա րը, փաս տա ցի գոր ծա դիր իշ խա -

նու թյան գոր ծա ռույթ ներ չի ի րա կա նաց նում:
Գոր ծա դիր իշ խա նու թյան գոր ծա ռույթ նե րն ի -
րա կա նաց վում են կա ռա վա րու թյան կող մից:
Կա ռա վա րու թյու նը ձևա վոր վում է միա պե տի
կող մից՝ խորհր դա րա նում մե ծա մաս նու թյուն ու -
նե ցող քա ղա քա կան ու ժի հետ հա մա ձայ նու -
թյան արդ յուն քով կամ պառ լա մեն տի ա ռա ջար -
կու թյամբ, և իր գոր ծու նեու թյան հա մար պա -
տաս խա նա տու է պառ լա մեն տի առջև: Գոր ծում
է զար գա ցած երկ կու սակ ցա կան հա մա կարգ,
ինչի շնորհիվ ձևա վոր վում է միա կու սակ ցա -
կան ու ժեղ կա ռա վա րու թյուն, ին չը հան գեց նում
է պե տա կան իշ խա նու թյան օ րենս դիր և գոր -
ծա դիր իշ խա նու թյան ճյու ղե րի սեր տաճ ման:
Իսկ մյուս` Կոն սեն սուս մո դե լի դեպ քում պե -
տու թյուն նե րում գոր ծում է ընտ րո վի Հան րա -
պե տու թյան նա խա գահ, ում գոր ծա ռույթ նե րը
նույն պես ներ կա յա ցուց չա կան բնույթ ունեն:
Կա ռա վա րու թյուն նե րը հիմ նա կա նում ձևա վոր -
վում են քա ղա քա կան կոա լի ցիա կազ մե լի մի -
ջո ցով, ին չը եր բեմն հան գեց նում է կա ռա վա -
րու թյան գոր ծու նեու թյան ան կա յու նու թյան, գոր -
ծում է սահ մա նադ րա կան ար դա րա դա տու թյան
մաս նա գի տա ցած հա մա կա րգը, ո րը նպաս տում
է իշ խա նու թյուն նե րի բա ժան ման և հա վա սա -
րակշռ ման սկզբուն քի արդ յու նա վետ գոր ծու -
նեու թյա նը:
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28 Չեխիայի Սահմանադրության համաձայն՝ կառավարությունը պատասխանատու է պատգամավորների ժողովի
առջև (Սահմ. 68-րդ հոդված), նմանատիպ դրույթներ են ամրագրված նաև Ֆինլանդիայի Սահմանադրությամբ
(60-րդ հոդված), Իսլանդիայի Սահմանադրությամբ (15-րդ հոդված), Սլովենիայի Սահմանադրությամբ (110-րդ
հոդ ված): 

29 Այս մոդելի դեպքում գոյություն ունեն վարչապետին անվստահություն հայտնելու երկու հիմնական ձևերը`
պառլամենտի անդամների նախաձեռնությամբ կարող է անվստահություն հայտնվել վարչապետին, սակայն որոշ
պետություններում պառլամենտի կողմից վարչապետին անվստահություն հայտնելու նախաձեռնության դեպքում,
միաժամանակ, պետք է առաջարկվի նաև վարչապետի նոր թեկնածու, ինչը տեսական գրականությունում կոչվում
է կառավարությանն անվստահություն հայտնելու կոնստրուկտիվ անվստահության քվե:

30 Տե՛ս A. Heywood, «Key Concepts in Politics», Published November 4th 2000 by Palgrave Macmillan p. 174, տե՛ս նաև М. Е.
Николаева, «Система разделения властей как источник дисфункций политического управлени», Грамота, 2013. № 9
(35), ст. 102, հասանելի էր http://scjournal.ru/articles/issn_1997-292X_2013_9-2_24.pdf, Օրինակ՝ Ֆրանսիայի Չորրորդ
Հանրապետությունում 1945-1958թթ. ընթացքում փոխվել են թվով քսանհինգ կառավարություններ, Բելգիայում
1980-1995թթ. ընթացքում փոխվել են թվով վեց կառավարություններ: 



37

ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ

Օ
Ր

Ի
Ն

Ա
Կ

Ա
Ն

Ո
Ւ

Թ
Յ

Ո
Ւ

Ն
  №

9
8

  2
0

1
7

Ի րա վուն քը որ պես հա սա րա կա կան հա -
րա բե րու թյուն նե րի կար գա վոր ման գոր ծիք այս -
օր կանգ նած է լրջա գույն ո րա կա կան փո փո -
խու թյուն նե րի առջև: Նոր կենսաբժշ կա կան
տեխ նո լո գիա նե րը, դուրս գա լով գի տա հե տա -
զո տա կան լա բո րա տո րիա նե րից, ան մի ջա կա -
նո րեն ներդր վում են գործ նա կան կի րառ ման
մեջ ա ռանց հա մա պա տաս խան օ րենսդ րա կան
մշակ ման: Ի րա վուն քը չի հասց նում հա ճախ
դրան որևէ կերպ ար ձա գան քել: Ներ կա յիս զար -
գա ցում նե րը կենսաբժշ կու թյան և գե նե տի կա յի
բնա գա վառ նե րում մարդ կու թյանն ա պա հո վել
են այն պի սի մի ջոց նե րի բազ մա զա նու թյամբ,
որոնք հնա րա վո րու թյուն են տա լիս զգա լիո րեն
փո փո խե լու մար դու կեն սա բա նա կան էու թյու -
նը, նույ նիսկ ընտ րելու դա «պատ վե րով»: Մաս -
նա վո րա պես՝ ծնո ղը հնա րա վո րու թյուն է ստա -
նում ընտ րելու իր ա պա գա ե րե խա յի ոչ միայն
սո մա տիկ չա փա նիշ նե րը` սե ռը, աչ քե րի գույ նը,
ա պա գա հի վան դու թյուն նե րի ցան կը, այլև ո րո -
շելու նրա ծնվե լու և չծն վե լու հար ցը՝ գոր ծի
դնե լով կենսաբժշ կու թյան կող մից ա ռա ջարկ -
ված ախ տո րոշ ման մե թոդ նե րը (պրե նա տալ
սքրի նինգ): Ս րան ցից շա տե րը հենց եվ գե նի -
կա յի ի րա կա նաց ման մի ջոց ներ են: Ի զուր չէ,
որ ի րա վուն քի տե սու թյան մեջ նոր թա փով վե -
րածն վում են եվ գե նի կա յի թույ լատ րե լիու թյան
վե րա բեր յալ քննար կում նե րը:1

Ան ձի ավ տո նո միա յի խո րաց ման հա մաշ -
խար հա յին մի տու մնե րի հե տա զո տու թյու նը փաս -
տում է, որ ա պա գա յում լի բե րալ ի րա վուն քը
հակ ված չի լի նե լու սահ մա նա փա կել եվ գե նի -
կա կան մի ջոց նե րի կի րա ռու մը, ա ռա վել ևս՝ լիո -
վին ար գե լե լու դրանք: Օ րի նակ` Եվ րո պա յի

Միու թյան պե տու թյուն նե րի միջև տե ղի ու նե -
ցած կլոր սե ղա նի ընթացքում բուռն քննարկ -
ման ա ռար կա է դար ձել այն հար ցը, թե արդ յոք
պե՞տք է Դաու նի սինդ րո մով տա ռա պող սաղ մի
սպա նու թյու նը հա մա րել հիմ նա րար ի րա վունք:
Հար ցն ար դիա կան է նաև ի րա վա կի րառ պրակ -
տի կա յի հա մար: Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո -
պա կան դա տա րա նը ո րո շում պետք է կա յաց նի
«Կրուզ մանն ընդ դեմ Լատ վիա յի» գոր ծով:2 Ըստ
նշված գոր ծի փաս տա կան հան գա մանք նե րի`
կի նը բո ղոք է ներ կա յաց րել ընդ դեմ բժշկի, ով
չի կա տա րել պատ շաճ կեր պով սքրի նինգ հե -
տա զո տու թյուն, ին չի հետևան քով կի նը չի ի -
մա ցել չծնված ե րե խա յի ա րա տի մա սին և չի
կա տա րել հղիու թյան ընդ հա տում: Ե թե դա տա -
րա նը ո րո շում կա յաց նի հօ գուտ հայց վո րի, ա -
պա դա թույլ կտա ծնող նե րին պրե նա տալ սքրի -
նինգ կա տա րե լուց հե տո ա բոր տի մի ջո ցով ընդ -
հա տել հղիու թյու նը: Այդ պի սի ո րո շմամբ օ րի -
նա կան մե խա նիզմ կստեղծ վի Դաու նի սինդ րո -
մով հի վանդ չծնված ե րե խա նե րի ոչն չաց ման
հա մար: Եվ գե նի կան կդառ նա ան հա տի նոր ի -
րա վունք, նրա վար քագ ծի հնա րա վոր և թույ -
լատ րե լի տար բե րակ նե րից մե կը: Ինչ պես նշում
է Ժե րոմ Լե ժե նի ֆոն դի նա խա գահ Ժան- Մա րի
Լը Մե նեն` մոտ 96 տո կոս դեպ քե րում, երբ
ծնող նե րը տե ղե կաց վում են սքրի նինգ հե տա -
զո տու թյան բա ցա սա կան արդ յունք նե րի մա -
սին, ա բորտ կա տա րե լու ո րո շում են կա յաց -
նում: Սա ներ կա յիս եվ գե նի կա յի ար տա հայ տու -
թյուն նե րից մեկն է: Մինչ դեռ այս պի սի մո տե -
ցումն ար ժեզր կում է մար դու կյան քը, հան գեց -
նում խտրա կա նու թյան, ինչ պես Ո ւայթ Ջոնն է
նշում՝ «քրո մո սո մա լիզ մի»:3 Դա նաև կոպ տո -
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րեն խախ տում է ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 29
հոդ վա ծը, ո րի հա մա ձայն՝ ար գել վում է գե նե -
տի կա կան հատ կա նիշ նե րով խտրա կա նու թյու -
նը: Նույն տե սանկ յունն է ար տա ցոլ ված 2007
թվա կա նի «Հաշ ման դամ նե րի ի րա վունք նե րի
մա սին» ՄԱԿ-ի Կոն վեն ցիա յում, որ տեղ նշվում
է, որ եվ գե նի կա կան ա բորտ կա տա րե լու քա -
ղա քա կա նու թյու նը հան գեց նում է հաշ ման դամ -
նե րի խտրա կա նաց մա նը:4 Նման պայ ման նե -
րում եվ գե նի կա յի ար գե լումն ա վե լի քան անհրա -
ժեշտ է, և այս փաս տի գի տակց մամբ է, որ
06.12.2015 թվա կա նին ըն դուն ված ՀՀ նոր
Սահ մա նադ րու թյունն ա ռա ջին ան գամ անդ -
րա դար ձավ եվ գե նի կա կան գոր ծու նեու թյա նը,
ձևա վո րեց ո րո շա կի վե րա բեր մունք այդ ո լոր -
տի նկատ մամբ: ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 25-
րդ հոդ վա ծում եվ գե նի կա կան փոր ձեր ի րա -
կա նաց նե լու նկատ մամբ ար գելք դրվեց: Սա,
ի հար կե, դրա կան քայլ է: Այս պի սով՝ հայ կա -
կան ի րա վա կան ի րա կա նու թյան մեջ ո րո շա կի
մի տում ձևա վոր վեց, որի հա մա ձայն՝ որ պես
տան դեմ սկսե ցին դի տարկ վել ի րա վուն քը և
կենսաէ թի կան:5 Կենսաէ թի կան որ պես մար -
դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան ձև հ նա -
րա վո րու թյուն է ըն ձե ռում սահ մա նա փա կե լու
կենսա տեխ նո լո գիա նե րի ան հար կի կի րա ռու -
մը, ա պա հո վե լու դրանք կի րառ ելիս մարդ կա -
յին ար ժա նա պատ վու թյան գե րա կա յու թյու նը,
ուս տի ի րա վուն քի և կենսաէ թի կա յի մեր ձե -
ցումը են թադ րում է մար դու ի րա վուն քե րի լիար -
ժեք պաշտ պա նու թյան հա մար լրա ցու ցիչ մե -
խա նիզմ նե րի մշա կում:

Քն նարկ վող նոր մի գո յու թյու նն ու նի, ի -
հար կե, ո րո շա կի կան խար գե լիչ ազ դե ցու թյուն:
Սա կայն, մեր կար ծի քով՝ նորմն ու նի նաև ո րո -
շա կի թե րու թյուն ներ: Այս պես՝ դրա վեր լու ծու -
թյու նը ցույց է տա լիս, որ նոր մը չի կա րող
կար գա վո րել կամ ար գե լել եվ գե նի կա կան գոր -
ծու նեու թյու նից ծա գող բո լոր հա սա րա կա կան
հա րա բե րու թյուն նե րը, ի տար բե րու թյուն, օ րի -
նակ՝ ո րոշ օ տա րերկր յա պե տու թյուն նե րում
գոր ծող Մայր օ րենք նե րի, ո րոնք հստակ սահ -
մա նում են եվ գե նի կա կան գոր ծու նեու թյան ամ -

բող ջա կան ար գելք: Մաս նա վո րա պես` Հուն -
գա րիա յի Սահ մա նադ րու թյան 3-րդ հոդ վա ծի
3-րդ կե տն ար գե լում է եվ գե նի կա կան գոր ծու -
նեու թյամբ զբաղ վե լը:6 ՀՀ Սահ նա նադ րու թյամբ
նշված «եվ գե նի կա կան փորձ» հաս կա ցու թյու -
նը ա վե լի նեղ հաս կա ցու թյուն է, քան «եվ գե -
նի կա կա կան գոր ծու նեու թյու նը», ուս տի են -
թադր վում է, թե ՀՀ Մայր օ րեն քն ար գե լում է
միայն հա մա պա տաս խան փոր ձե րը, այլ ոչ թե՝
ամ բողջ գոր ծո ղու նեու թյու նը: Դ րա հետ մեկ -
տեղ՝ եվ գե նի կա կան գոր ծու նեու թյան կամ մար -
դու սե լեկ ցիա յի լրիվ ար գել քը նույն պես հար -
ցի լու ծում չի կա րող հան դի սա նալ, քա նի որ
այդ պի սի ո րո շու մը կզրկի մի շարք գե նե տի -
կա կան հի վան դու թյուն նե րի դեմ պայ քա րե լու
հնա րա վո րու թյու նից: Օ րի նակ՝ ո րոշ ժա ռան -
գա կան հի վան դու թյուն ներ, ինչ պի սիք են հե -
մո ֆի լիան, երևան յան տեն դը և այլն, պայ մա -
նա վոր ված են պտղի սե ռով: Այս դեպ քում եվ -
գե նի կա կան մե թոդ նե րը կա րող են անհ րա -
ժեշտ լի նել, օ րի նակ` օ ժան դակ վե րար տադ րո -
ղա կան տեխ նո լո գիա նե րի կի րառ ման դեպ -
քում հա մա պա տաս խան սե ռի էմբ րիոն նե րի
սե լեկ ցիա կա տա րե լու հա մար, հի վան դու թյու -
նից խու սա փե լու նպա տա կով: Բա ցի այդ՝ ՀՀ
օ րենսդ րու թյու նը չի տա լիս եվ գե նի կա կան փոր -
ձի օ րի նա կան սահ մա նու մը: Ե թե անդ րա դառ -
նանք օ րենսդ րի կող մից օգ տա գործ ված «փորձ»
բա ռի լեզ վա բա նա կան ստու գա բա նու թյա նը,
ա պա կա րե լի է են թադ րել, թե ար գել վում են
միայն այն պի սի գոր ծո ղու թյուն նե րը, ո րոնք դեռ
չեն հա սել գի տա գործ նա կան այն պի սի մա -
կար դա կին, որ հա մար վեն հիմ նա րար մե թոդ:
Այ սինքն՝ եվ գե նիկա կան փոր ձե րի ար գելքն
ամ րագ րող նոր մի բա ռա ցի մեկ նա բա նու թյու -
նը թույլ է տա լիս հան գել այն եզ րա կա ցու թյան,
որ օ րենս դի րը չի ար գե լում ար դեն իսկ բազ -
մա կի գոր ծա ծու թյան մեջ դրված եվ գե նի կա -
կան մե թոդ նե րի կի րա ռու մը: Մեր կար ծի քով՝
նոր մի նպա տա կը պետք է լի ներ ոչ թե զուտ
եվ գե նի կա կան փոր ձե րի, այլ՝ մարդ կանց սե -
լեկ ցիա յի ար գե լու մը, ո րո շա կի բա ցա ռու թյուն -
նե րով, քա նի որ սե լեկ ցիա յի ար գե լու մը կա -
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տե գո րիկ չի կա րող լի նել: Սա ար դեն են թա -
դրում է, թե հայ կա կան օ րենս դու թյու նը պետք
է փոր ձի լու ծել ի րա վա չափ եվ գե նի կա յի ի րա -
վա կան կար գա վոր ման հար ցը, ձգտի մշա կել
այն պի սի նոր մա տիվ-ի րա վա կան բա զա, ո րը
թույլ կտա տա րան ջա տել եվ գե նի կա կան գոր -
ծու նեու թյան թույ լատ րե լիի և ան թույ լատ րե լիի
սահ ման նե րը: Սա հնա րա վոր չէ ի րա կա նաց -
նել միայն ի րա վա բան նե րի ջան քե րով, այլ են -
թադ րում է լրջա գույն միջճ յու ղա յին հե տա զո -
տու թյուն նե րի ի րա կա նա ցում: Նշենք նաև, որ
«կենսաէ թի կա-ի րա վունք» տան դե մը պա հան -
ջում է, որ նշված հե տա զո տու թյուն նե րը կա -
տար վեն կենսաէ թիա կա կան դիս կուր սում և
կենսաէ թի կա յի սկզբունք նե րի հի ման վրա: Եվ -
գե նի կա յի ան հար կի մի ջոց նե րի կի րա ռու մը
կան խե լու նպա տա կով՝ որ պես ա ռաջ նա յին
քայլ են թա դրվում է հետևյալ օ րենսդ րա կան
փո փո խու թյուն նե րի ըն դու նու մը. 

1. ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 25-րդ հոդ վա ծի
հա մա պա տաս խան մա սը խմբագ րել հետևյալ
կերպ. «Մար դու եվ գե նի կա կան սե լեկ ցիան, ո -

րի նպա տակն այլ է, քան հի վան դու թյուն նե րի
կան խար գե լու մը, ար գել վում է». 

2. ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 29-րդ հոդ վա ծը
լրաց նել հետևյալ դրույ թով. «Եվ գե նի կա կան
գոր ծու նեու թյան քա րոզ չու թյու նը կամ գո վազ -
դումն ար գել վում է».

3. «Մար դու վե րար տադ րո ղա կան ա ռող -
ջու թյան և վե րար տադ րո ղա կան ի րա վունք նե -
րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 11-րդ հոդ վա ծի 3-րդ
մա սի 3-րդ կե տը ամ րագ րել հետևյալ խմբա -
գրու թյամբ. «Վե րար տադ րո ղա կան տեխ նո լո -
գիա նե րի կի րառ ման ըն թաց քում ար գել վում է
մար դու սաղ մի սե ռի պլա նա վո րու մը կամ գե -
նե տի կա կան ցան կա ցած ձևա փո խու մը՝ բա ցա -
ռու թյամբ այն դեպ քե րի, երբ դա պա հանջ վում
է ժա ռան գա կան հի վան դու թյուն նե րի բուժ ման
կամ կան խար գել ման հա մար». 

4. Սահ մա նել մար դու սաղ մի ի րա վա կան
կար գա վի ճա կը. 

5. Սահ մա նել քրեա կան պա տաս խա նատ -
վու թյուն ա պօ րի նի եվ գե նի կա կան սե լեկ ցիա ի -
րա կա նաց նե լու հա մար:



Իս րա յե լ պե տու թյու նում մար դու ի րա վունք -
նե րի հիմ նախն դիր նե րը բա վա կա նին բարդ են
ու բազ մա շերտ: Սույ նի շրջա նակ նե րում ու սում -
նա սի րու թյան ա ռար կան ա ռա վե լա պես մար դու
ի րա վունք նե րի ճա նաչ ման, ամ րագր ման ու
պաշտ պա նու թյան պատ մա կան զար գա ցումն է:
Ըստ այդմ՝ Իս րա յե լում մար դու ի րա վունք նե րի
ու սում նա սի րու թյու նը կի րա կա նաց վի եր կու հիմ -
նա կան փու լե րով՝ մինչև 1992թ. մար դու ի րա -
վունք նե րի ո լոր տում եր կու Հիմ նա կան օ րենքնե -
րի ըն դու նու մը և 1992թ. հե տո մինչ մեր օ րե րը1: 

Իս րա յե լում մար դու ի րա վունք նե րի հիմ -
նախնդ րի ամ բող ջա կան ըն կալ ման հա մար այդ
հիմնախնդիրը պետք է քննար կել սահ մա նադ -
րաի րա վա կան զար գա ցում նե րի ա ռա վել լայն
հա մա տեքս տում: Ինչ պես գի տենք՝ մի շարք
պատ ճառ նե րով Իս րա յե լում հնա րա վոր չե ղավ
մեկ միաս նա կան սահ մա նադ րու թյան, ինչ պես
նաև մար դու ի րա վունք նե րի հռչա կագ րի ընդու -
նու մը` չնա յած նման փաս տաթղ թե րի ըն դունման
բազ մա թիվ փոր ձե րին2: Ս տեղծ ված պայ ման -
նե րում Իս րա յե լ պե տու թյու նը որ դեգրեց մար -
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ՎԱՐՍԵՐ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ
ՀՀ փաստաբանների պալատի հանրային պաշտպանի 
գրասենյակի ղեկավարի տեղակալ,
ԵՊՀ իրավաբանական ֆակուլտետի ասպիրանտ, 
Հայդելբերգի համալսարանի հրեագիտության 
ինստիտուտի մագիստրանտ (Հայդելբերգ, Գերմանիա) 
____________________________________________________________________________________________________________

Ø²ð¸àô Æð²ìàôÜøÜºðÆ Æð²ì²Î²Ü Î²ð¶²ìàðØ²Ü
ÐÆØÜ²ÊÜ¸ÆðÜºðÜ Æêð²ÚºÈÆ ê²ÐØ²Ü²¸ð²Æð²ì²Î²Ü

¼²ð¶²òàôØÜºðÆ Ð²Ø²îºøêîàôØ

1 Իսրայելի գերագույն դատարանի նախկին նախագահ, այսպես կոչված՝ իսրայելյան սահմանադրական հեղափոխության
հեղինակ-նախաձեռնող պրոֆ. Ահարոն Բարաքն Իսրայել պետության ողջ պատմությունը ևս բաժանում է նշված
երկու փուլի միջև` բաժանման հիմքում դնելով նույն չափանիշը, այն է` մարդու իրավունքի ոլորտում երկու հիմնական
օրենքների ընդունումը և դրանց հիման վրա սահմանադրական հեղափոխության իրականացումը (տե՛ս Barak A.
Human rights in Israel // Israel Law Review, Vol. 39 N 2, 2006, էջ 13): Այս մոտեցումն է որդեգրում նաև իսրայելյան
սահմանադրական իրավունքի խոշորագույն մասնագետ պրոֆ. Սյուզի Նավոտն իր «Իսրայելի սահմանադրական
իրավունքը» աշխատության մեջ (տե՛ս Navot S. Israeli Constitutional Law. The Netherlands. Kluwer Law International,
2007, էջ 199-203): 

2 Սահմանադրության ընդունման նախաձեռնությունը ձախողվեց ոչ միայն պետության կազմավորման սկզբնական
շր ջա նում, այլև դրա գոյության հետագա տասնամյակների ընթացքում: Այսպես՝ Սահմանադրության ընդունման
շար ժում ներից ամենակարևորը, թերևս, 1980-ական թվականների սահմանադրական շարժումն էր` հայտնի
«Ռայխմանի Սահ մանադրություն» անվանմամբ: Թեպետ նախագիծը մեծ հասարակական օժանդակություն էր
վայելում, այդ թվում` Իսրայելի իշխանական վերնախավի շրջանակներում, սակայն, ինչպես ցույց տվեցին հետագա
զարգացումները՝ այս նախագիծը ևս պետք է ձախողվեր: Ձախողման պատճառն առավելապես կրոնական
ճամբարի հակազդեցությունն էր` հատկապես Հալախայի վերացման և քաղաքացիական ամուսնությունների
նախատեսման հնա րավորության հետ կապված (այս մասին տե՛ս Зонтиков И. Борьба за принятие конституции в
Израиле в 1980-2000-е годы // Ближний Восток и Современность, сборник статей, выпуск пятый, Москва, 2003):
Նմանատիպ խոշոր սահմանադրական շար ժում տեղի ունեցավ նաև 2000-ական թվականների սկզբներին` հայտնի
«Սահմանադրական լոբբի» անվանմամբ, դա ևս դատապարտված էր ձախողման: Այս սահմանադրական շարժման
հիմքում դրված էր այն գաղափարախոսությունը, որ Սահմանադրությունը պետք է ընդունվեր «լայն» հասարակական
միաբանության (կոնսենսուսի), ժողովրդավարական սկզ բունքների հիման վրա, պետք է պահպաներ Իսրայել
պետության` որպես հրեա ժողովրդի «ազգային տան» բնու թագիրը: Բացի այդ՝ նախատեսվում էր, որ
Սահմանադրությունն ամրագրելու էր Իսրայել պետությունում գոյու թյուն ունեցող մշակութային և սովորութային ողջ
բազմազանությունը և երաշխավորելու էր մարդու իրավունքները, մաս նավորապես` փոքրամասնությունների
իրավունքները: «Սահմանադրական լոբբին» մշակեց «Սահմանադրության ըն դուն ման» մասին Հիմնական օրենքի
նախագիծը, որն անգամ ընդունվեց առաջին ընթերցմամբ` 2000թ. հունիսի 7-ին, իսկ «Սահմանադրական
դատարանի մասին» Հիմնական օրենքը` 2000թ. օգոստոսի 22-ին: Առաջին Հիմնական օ րենքն ապագայում
Սահմանադրության ընդունման երաշխիքն էր, իսկ երկրորդը` Սահմանադրական դատարան հիմ նելու`
Սահմանադրությանն ստատուտային օրենսդրության համապատասխանությունն ստուգելու իրավազորությամբ:
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դու ի րա վունք նե րի դա տա կան ճա նաչ ման ու
ամ րագր ման ու ղին, ին չը, սա կայն, նույն պես
հեշտ չէր ի րա գոր ծել: Սահ մա նադ րա գետ Սյու -
զի Նա վո տը, խո սե լով այս փու լում մար դու իրա -
վունք նե րի դա տա կան ճա նաչ ման մա սին, նշում
է. «Prima facie3, ար տա կարգ դրու թյամբ պայմա -
նա վոր ված` մար դու ի րա վունք նե րը Սահ մա նա -
դրու թյամբ կամ Հիմ նա կան օ րեն քով ամ րագրե -
լու անհ նա րի նու թյան, ինչ պես նաև պառ լա մեն -
տա կան գե րա կա յու թյան պայ ման նե րում մար -
դու ի րա վունք ներ «ստեղ ծե լու»՝ Գե րա գույն դա -
տա րա նի ի րա վա սու թյու նը սահ մա նա փակ է»4: 

Հատ կան շա կան է նաև, որ Իս րա յե լ պե -
տու թյան ստեղծ ման ա ռա ջին իսկ օ րե րից բազ -
միցս փոր ձեր են ար վել գոր ծո ղու թյան մեջ դնել
Իս րա յե լի Ան կա խու թյան հռչա կա գի րը5, ո րը մի
շարք հիմ նա րար ի րա վունք ներ և ա զա տու թյուն -
ներ ամ րագ րող միակ փաս տա թուղթն էր Իս րա -
յե լ պե տու թյու նում, ինչ պես, օ րի նակ՝ պե տու թյան
բո լոր բնա կիչ նե րի լիա կա տար սո ցիա լա կան և
քա ղա քա կան ի րա վա հա վա սա րու թյունը՝ կրո -
նից, սե ռից և ազ գու թյու նից անկախ, ինչ պես
նաև կրո նի ու խղճի ա զա տու թյու նը և այլն: Ան -
կա խու թյան հռչա կագ րին ի րա վա կան ուժ տա -
լու բո լոր փոր ձե րն սկզբնա կան շրջա նում ան -
հա ջո ղու թյան մատն վե ցին: Իս րա յե լ պե տու թյան
գո յու թյան ա ռա ջին իսկ տա րի նե րին Իս րա յե լի
գե րա գույն դա տա րանը սահ մա նեց, որ Ան կա -
խու թյան հռչա կա գիրն ըն դա մե նը նպա տակ ու -
ներ հաս տա տե լու պե տու թյան հիմ նադր ման
փաս տը՝ մի ջազ գա յին ի րա վուն քի տե սանկ յու -
նից ճա նա չում ստա նա լու նպա տա կով: Դա ար -
տա հայ տում է ժո ղովր դի տես լա կա նը և նրա

«raison d՛être»-ն6. Ան կա խու թյան հռչա կա գի րը
Սահ մա նադ րու թյուն չէ և ոչ էլ օ րեն քի ուժ ու նի7: 

Այ դու հան դերձ՝ ժա մա նա կի ըն թաց քում Իս -
րա յե լի գե րա գույն դա տա րա նը փո խեց իր դիր -
քո րո շումը` աս տի ճա նա բար սկսե լով հղում ա -
նել Ան կա խու թյան հռչա կագ րին որ պես ի րա -
վա կան աղբ յու րի` Քնե սե թի կամ ման դա տա յին
իշ խա նու թյուն նե րի8 կող մից ըն դուն ված օ րենք -
նե րի մեկ նա բա նու թյան հա մար: Այս ա ռու մով
շրջա դար ձա յին էր, թերևս, «Քոլ Հա’ամն ընդ -
դեմ ներ քին գոր ծե րի նա խա րա րի» գոր ծը9, ո -
րով Իս րա յե լի գե րա գույն դա տա րա նի դա տա -
վոր Ագ րա նատը սահ մա նեց, որ թեև Ան կա խու -
թյան հռչա կա գի րը պար տա դիր ի րա վա բա նա -
կան ուժ չու նի, այ դու հան դերձ՝ ստա տուտ նե րը
պետք է մեկ նա բան վեն դրա նում ամ րագր ված
սկզբունք նե րին հա մա պա տաս խան10: Մաս նա -
գի տա կան գրա կա նու թյան մեջ ըն դուն ված է
հա մա րել, որ սրա նով դա տա վոր Ագ րա նատն
Իս րա յե լ պե տու թյու նում քա ղա քա ցիա կան ի րա -
վունք նե րի ի րա վա կան ճա նաչ ման հիմ քը դրեց11:
Դա տա վոր Ագ րա նա տի կող մից սահ ման վեց
նաև, որ Իս րա յե լը ժո ղովր դա վա րա կան պե տու -
թյուն է, իսկ ժո ղովր դա վա րա կան ի րա վա կար -
գը չի կա րող գո յու թյուն ու նե նալ, ե թե ի րա վա -
կան հա մա կար գը չի ճա նա չում ար տա հայտ վե -
լու ա զա տու թյու նը12: Սահ ման վեց նաև, որ թեև
սահ մա նադ րու թյան բա ցա կա յու թյան պայ ման -
նե րում հնա րա վոր չէ ան վա վեր ճա նա չել ար -
տա հայտ վե լու ա զա տու թյա նը հա կա սող օ րեն -
քը, դա տա րա նը ել նում է օ րեն քի՝ ար տա հայտ -
վե լու ա զա տու թյան հետ հա մա տե ղե լի մեկ նա -
բա նու թյու նից13: Այս նույն ո րոշ մամբ սահ մանվեց

«Սահ մանադրական լոբբին» գոյատևեց մի քանի տարի և 15-րդ Քնեսեթի լուծարմամբ դադարեցրեց իր գործու նեու -
թյունը` 2003թ. հունվարի 15-ին: Ավելի մանրամասն տե՛ս, օրինակ՝ Зонтиков И. նշված աշխատությունը: 

3 Լատիներենից թարգմանաբար` առաջին հայացքից: 
4 Տե՛ս Navot S., նշված աշխատությունը, էջ 199: 
5 Իսրայել պետության անկախության հռչակագիրն ընդունվեց բրիտանական մանդատի դադարեցման օրը՝ 1948թ.

մայիսի 14-ին՝ Ժողովրդական խորհրդի անդամների կողմից Իսրայելի անկախության հռչակմամբ: Անկախության
հռչակագրի ամբողջական տեքստի համար տե՛ս 
http://www.mfa.gov.il/MFA/Peace%20Process/Guide%20to%20the%20Peace%20Process/Declaration%20of%20Establishment%20o
f%20State%20of%20Israel: 

6 Ֆրանսերենից թարգմանաբար` գոյություն ունենալու պատճառը: 
7 Ավելի մանրամասն տե՛ս Navot S., նշված աշխատությունը, էջ 200:
8 Պաղեստինի տարածքի նկատմամբ բրիտանական մանդատը` 1918-1948թթ.: 
9 Տե՛ս HCJ 73/53 Kol ha’am v. Minister of Interior (1953) 7 (2) PD 871: 
10 Տե՛ս նույն տեղը:
11 Տե՛ս Navot S., նշված աշխատությունը, էջ 200, Barak A., նշված աշխատությունը, էջ 13: 
12 Տե՛ս Navot S., նույն տեղը:
13 Նման մեկնաբանությունը, պրոֆ. Բարաքի բնորոշմամբ, «նպատակային» մեկնաբանություն է, ըստ այդմ` սուբյեկտիվ

նպատակից (օրենսդրի մտադրությունը) բացի՝ գոյություն ունի նաև օբյեկտիվ նպատակ` իրավական համակարգի



նաև, այս պես կոչ ված՝ մար դու ի րա վունք նե րի և
այլ հան րա յին շա հե րի «հա վա սա րակշռ ման բա -
նաձևը», որի հա մա ձայն՝ ար տա հայտ վե լու ազա -
տու թյան սահ մա նա փա կու մը կա րող էր ար դա -
րաց վել միայն հա սա րա կա կան ան դոր րը լրջորեն
վտան գող «գրե թե ան խու սա փե լի» ոտնձ գու թյու -
նը կան խե լու նպա տա կով14: Իս րա յե լի գե րա -
գույն դա տա րա նի դիր քո րո շումն այս պի սին էր
նաև ա զա տա կան ժո ղովր դա վա րու թյուն նե րում
լայն ճա նա չում ստա ցած մար դու այլ հիմ նա կան
ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի, այդ թվում՝
աշ խա տան քի ա զա տու թյան15, տե ղա շարժ վե լու

ա զա տու թյան16, խղճի և կրո նի ա զա տու թյան17,
ինչ պես նաև ի րա վա հա վա սա րու թյան18 մեկ նա -
բա նու թյան հար ցում: 

Այս պի սով, ինչ պես նշում է պրոֆ. Ս յու զի
Նա վո տը՝ Իս րա յե լի գե րա գույն դա տա րա նի կող -
մից «Քոլ հա’ամ» գոր ծի շրջա նակ նե րում մար -
դու ի րա վունք նե րի կարևո րու թյան ճա նա չու մը`
նա խա դե պի պար տա դի րու թյան սկզբուն քի ու -
ժով, Իս րա յե լի ի րա վա կան հա մա կար գում դար -
ձավ ի րա վա կան նորմ: Դ րա նով յու րա քանչ յուր
մարդ ի րա վունք ստա ցավ մար դու ի րա վունք -
նե րը հար գե լու պար տա կա նու թյան խախտ ման
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հիմնարար արժեքները, այդ թվում՝ իշխանությունների տարանջատումը, իրավունքի գերակայությունը և դատական
անկախությունը: Ըստ հեղինակի. «...Յուրաքանչյուր ստատուտ պետք է մեկնաբանվի` ելնելով այն կանխադրույթից,
որ դրա նպատակը մարդու իրավունքների առաջքաշումն է: Այս սկզբունքից շեղումը թույլատրելի է միայն հակառակը
պարզ, հստակ և միանշանակ կերպով սահմանված լինելու դեպքում:»: Այնուհետև հեղինակը շարունակում է. «Ըստ
այդմ՝ երբ օրեսնդիրը նախատեսում է մարդու իրավունքները խախտելու իրավասություն, նման իրավասության
իրացման շրջանակը պետք է որոշվի, մի կողմից՝ պետական իրավազորությունը և, մյուս կողմից՝ խախտման
ենթակա իրավունքը հավասարակշռելու միջոցով:»: Այս մոտեցումը, ըստ հեղինակի, նպաստում էր մարդու
իրավունքների լայն պաշտպանությանը` միաժամանակ նաև չխախտելով պառլամենտի գերակայությունը, ապա
շարունակելով` նշում է. «Նման մոտեցման հիմնական թերությունն այն էր, որ այն հնարավորություն չէր տալիս
անվավեր ճանաչելու մարդու իրավունքները խախտող` հավասարակշռման բանաձևով թույլատրելիի սահմանն
անցնող ստատուտները: Մեկնաբանության իր գործառույթն իրականացնելիս Գերագույն դատարանը նշված
փուլում (մինչև 1992թ. Հիմնական օրենքների ընդունումը` Վ.Կ.) այդպես էլ չանցավ մեկնաբանության այս սահմանը»
(Barak A., նշված աշխատությունը, էջ 13-16): Նշվածի կապակցությամբ հիմնականում նույն դիրքորոշումն ունի
պրոֆ. Սյուզի Նավոտը՝ խոսելով Իսրայելի գերագույն դատարանի կողմից օգտագործվող «ենթադրական» և
«մեկնաբանողական» գործիքների մասին, որոնց համաձայն՝ օրենսդիրը նպատակ չուներ խախտելու մարդու
իրավունքները, երկու տարբեր մեկնաբանությունների հիմք տվող ստատուտը պետք է մեկնաբանվեր՝ հօգուտ
մարդու իրավունքների առավելագույնս պաշտպանվածության: Նման մեկնաբանությունը, միաժամանակ, ենթադրում
է մարդու իրավունքները խախտող ստատուտի սահմանափակ մեկնաբանություն: Բացի այդ՝ պետական իշխանության
բոլոր մարմինների և պաշտոնատար անձանց համար դա սահմանում է վերջիններիս գործունեության իրականացման
սկզբունքը, որի համաձայն՝ մարդու իրավունքների խախտումն արգելվում է՝ բացառությամբ եթե հակառակն
ուղղակիորեն նախատեսված է ստատուտում (Suzie Navot, նույն տեղը, էջ 201):

14 «Հավասարակշռման բանաձևի» գործնական կիրարկումն ամբողջական ընկալելու համար անհրաժեշտ ենք
համարում ներկայացնել կոնկրետ օրինակ: Այսպես՝ Պաղեստինում դեռևս մանդատային իշխանության տարիներին՝
1929թ. ընդունված Գերագույն հանձնակատարի օրդոնանսով սահմանվում էր, որ Գերագույն հանձնակատարն
իրավասու է մշտապես կամ ժամանակավորապես արգելելու լրագրի գործունեությունը, եթե լրագիրը հրապարակում
է այնպիսի հոդված կամ տեղեկատվություն, որը, Հանձնակատարի գնահատմամբ, հավանականորեն, կվտանգեր
հասարակական անդորրը: Այսպես, ինչպես տեսնում ենք՝ լրագրի գործունեությունը դադարեցնելու իրավասությունը
և օրինականությունը սահմանված էր միանշանակ, որպիսի պարագայում լուծման ենթակա միակ հարցը նման
իրավասության իրականացման շրջանակը պարզելն է, որը պետք է իրականացվի «հավանականորեն» բառի
մեկնաբանությունից: Մեկնաբանությունը, ինչպես նշվել է վերևում, պետք է հավասարակշռեր, մի կողմից՝
հասարակական անդորրը և, մյուս կողմից՝ արտահայտվելու ազատությունը: Ըստ այդմ՝ արտահայտվելու ազատության
խախտումը կարող է թույլատրելի համարվել միայն այն դեպքում, երբ գրեթե հաստատ է, որ հրապարակվող
հոդվածը կամ տեղեկատվությունը կարող է լրջորեն վտանգել հարարակական անդորրը: Երբ այդ վտանգն
անմիջական չէ կամ քիչ հավանական է, կամ վտանգն ինքնին լուրջ չէ՝ մոտ է ժողովրդավարական հասարակությունում
թույլատրելիի չափին, արտահայտվելու ազատությունը չի կարող սահմանափակվել: Ինչպես տեսնում ենք՝ Իսրայելի
կողմից որդեգրված այս մոտեցումը հիմնական գծերով նման է ԱՄՆ կողմից արտահայտվելու ազատության
հարցում որդեգրված մոտեցմանը՝ Սահմանադրության 1-ին փոփոխության համատեքստում: ԱՄՆ-ում հաշվեկշռման
նմանատիպ բանաձևը հայտնի է՝ որպես «ակնհայտ և իրական վտանգի» թեստ: Այս մասին ավելի մանրամասն
տե՛ս Barak A., նշված աշխատությունը, էջ 14-15: 

15 Տե՛ս, օրինակ՝ Hilron v. The Fruit Council, supra note 4; HCJ 14/78 Agbaria v. The Fruit Council [1978] IsrSC 32(3) 794: 
16 Տե՛ս, օրինակ՝ HCJ 672/87 Atmalia v. The Northern Commander [1989] IsrSC 42(4) 708:
17 Տե՛ս, օրինակ՝ HCJ 47/82 Progressive Judaism Movement fund v. The Minister of Religions [1989] IsrSC 43(2) 661:
18 Տե՛ս, օրինակ՝ HCJ 5432/03 SHIN for Equal Representation of Women v. The Board for Cable and Setellite Broadcasting

[2004] IsrSC 58(3) 65: 
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հիմ քով դի մե լու Իս րա յե լի ար դա րա դա տու թյան
բարձր դա տա րան19:

Աս տի ճա նա բար մար դու գրե թե բո լոր հիմ -
նա կան ի րա վունք ներն20 ի րենց ամ րագ րումն
ստա ցան դա տա կան ո րո շում նե րում՝ կազ մե -
լով, այս պես կոչ ված՝ «ի րա վունք նե րի դա տա -
կան բի լը», ո րը ոչ այլ ինչ է, ե թե ոչ Իս րա յե լի
գե րա գույն դա տա րա նի կող մից ճա նա չում ստա -
ցած՝ մար դու ի րա վունք նե րի «ժո ղո վա ծու»:
Դրանք այն ի րա վունք ներն են, ո րոնք ամ րագըր -
ված են ոչ թե ստա տուտ նե րում, այլ՝ Գե րա գույն
դա տա րա նի ո րո շում նե րում: Հատ կան շա կան է,
որ «Մար դու ար ժա նա պատ վու թյան և ա զա տու -
թյան մա սին»21 Հիմ նա կան օ րեն քի ըն դու նու -
մից շատ ա ռաջ դրա նով նա խա տես ված մար -
դու հիմ նա կան ի րա վունք ներն ար դեն իսկ ճա -
նաչ վել էին Գե րա գույն դա տա րա նի կող մից՝
դրանց որևէ նոր մա տիվ հիմք՝ ամ րագ րում ու -
նե նա լու հան գա ման քից անկախ: 

Այս հա մա տեքս տում կցան կա նա յինք անդ -
րա դառ նալ, մաս նա վո րա պես, Իս րա յե լի գե րա -
գույն դա տա րա նի կող մից մար դու ան ձեռն մխե -
լիու թյան ի րա վուն քի ճա նաչ մա նը: Այս պես՝
Կատլա նի գոր ծով22 Գե րա գույն դա տա րա նի
առջև բարձ րաց ված հար ցի էու թյու նը հետևյալն
էր. «Բան տի վար չա կազմն արդ յո՞ք ի րա վունք
ու նի կուլ տված թմրան յու թի հայ տա նա բեր ման
նպա տա կով կա լա նա վոր ված ան ձին` ա ռանց
վեր ջի նիս հա մա ձայ նու թյան, հոգ նա ա նել այն
պայ ման նե րում, երբ պարզ վել էր, որ բան տում
նման ե ղա նա կով թմրա մի ջոց ներ են մուտք ար -
վում»23: Գե րա գույն դա տա րա նը սահ մա նեց, որ
Իս րա յե լում յու րա քանչ յուր ոք ու նի ան ձի ան -
ձեռնմ խե լիու թյան և իր ար ժա նա պատ վու թյու -
նը հար գե լու ի րա վունք, այդ թվում՝ կա նա նա -
վոր ված ներն ու դա տա պարտ յալ նե րը: Կա լա -
նա վոր ված ան ձի նկատ մամբ հոգ նա կա տա -

րելը՝ ա ռանց նրա հա մա ձայ նու թյան և ա ռանց
բժշկա կան ցու ցում նե րի, խախ տում է կա լա նա -
վոր վա ծի ան ձի ան ձեռնմ խե լիու թյան ի րա վուն -
քը և ոտնձ գում է նրա ար ժա նա պատ վու թյան
դեմ: Ինչ պես ո րոշ ման մեջ նշում է դա տա վոր
Ա հա րոն Բա րա քը՝ մար դու ան ձեռնմ խե լիու թյան
ի րա վուն քը, inter alia, բխում է նաև Ան կա խու -
թյան հռչա կագ րից, ին չի ու ժով Իս րա յե լի ի րա -
վա կան հա մա կար գում հա մար վում է «գե րա -
կա» ի րա վունք, հետևա բար՝ վար չա կան մար -
մի նը, ա ռանց օ րեն քով ուղ ղա կիո րեն նա խա -
տես ված լի նե լու, ի րա վունք չու նի խախ տելու
դա»24: Նույն մո տեց ման կի րառ մամբ, ինչ պես
ար դեն նշել ենք, դա տա կան ո րո շում նե րով ամ -
րագր վե ցին ճա նա չում ստա ցած՝ մար դու այլ
հիմ նա կան ի րա վունք ներ: 

Այ դու հան դերձ՝ պետք է ըն դու նել, որ ի րա -
վունք նե րի նման ճա նա չու մը սահ մա նա փակ
բնույթ ուներ: Սահ մա նադ րու թյան և դա տա կան
վե րահս կո ղու թյան բա ցա կա յու թյան պայ ման նե -
րում դա տա րա նը չէր կա րող ան վա վեր ճա նա չել
այդ ի րա վունք նե րին ակն հայ տո րեն հա կա սող
ստա տուտ նե րը: Այս պես՝ «Ռո գո զինսկին ընդ -
դեմ Իս րա յե լ պե տու թյան» գոր ծով Իս րա յե լի գե -
րա գույն դա տա րանն սահ մա նեց, որ «ստատու -
տը, ո րով Իս րա յե լ պե տու թյու նում հրեա նե րի ա -
մուս նու թյան և ա մուս նա լու ծու թյան հար ցե րը վե -
րա պահ վում են ռաբի նա կան դա տա րան նե րի ի -
րա վա սու թյա նը, և ո րը, միա ժա մա նակ՝ սահ մա -
նում է, որ նման ա մուս նու թյուն ներն ու ամուս -
նա լու ծու թյուն նե րը պետք է կա տար վեն՝ Թո րա -
յի ի րա վուն քին հա մա ձայն, գե րա կա յություն ու -
նի խղճի ա զա տու թյան սկզբուն քի նկատ մամբ»25:

Այս պի սին էր ի րա վունք նե րի դա տա կան ամ -
րագր ման ընդ հա նուր բնու թա գիրն Իս րա յե լ պե -
տու թյու նում` նախ քան 1992թ.: Ինչ պես հաճախ
նշվում է մաս նա գի տա կան գրա կա նու թյան մեջ՝

19 Տե՛ս Suzie Navot, նշված աշխատությունը, էջ 200:
20 Այդ թվում՝ այնպիսի քաղաքական իրավունքներ, ինչպիսիք են ընտրելու և ընտրվելու իրավունքները, ինչպես նաև

տնտեսական և սոցիալական մի շարք իրավունքներ: 
21 Տե՛ս Basic Law: Human Dignity and Liberty; 1992 http://www.knesset.gov.il/laws/special/eng/basic3_eng.htm: 
22 Տե՛ս HCJ 355/79 Katlan v. Prison Services, 34(3) PD 294, 298:
23 Տե՛ս նույն տեղը: 
24 Դատարանի որոշման մեջ, մասնավորապես, ասվում է. «Յուրաքանչյուր մարդ Իսրայելում ունի իր անձի

անձեռնմխելիության իրավունք: Դա ամփոփված է սույն դատարանի կողմից ճանաչված «իրավունքների դատական
հռչակագրում»: Բանտի պատերը դատապարտյալներին չեն մեկուսացնում իրենց արժանապատվությունից…
դատապատյալը զրկված է ազատությունից, նա չի զրկվի նաև արժանապատվությունից»: Տե՛ս Navot S., նշված
աշխատությունը, էջ 200-201: 

25 Տե՛ս CA 450/70 Rogozinksy v. State of Israel, 26(1) PD 129:



«ի րա վունք նե րի դա տա կան բի լը», գո նե մար դու
ի րա վունք նե րի մա սով, փո խա րի նեց պե տու թյան
սահ մա նադ րու թյա նը: Ան վի ճե լի է, որ մար դու ի -
րա վունք նե րի դա տա կան ամ րագ րու մը Գե րա -
գույն դա տա րա նի կա տա րած ա մե նա մեծ ներ -
դրումն էր Իս րա յե լի ժո ղովր դա վա րու թյան զար -
գաց ման հար ցում26: Սա կայն, միևնույն ժա մա -
նակ՝ ակն հայտ էր, որ այս ի րա վունք նե րը «թույլ»
ի րա վունք ներ էին27՝ այն ի մաս տով, որ դրանց
ու ժով Գե րա գույն դա տա րանն ի րա վա սու չէր
ան վա վեր ճա նա չե լու մար դու ի րա վունք նե րին
ակն հայ տո րեն հա կա սող ստա տուտ նե րը:

Հետևա բար՝ Իս րա յե լի սահ մա նադ րաի րա -
վա կան հա մա կար գում Մար դու ի րա վունք նե րի
հռչա կագ րի հիմ նա կան դե րա կա տա րու թյու նը
պետք է լի ներ հիմ նա կան ի րա վունք նե րի կար -
գա վի ճա կի ու ժե ղա ցու մը, ո րը, մի կող մից՝ թույլ
կտար սահ մա նա փա կե լու Քնե սե թի` մար դու ի -
րա վունք ները սահ մա նա փա կե լու օ րենսդ րա -
կան ի րա վա զո րու թյու նը և, մյուս կող մից՝ կե -
րաշ խա վո րեր դա տա կան վե րահս կո ղու թյան ի -
րա կա նա ցումը՝ այդ սահ մա նա փա կում նե րի
պահ պա նումն ա պա հո վե լու նպա տա կով: Հատ -
կա պես վեր ջին գոր ծա ռույ թի կյան քի կոչ ման
հա մար կարևոր էր ոչ այն քան մար դու ի րա -
վունք նե րի ո լոր տում Հիմ նա կան օ րենք նե րի ըն -

դու նու մը, որ քան 1995թ., այս պես կոչ ված՝ Միզ -
րա խի բան կի գոր ծով Իս րա յե լի գե րա գույն դա -
տա րա նի կող մից դրանց տված մեկ նա բա նու -
թյու նը, ո րին և անդ րա դառ նում ենք ստորև: 

Այս պես՝ մար դու ի րա վունք նե րի կար գա վի -
ճա կի հետ կապ ված կարևո րա գույն փո փո խու -
թյունն ար ձա նագր վեց 1992թ.՝ Քնե սե թի կողմից
«Մար դու ար ժա նա պատ վու թյան և ա զա տու թյան
մա սին» և «Զբաղ վա ծու թյան ա զա տու թյան մա -
սին» Հիմ նա կան օ րենք նե րի ըն դուն մամբ28: Այ -
նու հետև, մի շարք դա տա կան գոր ծե րով՝ «Բանկ
հա’միզ րա խի հա’մեու խադ» գոր ծից սկսած29,
Իս րա յե լի գե րա գույն դա տա րանը սահ մա նեց,
որ այս Հիմ նա կան օ րենք նե րը կազ մում են Իս -
րա յե լի՝ մար դու ի րա վունք նե րի հռչա կա գի րը30:
Այդ օ րենք նե րով ամ րագր վե ցին մի շարք ի րա -
վունք ներ՝ մար դու ար ժա նա պատ վու թյու նը, ա -
զա տու թյու նը, սե փա կա նու թյու նը, մաս նա վոր
կյան քի գաղտ նիու թյու նը, զբաղ վա ծու թյան ա -
զա տու թյունը, ինչ պես նաև ա պօ րի նի կա լա նա -
վո րու մից, ա զա տազր կու մից և ար տա հանձ նու -
մից ար գել քի սկզբուն քը: Հիմ նա կան օ րենք նե -
րով սահ ման վեց նաև, որ նշված բո լոր մար դու
ի րա վունք նե րը են թա կա են «սահ մա նա փա կող
դրույ թի» գոր ծո ղու թյա նը31, որի հա մա ձայն՝ ար -
գել վում է նշված Հիմ նա կան օ րենք նե րով սահ -
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26 Ընդունված է համարել, որ Իսրայելի Գերագույն դատարանի դերը՝ որպես քաղաքականություն մշակողի, բավականին
մեծ է (Barak A. The Constitutional Revolution – 12th Anniversary // Law&Business 3, 5 (2004)): Վերջինս իր գործու նեու -
թյունն իրականացնում է «Դատական իշխանության մասին» Հիմնական օրենքի հիման վրա: Գերագույն դատարանը,
ինչպես ընդունված է համարել, երկու հիմնական գործառույթ ունի: Առաջինը՝ նա, որպես ընդհանուր իրավասության
դատարան, լսում է իր իրավասությանը վերապահված բոլոր գործերը: Երկրորդ, որպես առաջին ատյան, inter alia,
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): «Դատական իշխանության մասին» Հիմնական օրենքի
ամբողջական տեքստի համար տե՛ս https://www.knesset.gov.il/laws/special/eng/basic8_eng.htm: 

27 Այս իրավունքներն ունեին «փափուկ» սահմանադրական սկզբունքների կարգավիճակ: Դրանք այնպիսի սկզբունքներ
են, որոնք կարող են սահմանափակվել օրենսդիր մարմնի կողմից՝ օրենքների հիման վրա, միաժամանակ, սակայն,
օրենքները մեկնաբանելիս պետք էր ղեկավարվել դրանց պահանջներով, իսկ գործադիր իշխանության մարմիններն
իրենց վարչական հայեցողությունն իրականացնելիս պետք է հաշվի առնեին դրանց պահանջները: Միևնույն
ժամանակ՝ դրանք համարվում են «փափուկ» իրավունքներ, քանի որ չէին սահմանափակում Քնեսեթի օրենսդրական
իշխանությունը:

28 Նշված Հիմնական oրենքներով ամրագրված՝ մարդու հիմնական իրավունքների մանրամասն վերլուծության,
ինչպես նաև մարդու իրավունքների միջազգային իրավունքի և, մասնավորապես՝ Քաղաքացիական և քաղաքական
իրավունքների միջազգային դաշնագրի համատեքստում դրանց համապատասխանության մասին տե՛ս, օրինակ՝
Kretzmer D. Constitutional Law: Introduction to the law of Israel // Introduction to the Law of Israel / edited by Shapira A.,
DeWitt-Arar K. C. The Hague, London, Boston. Kluwer Law International, 1995, 39-58 էջ: Հիմնական օրենքների
ամբողջական տեքստի համար տե՛ս http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Politics/Basic_Law_Human_Dignity_and_Lib-
erty.html, http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Politics/Basic_Law_Freedom_of_Occupation.html: 

29 Տե՛ս United Mizrachi Bank v. Migdal Agricultural Cooperative, supra note 6. 
30 Տե՛ս օրինակ՝ HCJ 5578/02 Manor v. The Minister of Finance [2004] IsrSC 59 (1) 729: 
31 Տե՛ս «Մարդու արժանապատվության և ազատության մասին» Հիմնական օրենք, Մաս 8-րդ, ինչպես նաև

«Զբաղվածության ազատության մասին» Հիմնական օրենքի Մաս 4-րդ, նշված տեղերում:



45

ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ

Օ
Ր

Ի
Ն

Ա
Կ

Ա
Ն

Ո
Ւ

Թ
Յ

Ո
Ւ

Ն
  №

9
8

  2
0

1
7

ման ված ի րա վուն քի (ի րա վունք նե րի) որևէ խախ -
տում՝ բա ցա ռու թյամբ, ե թե դա նա խա տես ված է
Իս րա յե լ պե տու թյան ար ժեք նե րին հա մա պա -
տաս խա նող` ար դա րա ցի նպա տա կի հա մար ըն -
դուն ված օ րեն քով կամ այդ պի սի օ րեն քով ուղղա -
կիո րեն նա խա տես ված ո րոշ մամբ և ի րա կանաց -
վում է պա հանջ վա ծից ոչ ա վելի չա փով (համաչա -
փո րեն` Վ.Կ.)»32: Հիմ նա կան օ րենք նե րով սահ -
ման ված մեկ այլ դրույ թի հա մա ձայն՝ պետա -
կան կա ռա վար ման բո լոր մար մին նե րը պարտա -
վոր են հար գել նշված մար դու ի րա վունք նե րը33: 

Անդ րա դառ նա լով Իս րա յե լի գե րա գույն դա -
տա րա նի` նախ կի նում ար տա հայ տած դի ր քորոշ -
մանն առ այն, որ պե տա կան իշ խա նու թյան
մար մին նե րին վե րա բե րող Հիմ նա կան օ րենք -
նե րը թեև կազ մում են երկ րի Սահ մա նա դրու -
թյու նը, այ դու հան դերձ՝ դրանք սո վո րա կան
ստա տու տի կար գա վի ճակ ու նեն, պրոֆ. Ա հա -
րոն Բա րա քը հիմ նա կան օ րենք նե րի կար գա -
վի ճա կի վե րա բեր յալ հար ցադ րում է ա նում, թե՝
արդ յո՞ք նման դիր քո րո շու մը կի րա ռե լի է նաև

մար դու ի րա վունք նե րին վե րա բե րող Հիմ նա -
կան օ րենք նե րի նկատ մամբ:»34: 

Այս հար ցադ րում նե րի պա տաս խանը, ինչ -
պես ար դեն նշել ենք, տրվեց 1995թ.: Այս պես՝
«Բանկ հա’միզ րա խի հա’մեու խադ» գոր ծով35

կա յաց ված հա մա պար փակ դա տա կան ո րոշ -
մամբ սահ ման վեց, որ մար դու ի րա վունք նե րին
վե րա բե րող Հիմ նա կան օ րենք ներն ու նեն սահ -
մա նադ րա կան, վե րօ րենսդ րա կան կար գա վի -
ճակ: Դա տա րա նի ո րոշ մամբ սահ ման վեց նաև,
որ Հիմ նա կան օ րենք նե րում թվարկ ված մար -
դու ի րա վունք նե րը խախ տող և «սահ մա նա փա -
կող դրույ թի»36 պա հանջ նե րին չհա մա պա տաս -
խա նող սո վո րա կան ստա տու տը հա կա սահ մա -
նադ րա կան է, և ցան կա ցած դա տա րան կա րող
է դա ան վա վեր ճա նա չել: 

Այս պես՝ ինչ պես մաս նա գի տա կան գրա -
կա նու թյան մեջ ըն դուն ված է հա մա րել, 1995թ.
Իս րա յե լում տե ղի ու նե ցավ սահ մա նադ րա կան
հեղա փո խու թյուն37: Հիմ նա կան օ րենք նե րով ամ -
րագր ված մար դու ի րա վունք նե րին տրվեց սահ -

32 Այսինքն՝ եթե նախկինում Հիմնական օրենքները միայն «ըստ ձևի» էին պաշտպանված` փոփոխության համար
հատուկ մեծամասնության վերաբերյալ պահանջով, հետայսու դրանք պետք է պաշտպանվեին նաև ըստ բովանդակության՝
նշված «սահմանափակող դրույթի» ուժով: Այդուհանդերձ՝ մարդու իրավունքների ոլորտում ընդունված Հիմնական
օրենքներից «Զբաղվածության ազատության մասին» Հիմնական օրենքում ևս ըստ ձևի պաշտպանություն էր
նախատեսված: Այսպես՝ «Զբաղվածության ազատության մասին» Հիմնական օրենքի Մաս 7-րդի համաձայն՝ «Հիմնական
օրենքը չի կարող փոփոխվել այլ կերպ, քան Քնեսեթի անդամների ձայների մեծամասնությամբ ընդունված Հիմնական
օրենքով»: Այսինքն՝ տվյալ դեպքում պաշտպանված էր Հիմնական օրենքն ամբողջությամբ, ավելին՝ Հիմնական
օրենքը կարող էր փոփոխվել միայն մեկ այլ Հիմնական օրենքով, ինչը նորամուծություն էր նախկինում ընդունված
Հիմնական օրենքների համեմատությամբ: «Մարդու արժանապատվության և ազատության մասին» Հիմնական
օրենքը, որի Մաս 1-ի համաձայն՝ դրա նպատակը մարդու արժանապատվության և ազատության պաշտպանությունն է,
թեև ըստ ձևի պաշտպանված չէր, այսինքն` փոփոխության համար հատուկ մեծամասնություն չէր պահանջվում, բայց,
ինչպես նշվել է՝ պարունակում էր «սահմանափակող դրույթ», այսինքն՝ պաշտպանված էր ըստ բովանդակության: 

33 Տե՛ս «Մարդու արժանապատվության և ազատության մասին» Հիմնական օրենք, Մաս 11-րդ, ինչպես նաև
«Զբաղվածության ազատության մասին» Հիմնական օրենք, Մաս 5-րդ` նշված տեղերում:

34 Անդրադառնալով մարդու իրավունքների ոլորտում ընդունված Հիմնական օրենքների կարգավիճակին` պրոֆ. Ա. Բա -
րա քը հարցադրումներ է անում, թե. «Արդյո՞ք դրանք ունեն սովորական ստատուտի կարգավիճակ՝ ինչպես Նոր Զե -
լան դիա յում: Արդյո՞ք դրանց կարգավիճակը նույնն է, ինչ Անգլիայում 1998թ. Մարդու իրավունքների վերաբերյալ
օրենքով սահ մանված մարդու իրավունքների կարգավիճակը: Կամ էլ, գուցե, դրանք ունեն այն նույն կարգավիճա՞կը,
ինչ Մար դու իրավունքների և ազատությունների կանադական խարտիայով կամ էլ ամերիկյան Իրավունքների բիլով
սահ ման ված՝ մարդու իրավունքների կարգավիճակը»: Ապա շարունակում է. «Հիմնական օրենքներում դրանց իրա -
վա կան կար գա վիճակին վերաբերող որևէ դրույթ չկա: Ոչ էլ նշում կա այդ Հիմնական օրենքները Սահմանադրության
մաս կազ մելու վերաբերյալ: Ավելին՝ Հիմնական օրենքների և սովորական օրենքների միջև հնարավոր հակասության
դեպ քում Հիմնական օրենքների գերակայությունը սահմանող որևէ դրույթ նույնպես նախատեսված չէ: Եվ վերջապես՝
դրանց գերակայությունը սահմանող որևէ նորմ ևս առկա չէ:»: Այս մասին ավելի մանրամասն տե՛ս Barak A., նշված
աշխատությունը, էջ 17-18): 

35 Տես United Mizrachi Bank v. Migdal Agricultural Cooperative, նույն տեղը:
36 Ինչպես հիշում ենք, ըստ սահմանափակող դրույթի՝ Հիմնական օրենքներով ամրագրված մարդու իրավունքների

խախտումը թույլատրվում էր, եթե նման հնարավորությունը՝ ա) նախատեսված է Իսրայել պետության արժեքներին
համապատասխանող օրենքով, բ) օրենքն ինքնին պետք է ընդունված լիներ արդարացի նպատակի համար, և
գ) նման խախտումը չպետք է գերազանցեր անհրաժեշտ չափը կամ էլ, եթե նշված պահանջներին համապատասխան
ընդունված օրենքն ուղղակիորեն նախատեսեսում է դրա հիման վրա ընդունված որոշմամբ նման խախտում
իրականացնելու հնարավորությունը:

37 Տե՛ս Barak A. The Constitutional Revolution-12th Anniversary, Law&Business 3, 5 (2004): Այս կապակցությամբ առավել



մա նադ րա կան, վե րօ րենսդ րա կան կար գա վի -
ճակ: Պառ լա մեն տի իշ խա նու թյու նը սահ մա նա -
փակ վեց: Հե ղա փո խու թյունն ու նե ցավ նաև հե -
ռա հար ազ դե ցու թյուն. իս րա յել յան ի րա վուն քը
սահ մա նադ րա կա նաց վեց38: Ինչ պես նշվում է
հի շա տակ ված ո րոշ ման մեջ. «Ի րա վուն քի յու -
րա քանչ յուր ճյուղ, յու րա քանչ յուր ի րա վա կան
նորմ այլևս պետք է հա մա պա տաս խա նի այս
նոր ի րա վա կար գին: Ի րա վուն քի յու րա քանչ յուր
ո լորտ պետք է փո խի իր հիմ նա րար հա յե ցա -
կար գե րը և հիմ նա կան գա ղա փար ները՝ այս
նոր սահ մա նադ րա կան ի րա վա կար գին հա մա -
պա տաս խա նե լու հա մար: Ի րա կա նում՝ սահ մա -
նադ րա կան հե ղա փո խու թյու նը հաս տա տեց նոր
հաշ վեկ շիռ անձ նա կան ա զա տու թյան և պե -
տա կան իշ խա նու թյան միջև, ինչ պես նաև մարդ -
կանց՝ մե կը մյու սի հան դեպ ու նե ցած ա զա տու -
թյան առն չու թյամբ: Ներ քին կապ ստեղծ վեց
մար դու ի րա վունք նե րի և դրանց սահ մա նա -
փա կու մը հիմ նա վո րող հան րա յին շա հի միջև:
Ի րա վուն քը և այդ ի րա վուն քի սահ մա նա փա -
կու մը հե տայ սու բխում են նույն հիմ քից»39: Ինչ -
պես նշում է պրոֆ. Բա րա քը՝ ե թե նախ կի նում
ի րա վա կան հռե տո րա բա նու թյու նը հիմն ված էր
իշ խա նու թյան, ու ժի և իշ խա նա կան հա յե ցո ղու -
թյան վրա, ա պա ներ կա յումս դրա կենտ րո նում
նաև մար դու ի րա վունք ներն են: Նախ կի նում՝
իշ խա նա կան ու ժե րի հաշ վեկ շիռն էր սահ մա -
նում մար դու ի րա վունք նե րը, այժմ «ար դա րա -

ցիո րեն» հաշ վեկշռ ված մար դու ի րա վունք ներն
են ո րո շում պե տա կան իշ խա նու թյու նը40: 

Իս րա յել յան սահ մա նադ րա կան հե ղա փո -
խու թյա նը հա ջոր դած ա վե լի քան քսան տա րի -
նե րի ըն թաց քում որևէ Հիմ նա կան օ րենք, այդ
թվում` մար դու ի րա վունք նե րի ո լոր տում, այլևս
չըն դուն վեց: Ինչ պես և ժա մա նա կին կար ծիք էր
հայտն վում մաս նա գի տա կան գրա կա նու թյան
մեջ՝ ե թե Քնե սե թը չհա ջո ղի Սահ մա նադ րու -
թյունն ա վար տին հասց նե լու իր գոր ծը, Գե րա -
գույն դա տա րա նն «իշ խա նու թյու նը կվերց նի իր
ձեռ քը»՝ ա վար տին հասց նե լով դա՝ Հիմ նա կան
օ րենք նե րը մեկ նա բա նե լով այն պես, որ դրանց
մեջ նե րառ վեն նաև այն ի րա վունք նե րը, ո րոնք
ուղ ղա կիո րեն ամ րագր ված չեն այդ Հիմ նա կան
օ րենք նե րում: Մաս նա վո րա պես՝ պրոֆ. Ա. Բա -
րա քի կող մից որ դեգր ված այս մո տեց ման շնոր -
հիվ` մի շարք մար դու ի րա վունք ներ և հիմ նա -
րար ա զա տու թյուն ներ մեկ նա բան վե ցին` որ -
պես Հիմ նա կան օ րեն քով ե րաշ խա վոր ված ար -
ժա նա պատ վու թյան ի րա վուն քի մաս կազ մող41:
Այ դու հան դերձ՝ այն պի սի կարևոր ի րա վունք -
ներ, ինչ պի սիք են կրո նի և խղ ճի ա զա տու թյու -
նը, ի րա վա հա վա սա րու թյու նը և այլն, այդ պես
էլ օ րենսդ րա կան ամ րագ րում չու նեն մինչ օրս,
ին չը, թերևս՝ պետք է ըն կա լել Իս րա յե լի եր կա -
կի` հրեա կան և ժո ղովր դա վա րա կան բնույ թի
հա մա տեքս տում, ո րը, սա կայն, դուրս է սույն
հոդ վա ծի ու սում նա սի րու թյան շրջա նակ նե րից: 
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հետաքրքրական է սահմանադրագետ պրոֆ. Սյուզի Նավոտի տեսակետը՝ ըստ որի. «Սահմանադրական
հեղափոխությունն ակնհայտորեն տեղի չի ունեցել մարդու իրավունքների ոլորտում, այլ, առավելապես՝
ինստիտուտցիոնալ-սահմանադրական ոլորտում: Սահմանադրական հեղափոխությունը կարևոր է հատկապես
Հիմնական օրենքների կարգավիճակում տեղի ունեցած փոփոխության առումով, մինչդեռ իրավունքների կարգավիճակն
ինքնին էապես չի փոխվել Հիմնական օրենքների հետևանքով: Այդ իրավունքներն արդեն իսկ գոյություն ունեին
Գերագույն դատարանի որոշումներում, պարզապես դրանցից որոշները ներկայումս պաշտպանված են Հիմնական
օրենքներում: Էական փոփոխությունը ոչ թե իրավունքների առկայության կամ բացակայության հարցում է, այլ՝
պաշտպանված իրավունքներին հակասող օրենքներն անվավեր ճանաչելու` Գերագույն դատարանի իրավասության
մեջ, ինչը նախկինում իրագործելի չէր (այս մասին տե՛ս Navot S., նույն տեը, էջ 203):

38 Տե՛ս Barak A. The Constitutionalization of the Israeli legal system as Result of the Basic Laws and its Effect on Procedural
and Substabtive Ciminal Law // 31 Israel Law Review 3, 1997:

39 Տե՛ս United Mizrachi Bank v. Migdal Agricultural Cooperative, նույն տեղը:
40 Տե՛ս Barak A., նշված աշխատությունն, էջ 19:
41 Այսպես՝ Ահարոն Բարաքը փորձում է որոշ իրավունքներ «բխեցնել» «Մարդու արժանապատվության և ազատության

մասին» Հիմնական օրենքով երաշխավորված՝ մարդկային արժանապատվության զուտ էությունից: Փորձելով ցույց
տալ արժանապատվության կարևորությունը՝ պրոֆ. Բարաքը նշում է. «Կացարանից զրկված մարդը մարդ է, ում
արժանապատվությունը ոտնահարված է, քաղցած մարդը մարդ է, ում արժանապատվությունը ոտնահարված է,
առանց առաջին բժշկական օգնության թողնված մարդը մարդ է, ում արժանապատվությունը ոտնահարված է,
անմարդկային պայմաններում ապրող մարդը մարդ է, ում արժանապատվությունը ոտնահարված է:»: Ըստ այդմ՝
ըստ Բարաքի՝ մարդու արժանապատվությունը հարգելու հարցում պետությունն ունի թե՛ դրական և թե՛ բացասական
պարտականություններ: Նման մոտեցման պայմաններում, ըստ Բարաքի՝ առաջին պլան է մղվում սահմանափակող
դրույթը: Սահմանափակող դրույթի` պրոֆ. Բարաքի մեկնաբանության և առնչակից այլ հարցերի հետ կապված՝
ավելի մանրամասն տե՛ս Barak A., նշված աշխատությունը, էջ 21-23: 
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Մինչ վա րույթ նե րի շրջա նա կում կա յաց վող
ո րո շում նե րին անդ րա դառ նա լը՝ պար զենք նաև,
թե ի՛նչ բնո րո շում ու նի ի րա վա կան ակտը՝ ըստ
ներ պե տա կան օ րենսդ րու թյան:

Ըստ «Ի րա վա կան ակ տե րի մա սին» ՀՀ օ -
րեն քի 2-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի. «Ի րա վա կան
ակ տը ժո ղովր դի, պե տա կան կամ տե ղա կան
ինք նա կա ռա վար ման մար մին նե րի, պե տա կան
կամ հա մայն քա յին հիմ նարկ նե րի, ինչ պես նաև
ի րա վա բա նա կան ան ձանց, դրանց ա ռանձ նաց -
ված ստո րա բա ժա նում նե րի կամ հիմ նարկ նե -
րի` օ րեն քով նա խա տես ված դեպ քե րում և կար -
գով ի րենց լիա զո րու թյուն նե րի շրջա նա կում ըն -
դուն ված պաշ տո նա կան գրա վոր փաս տա թուղթ
է, ո րով սահ ման վում են պար տա դիր ճա նաչ -
ման, պահ պա նու թյան, պաշտ պա նու թյան, կա -
տար ման կամ կի րառ ման են թա կա ի րա վունք -
ներ, պար տա կա նու թյուն ներ, պա տաս խա նա -
տվու թյուն ներ, ինչ պես նաև սահ մա նա փա կում -
ներ կամ այլ կա նոն ներ (բո լո րը միա սին՝ վար -
քագ ծի կա նոն ներ):

Ի րա վա կան ակ տը կա րող է ու նե նալ ժա -
մա նա կա վոր կամ մշտա կան բնույթ և նա խա -
տես ված լի նել մե կան գամ յա կամ բազ մա կի կի -
րառ ման հա մար»:1

«Ի րա վա կան ակ տերն ի րենց բնույ թով լի -
նում են նոր մա տիվ, ան հա տա կան (ոչ նոր մա -
տիվ) կամ ներ քին (լո կալ)»:2

Վեր ջին նե րիս ցան կում անդ րա դառ նալով
մեր ու սում նա սի րու թյան ա ռար կան ներ կա յաց -
նող ան հա տա կան կամ ոչ նոր մա տիվ ի րա վա -
կան ակ տին՝ նշենք, որ վե րոնշ յալ մար մին նե րի՝

ի րենց լիա զո րու թյուն նե րի սահ ման նե րում ըն դու -
նած ի րա վա կան ակտն ու նի ժա մա նա կա վոր
կամ մշտա կան բնույթ, նա խա տես ված է մե կան -
գամ յա կամ բազ մա կի կի րառ ման հա մար, չի
պա րու նա կում ի րա վա կան նորմ և սահ մա նում է
վար քագ ծի կա նոն ներ միայն այդտեղ ուղ ղա կի
ան հա տա պես նշված (նա խա տես ված) ֆի զի կա -
կան և ի րա վա բա նա կան ան ձանց, պե տա կան
կամ տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար միննե -
րի, ինչ պես նաև պե տա կան և հա մայն քա յին
հիմ նարկ նե րի հա մար: Ան հա տա կան ի րա վական
ակ տի ա մե նա կարևոր ա ռանձ նա հատ կու թյունն
այն է, որ ի րա վա սու մարմ նի կող մից ընդուն վում
է միայն նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տի հա մա -
ձայն և վեր ջի նիս սահ մա նած շրջա նա կում3:

Սույն աշ խա տան քում ա ռա ջադր ված նպա -
տակ նե րի ի րա գործ ման հա մար կարևոր և ան -
հրա ժեշտ նշա նա կու թյուն ու նե ցող հար ցադրում -
ներ են վար չա կան և կա տա րո ղա կան վա րույթ -
նե րով կա յաց վող Ո րո շում նե րի ի րա վա կան ու -
ժը, բո վան դա կու թյու նը, ձևն  ու նշա նա կու թյու -
նը, գոր ծո ղու թյան բնույ թը և ծա վա լը՝ ըստ ըն -
դու նող մար մին նե րի:

Հաշ վի առ նե լով այն հան գա ման քը, որ
վար չա կան ակ տ հաս կա ցու թյան բա ղադ րիչ նե -
րը, դրանց տե սա կան, ինչ պես նաև գործ նա -
կան բնո րո շում նե րը բա վա կա նին ծա վա լուն են
և դուրս են սույն աշ խա տան քի բո վան դա կա յին
շրջա նակ նե րից ու միա ժա մա նակ կա րող են
հան դի սա նալ ա ռան ձին ու սում նա սի րու թյան
նյութ, կբա վա րար վենք միայն ընդ հա նուր և ա -
ռանց քա յին բնո րո շում նե րի նկա րա գրու թյամբ:

ԱՐՄԵՆ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
ՀՀ ԱՆ ԴԱՀԿ ԱԾ Երևան քաղաքի
Կենտրոն և Նորք-Մարաշ բաժնի պետ,
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի
իրավագիտության ամբիոնի հայցորդ
____________________________________________________________________________________________________________

Î²î²ðàÔ²Î²Ü ºì ì²ðâ²Î²Ü ì²ðàôÚÂÜºðÆ Þðæ²Ü²ÎÜºðàôØ
Î²Ú²òìàÔ ²ÎîºðÆ (àðàÞàôØÜºðÆ)ª úðºÜê¸ðàôÂÚ²Ø´

ê²ÐØ²Üì²Ì ²è²ÜÒÜ²Ð²îÎàôÂÚàôÜÜºðÀ

1 Սկզբնաղբյուրը՝ ՀՀՊՏ 2002.05.21/15(190), հոդված 344, օրենք, ՀՕ-320, ուժի մեջ է մտել 31.05.2002թ.:
2 Տե՛ս նույն տեղում, հոդ. 2, մաս 2:
3 Տե՛ս նույն տեղում, հոդ. 2, մաս 5:



Ի րա վա կան նոր մե րը (նոր մա տիվ ի րա վա -
կան ակ տե րը, օ րենք նե րը), որ պես կա նոն, չեն
կա րող ինք նու րույ նա բար կեն սա գործ վել (ի րենք
ի րենց ու ժով կա տար վել4). դրանց կա տա րու մը՝
օբ յեկ տիվ ի րա կա նու թյան նյու թաի րա վա կան
արժևո րու մը, կա րող է ա պա հով վել, երբ դրանք
կոնկ րե տաց վեն և ստա նան ան հա տա կա նաց -
ված ուղղ վա ծու թյուն։ Հայտ նի է, որ վար չա կան
մար մին նե րի նպա տա կն օ րենք նե րի կա տա -
րումն է, և անհ րա ժեշ տու թյան դեպ քում վար -
չա կան մար մին ներն ի րենք կա րող են ըն դու նել
են թաօ րենսդ րա կան նոր մա տիվ ակ տեր, ե թե
օ րեն քը վար չա կան մարմ նին նման լիա զո րու -
թյուն է վե րա պա հում։ Այդ ակ տե րը նույն պես
միտ ված են կոնկ րե տաց նե լու օ րեն քի պա հանջ -
նե րը, սա կայն, լի նե լով նաև ընդ հա նուր և վերա -
ցա կան նոր մեր պա րու նա կող ակ տեր՝ մի ջանկ -
յալ օ ղակ են օ րենք նե րի և ան հա տա կան ակ -
տե րի միջև։ Այդ ակ տե րով ի րա կա նաց վող կոնկ -
րե տա ցու մը հիմ նա կա նում ուղղ ված է օ րեն քում
առ կա ընդ հա նուր հաս կա ցու թյուն նե րի ո րո շա -
կիաց մա նը կամ օ րենս դրա կան տեխ նի կա յի
կա նոն նե րին հա մա պա տաս խան անհ րա ժեշտ
դրույթ նե րի հստա կեց մանն ու սահ ման մա նը:
Այդ տե սանկ յու նից՝ են թաօ րենս դրա կան ակ -
տե րը, բա ցի օ րենք նե րի հա մե մատ վե րա ցա -
կա նու թյան ո րո շա կի նվա զա գույն աս տի ճան
ու նե նա լուց, բո վան դա կա յին ա ռու մով գրե թե
ոչն չով չեն տար բեր վում օ րեն քով նա խա տես -
ված կար գա վո րում նե րից։ Հիմ նա կա նում ի րա -
վուն քի յու րա քանչ յուր սուբ յեկտ Սահ մա նադրու -
թյու նում և օ րենք նե րում ամ րագր ված իր ի րա -
վունք նե րի ի րաց մա նը կա րող է հաս նել ինչ պես
վար չա կան մար մին նե րի ան հա տա կան ի րա -
վա կան ակ տե րի մի ջո ցով, այն պես էլ դա տա -
կան ակ տե րով5։ Հենց վար չա կան ակ տերն են
վար չա րա րու թյան ա ռա վել տի պիկ ձևե րը, իսկ
վար չա կան մար մին նե րն ա ռա վե լա պես վար -
չա կան ակ տե րի մի ջո ցով կա րող են հաս նել օ -
րենք նե րի կա տար ման ի րենց գերխնդ րի ի րա -
կա նաց մա նը։

Այս պի սով՝ վար չա կան ակ տե րի գոր ծա ռույ -
թը Սահ մա նադ րու թյու նում և օ րենք նե րում մաս -
նա վոր ան ձանց հա մար ամ րագր ված սուբ յեկ -
տիվ հան րա յին ի րա վունք նե րի ի րա կա նա ցումն
ու պար տա կա նու թյուն նե րի կա տա րումն ա պա -
հո վելն է՝ կոնկ րետ հաս ցեա տե րե րին ուղղ ված
և կոնկ րետ փաս տա կան հան գա մանք նե րի ի -
րա վա կան կար գա վո րում պա րու նա կող դրույթ -
նե րի մի ջո ցով։

Մեկ այլ ձևա կերպ մամբ՝ վար չա կան ակ տի
գոր ծա ռույթն օ րեն քի կա տա րումն է կոնկ րետ
փաս տա կան հան գա մանք նե րում վե րա ցա կան
հան րա յին սուբ յեկ տիվ ի րա վունք նե րը կամ պար -
տա կա նու թյուն նե րը կոնկ րետ հաս ցեա տե րե -
րին վե րագ րե լու մի ջո ցով6։

Ել նե լով վե րո նշ յալ դի տար կում նե րից՝ ակ -
նա ռու են դառ նում վար չա կան ակ տ հաս կա -
ցու թյան բո լոր բա ղադ րիչ նե րը՝ լի նել ըն դուն -
ված վար չա կան մարմ նի կող մից, ան հա տա -
կան ի րա վա կան բնույթ, ար տա քին ներ գոր ծու -
թյուն, ընդգրկ վա ծու թյուն հան րա յին ի րա վուն -
քի ո լոր տում, կոնկ րետ գոր ծի կար գա վոր ման
ուղղ վա ծու թյուն, ինչ պես նաև հան րա յին սու -
բյեկ տիվ ի րա վունք ներ և պար տա կա նու թյուն -
ներ սահ մա նե լու, փո փո խե լու, վե րաց նե լու կամ
ճա նա չե լու ի րա վա սու թյուն։

Այս բա ղադ րիչ նե րի հա մադ րու մը հան գեց -
նում է վար չա կան ակ տի ի րա վա կան բնո րոշմա -
նը, որն իր ձևա կեր պումն է ստա ցել ՎՀՎՎՕ-ի
53-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սում. «Վար չա կան ակտն
ար տա քին ներ գոր ծու թյուն ու նե ցող այն ո րո -
շումն է, կար գադ րու թյու նը, հրա մա նը կամ այլ
ան հա տա կան ի րա վա կան ակ տը, ո րը վար չա -
կան մար մինն ըն դու նել է հան րա յին ի րավուն -
քի բնա գա վա ռում կոնկ րետ գոր ծի կար գա վոր -
ման նպա տա կով և ուղղ ված է ան ձանց հա մար
ի րա վունք ներ և պար տա կա նու թյուն ներ uահ -
մա նե լուն, փո փո խե լուն, վե րաց նե լուն կամ ճա -
նա չե լուն։ Վար չա կան ակ տը կա րող է ուղղ ված
լի նել նաև ո րո շա կի ան հա տա կան չա փա նիշ -
նե րով ա ռանձ նաց ված ան ձանց որևէ խմբի»7:
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4 Բացառություն են առանձին դեպքերին վերաբերող օրենքները, ինչպես նաև այն ենթաօրենսդրական նորմատիվ
ակտերը, որոնք ի զորու են անմիջականորեն գործելու կոնկրետ իրավահարաբերություններում։

5 Դատական ակտերն ունեն անհատական բնույթ։ Միակ բացառությունը Սահմանադրական դատարանի որոշումներն
են, որոնք, «Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքի 6-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետի համաձայն՝ կարող են
ունենալ նորմատիվ բնույթ։

6 Koch Rubel, Heselhaus, Allgemeines Verwaltungsrecht, էջ 77, կետ 12, էջ 78, կետ 15։
7 Սկզբնաղբյուրը՝ ՀՀՊՏ 2004.03.31/18(317), հոդված 413, օրենք, ՀՕ-41-Ն, ուժի մեջ է մտել 31.12.2004թ.:
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Վար չա կան ակ տը պետք է ու նե նա բո լոր
վե րո հիշ յալ բա ղադ րիչ նե րը։ Դ րան ցից նույ նիսկ
մե կի բա ցա կա յու թյու նը կփաս տի, որ դի տարկ -
վող ակ տը վար չա կան ակ տ չէ։

Վար չա կան ակ տե րի տե սակ նե րը տար բե -
րակ վում են՝ ըստ հաս ցեա տե րե րի նկատ մամբ
կար գա վոր ման ներ գոր ծու թյան:

Վար չա կան վա րույ թի բո ղո քա բեր կամ վար -
չա կան ակ տի հաս ցեա տեր սուբ յեկ տի8 առն չու -
թյամբ այդ ներ գոր ծու թյու նը կա րող է մի դեպ -
քում նպաս տել նրա ի րա վունք նե րի ի րա կա նաց -
մա նը, մեկ այլ դեպ քում՝ սահ մա նա փա կել դրանք
կամ ծան րա բեռ նել նրան պար տա կա նու թյուն -
նե րով, իսկ եր րորդ դեպ քում՝ լի նել միա ժա մա -
նակ և՛ նպաս տա վոր, և՛ ծան րա բեռ նող։ Ըստ
այդմ՝ տե սա կա նո րեն ա ռանձ նաց վում են բա -
րեն պաստ, մի ջամ տող և զու գորդ վող վար չա -
կան ակ տեր։

Այս պի սով, ել նե լով վար չա կան վա րույ թի
սահ ման նե րում կա յաց վող վար չա կան ակ տի
վե րա բեր յալ վե րոգր յալ բնո րո շում նե րից, միա -
ժա մա նակ կի րա ռե լով ի րա վա հա մե մա տա կան
և հա մադր ման մե թոդ նե րը՝ փոր ձենք նկա րա -
գրել և սահ մա նել այն դրույթ նե րը, ո րոնք բնո -
րոշ են հար կա դիր կա տար ման վա րույ թի շրջա -
նա կում, հար կա դիր կա տա րող նե րի կող մից կա -
յաց վող ո րո շում նե րին (այ սու հետ՝ Ո րո շում ներ9):

Սկ սենք այն հիշատակումից, որ կա տա րո -
ղա կան վա րույ թի շրջա նա կում կա յաց վող բո -
լոր անհ րա ժեշտ և հ նա րա վոր ո րո շում նե րի,
ինչ պես նաև ընդ հան րա պես կի րառ վող փաս -
տաթղ թե րի օ րի նա կե լի ձևան մուշ նե րը հաս -
տատ վել են 2006 թվա կա նին ար դա րա դա տու -

թյան նա խա րա րի հրա մա նով10։ Թե պետ հարկ
է նշել, որ գործ նա կա նում հա ճախ հան դի պում
ենք այն պի սի դեպ քե րի, երբ կա յաց վող ո րո շու -
մը, կա տա րո ղա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի արդյուն -
քով կազմ վող կամ կա տա րո ղա կան գոր ծո ղու -
թյուն նե րի արդ յուն քն ար տա ցո լող փաս տաթղթե -
րը հաս տատ ված օ րի նա կե լի նմուշ չու նեն11:

Կա տա րո ղա կան վա րույ թում Ո րո շում կա -
յաց նե լու սուբ յեկտ նե րի լիա զո րու թյու նը և ի րա -
վա զո րու թյու նը սահ ման ված են Օ րեն քով և Ծա -
ռա յու թյուն մա սին օ րեն քով (այ սու հետ եր կու սը
միա սին՝ Օ րենսդ րու թյուն): Ըստ Ծա ռա յու թյան
մա սին օ րեն քի 18-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սի՝ հար -
կա դիր կա տա րո ղի ի րա վունքն է իր ի րա վա սու -
թյան սահ ման նե րում ո րո շում ըն դու նե լը12, միա -
ժա մա նակ, ըստ Օ րեն քի 28-րդ հոդ վա ծի 1-ին
մա սի՝ կա տա րո ղա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի ըն -
թաց քում հար կա դիր կա տա րո ղը կա յաց նում է
ո րո շում13:

Օ րեն քով սահ ման ված է նաև այն դրույ թը,
որ հար կա դիր կա տա րո ղի` իր ի րա վա սու թյան
սահ ման նե րում կա յաց րած ո րո շում նե րը պար -
տա դիր են բո լոր պե տա կան և տե ղա կան ինք -
նա կա ռա վար ման մար մին նե րի, պաշ տո նա տար
ան ձանց, կազ մա կեր պու թյուն նե րի ու քա ղա քա -
ցի նե րի հա մար և են թա կա են կա տար ման Հա -
յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ամ բողջ տա րած -
քում14:

Հար կա դիր կա տա րո ղը, կա տա րո ղա կան
վա րույ թում հան դես գա լով որ պես վա րույ թի
ինք նու րույն սուբ յեկտ, օ րենսդ րու թյամբ օժտ -
ված կա ռա վար չա կան լիա զո րու թյուն նե րի սահ -
ման նե րում կա յաց նում (կամ ըն դու նում) է ո րո -

8 Տե՛ս նույն տեղում, հոդ. 21, մաս 1: Վարչական վարույթի մասնակիցներն են այն անձը՝ վարչական ակտի հասցեա -
տերը, ով դիմել է վարչական ակտ ընդունելու համար (դիմող), կամ այն անձը, ում նկատմամբ վարչական մարմինն
իր նախաձեռնությամբ ընդունելու է վարչական ակտ:

9 Додонов В. Н., Ермаков В. Д., Крылова, Москва, Большой юридический словарь, 2001, էջ 449:
ПРОТОКОЛЫ – процессуальные документы, в которых в письменной форме фиксируются ход и результаты процес-
суальных действий, осуществляемых следователем, дознавателем при расследовании уголовных дел, и судом – при
разбирательстве уголовных и гражданских дел. П. также составляются в конституционном, арбитражном и админи-
стративном процессе.

10 Սկզբնաղբյուրը՝ ՀՀԳՏ 2006.05.02/12(221), հոդված 141, հրաման, թիվ 65-Ն, ուժի մեջ է մտել 12.05.2006թ.:
11 Հեղինակային նշում՝ ինչպես գործադիր իշխանության ամբողջ վարչարարությունն է անհնար ամբողջական

նորմատիվ կարգավորման ենթարկել, այնպես էլ հարկադիր կատարողի լիազորությունների շրջանակում կայացվող
որոշումների օրինակելի ձևերը: Օրինակ՝ հարկադիր կատարողի որոշումը վերադասության կարգով փոփոխելու
մասին որոշման օրինակելի նմուշ՝ ձև, արդարադատության նախարարի վերոնշյալ հրամանի շրջանակում չի
հաստատվել:

12 Սկզբնաղբյուրը՝ ՀՀՊՏ 2004.03.31/18(317), հոդված 412, օրենք ՀՕ-40-Ն, ուժի մեջ է մտել 10.04.2004թ.:
13 Սկզբնաղբյուրը՝ ՀՀՊՏ 1998.06.15/12(45), օրենք ՀՕ-221, ուժի մեջ է մտել 01.01.1999թ.:
14 Տե՛ս նույն տեղում, հոդված 71:



շում ներ՝ բա ցա ռու թյամբ իր լիա զո րու թյուն նե -
րի շրջա նա կից դուրս մի քա նի սի: Բա ցա ռու -
թյուն կազ մող այդ ո րո շում նե րը կա յաց վում են
հար կա դիր կա տա րո ղի վե րա դա սի կող մից, քա -
նի որ մեծ մա սամբ ուղղ ված են հար կա դիր կա -
տա րո ղի կող մից ձեռ նարկ ված կա տա րո ղա կան
գոր ծո ղու թյուն նե րի դեմ, վա րույ թի մաս նա կիցնե -
րի ի րա վունք նե րի շրջա նա կում բեր ված դի մում -
նե րի, բո ղոք նե րի, միջ նոր դու թյուն նե րի պատ -
ճառով ծա գած վե րահս կո ղու թյան գոր ծա ռույ -
թի ու ժով: Այս տեղ բա ցա ռու թյուն է նա խա տես -
ված նաև բարդ և ծա վա լուն գոր ծե րով հար կա -
դիր կա տա րող նե րի խումբ ստեղ ծե լու մա սին ո -
րոշ ման հա մար, քա նի որ դա ուղ ղա կի դուրս է
հար կա դիր կա տա րո ղի լիա զո րու թյուն նե րի
շրջանա կից: Բա ցա ռու թյուն հան դի սա ցող նշված
ո րո շում նե րի օ րի նակ կա րող են լինել նաև հար -
կա դիր կա տա րո ղի հայտ նած ինք նա բա ցար կը
կամ վեր ջի նիս հայ տա րար ված բա ցար կը15,
վերա դա սու թյան կար գով հար կա դիր կա տարո -
ղի ո րո շում նե րի վե րա ցու մը կամ փո փո խու մը16:

Այս պի սով՝ պետք է փաս տել, որ կա տա րո -
ղա կան վա րույ թի շրջա նա կում Ո րո շում կա յաց -
նե լը հան րա յին իշ խա նու թյամբ օժտ ված, վար -
չա կան ի րա վա զո րու թյուն ի րա կա նաց նող մարմ -
նի՝ ի դեմս դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա -
տար ման ծա ռա յու թյան պաշ տո նա տար անձ՝
հար կա դիր կա տա րո ղի՝ Օ րենսդ րու թյամբ սահ -
ման ված գոր ծա ռույթն է:

Իսկ ինչ պի սի՞ ի րա վա կան ակտ են հար կա -
դիր կա տա րո ղի կա յաց րած ո րո շում ները՝ ըստ
ի րա վա կան կար գա վոր ման բնույ թի: Ինչ պես
ար դեն վե րը նշել ենք՝ ՀՀ օ րենսդ րու թյան հա -
մա կար գում ի րա վա կան ակ տերն ի րենց բնույ -
թով լի նում են նոր մա տիվ, ոչ նոր մա տիվ (ան -
հա տա կան) և լո կալ:

Ո րո շումը, ըստ էու թյան, ու նի ժա մա նա կա -
վոր բնույթ, քան զի իր ի րա վա կան ու ժը կա րող
է պահ պա նել մինչև Ո րոշ ման հիմ քում ա ռա -
ջադր ված հար ցի լու ծու մը կամ ուղ ղա կի կդա -
դա րի ի րա վա կան ուժ ու նե նալուց՝ վերջ նա կա -
նա պես կա տա րո ղա կան վա րույ թի եզ րա փակ -
մամբ: Որոշումը նա խա տես ված է մե կան գամ -

յա կի րառ ման հա մար, չի պա րու նա կում ի րա -
վա կան նորմ և սահ մա նում է վար քագ ծի կա -
նոն ներ միայն դրա նում ուղ ղա կի ան հա տա պես
նշված (նա խա տես ված) ան ձանց հա մար: Այս -
տեղ էա կանն այն է, որ Ո րո շու մը կա յաց վում է
նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րի կամ ի րա վա -
կան ակ տե րի հիմ քով ծա գած դա տա կան ակ -
տի կամ Օ րեն քով սահ ման ված այլ ի րա վա զոր
մար մին նե րի՝ օ րի նա կան ուժ ստա ցած ակ տե -
րի կա տար ման նպա տա կով:

Որ պես ան հա տա կան (ոչ նոր մա տիվ) ի րա -
վա կան ակտ՝ Ո րոշ մա նը բնո րոշ է ա ռան ձին
դեպ քե րի (հար ցե րի) վե րա բե րե լիու թյու նը։ Ինչպես
վար չա կան ակ տը, այն պես էլ Ո րո շու մը չի կա -
րող պա րու նա կել ընդ հա նուր և ա նո րոշ հաս -
ցեա տե րե րի ուղղ ված կար գա վո րում ներ։ Նման
կար գա վո րու մը բնո րոշ է ի րա վա կան նոր մե րին,
ո րոնք նե րառ ված են նոր մա տիվ ի րա վա կան
ակ տե րում։ Ո րո շում նե րը, որ պես կա նոն, ուղղված
են կոնկ րետ որևէ հան րա յին ի րա վա հա րա բե -
րու թյան սուբ յեկ տի՝ նրա ան վան (ֆի զի կա կան
ան ձի, ի րա վա բա նա կան ան ձի, պե տա կան կամ
տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մին նե րի
դեպ քում՝ ան վան ման) հստակ մատ նանշ մամբ։

Ըստ ի րա վա բա նա կան գի տու թյուն նե րի դոկ -
տոր, պրո ֆե սոր, գեր մա նա ցի Վիլֆ րիդ Բերգ -
մա նի բնո րոշ ման. «Ի րա վուն քի աղբ յուր նե րի ուս -
մուն քը, ո րո շու մը դի տար կում է որ պես ի րա վուն -
քի նորմ և ա ռա ջար կում է այդ նորմն օգ տա գոր -
ծել որ պես վար չա կան (ադ մի նիստ րա տիվ) գոր -
ծիք այն դեպ քե րում, երբ վար չա կան մար մի նը
(ադ մի նիստ րա ցիան) ձևական օ րենք նե րի կի -
րառ ման դեպ քում պետք է և միտ ված է ոչ միայն
կար գա վո րելու միա տե սակ ի րա վա հա րա բե րու -
թյուն ներ, այլ նաև թույ լատ րելու ա վե լին, կար -
գա վո րելու դեռևս հստակ չկար գա վոր ված նմա -
նա տիպ գոր ծե րի»17:

Այս տե սանկ յու նից ու շագ րավ է Ֆ րան սիայի
Հան րա պե տու թյան օ րենսդ րու թյան այն դրույթը,
ըստ ո րի՝ «վար չա կան ակտ» հաս կա ցու թյունն
ա վե լի հան գա մա նա լից է մեկ նա բան վում՝ ներա -
ռե լով ոչ միայն կոնկ րետ գոր ծե րով ըն դուն ված
ակ տե րը կամ ո րո շում նե րը, այլև նոր մա տիվ ակ -
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15 Սկզբնաղբյուրը՝ ՀՀՊՏ 1998.06.15/12(45), օրենք ՀՕ-221, ուժի մեջ է մտել 01.01.1999թ., հոդ. 29:
16 Տե՛ս նույն տեղում, հոդ. 28, մաս 6:
17 В. Бергманн, Административно-процессуальное право Германии. Волтерс Клувер, 2007 (Серия «Германские и евро -

пейские законы»; Кн. 4), перевод В. Н. Гиреева, XIV.
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տե րը, ինչ պի սիք են գոր ծա դիր մար մին նե րի
կամ դրանց պաշ տոն յա նե րի կող մից ար ձակ վող
շրջա բե րա կան նե րը և հ րա մա նագրե րը18։

Թե պետ տե սա կան գրա կա նու թյու նում հան -
դի պում ենք տե սա կետ ներ, որոնց հա մա ձայն՝
վար չա կան ակ տե րին տրվում է ա վե լի լայն բնո -
րո շում, քան սահ ման ված է «Ի րա վա կան ակ -
տե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քում, այ նուա մե նայ նիվ,
հիմք ըն դու նե լով վեր ջի նիս կող մից սահ ման -
ված ան հա տա կան ակ տին բնո րոշ բո լոր հատ -
կա նիշ նե րը՝ կա րե լի է եզ րա հան գել, որ Ո րո -
շումն իր բո վան դա կու թյամբ և նշա նա կու թյամբ
նե րա ռում է ան հա տա կան ակ տին վե րա բե րե լի
բո լոր հատ կա նիշ նե րը, ո րոնք էլ հիմք են տա -
լիս միան շա նա կո րեն պնդելու, որ դա ոչ նոր -
մա տիվ՝ ան հա տա կան ակտ է:

Իսկ ինչ պի սի՞ ի րա վա կան ներ գոր ծու թյուն
ու նի Ո րո շու մը: Որ պես կա նոն՝ հար կա դիր կա -
տա րո ղի ո րոշ մամբ սահ ման վում են կա տա րո -
ղա կան վա րույ թի մաս նա կից նե րի՝ սուբ յեկտ -
նե րի վար քագ ծի ո րո շա կի կա նոն ներ, պար -
տա վո րու թյուն ներ, որևէ գոր ծո ղու թյան հար -
կա դիր կա տա րում կամ դրանց կա տա րու մից
ձեռն պահ մնա լու ար գելք, ինչ պես նաև սահ -
մա նա փակ վում են գույ քա յին բնույ թի ո րո շա կի
ի րա վունք ներ, սահ ման վում են Օ րեն քով նա -
խա տես ված հար կա դիր կա տար ման որևէ մի -
ջո ցի կի րար կում և այլ պա հանջ ներ:

Հատ կան շա կան է նաև այն, որ, թեև Ո րո -
շու մը վե րա բե րում է վա րույ թի որևէ մաս նակ ցի
ի րա վունք նե րին, իսկ ա վե լի հա ճախ՝ պար տա -
վոր ան ձի որևէ ի րա վուն քի սահ մա նա փակ մա -
նը, այ նուա մե նայ նիվ, հա ճախ ուղ ղա կի սահ -
մա նում է վա րույ թի մաս նա կից չհան դի սա ցող
սուբ յեկ տի պար տա դիր վար քագ ծի դրսևո րում:
Օ րի նակ՝ «պար տա պա նի աշ խա տա վար ձի կամ
դրան հա վա սա րեց ված այլ ե կա մուտ նե րի վրա
բռնա գան ձում տա րա ծե լու» ո րո շու մը պար տա -
վո րու թյուն է սահ մա նում պար տա պա նի գոր -
ծա տուի հա մար, կամ «պար տա պա նի գույ քի
վրա ար գե լանք դնե լու մա սին» ո րո շու մն ան -
շարժ գույ քի դեպ քում պար տա վո րու թյուն է սահ -
մա նում ան շարժ գույ քի սե փա կա նու թյան ի րա -
վունք գրան ցող լիա զոր մարմ նի, իսկ «պար -
տա պա նի դրա մա կան մի ջոց նե րի վրա ար գե -

լանք դնե լու մա սին» ո րոշ մամբ՝ առևտ րա յին
բան կե րի հա մար:

Այ դու հան դերձ՝ պետք է նշել, որ Ո րո շու մը
կա տա րո ղա կան վա րույ թում կար գա վո րում է
կա տա րո ղա կան վա րույ թում ծա գած ի րա վա -
հա րա բե րու թյուն նե րի հա մա պար փակ ամ բող -
ջու թյան մեջ ընդգրկ ված որևէ կոնկ րետ նպա -
տա կի հաս նե լու ճա նա պար հը և սահ մա նում
հեր թա կան կա տա րո ղա կան գոր ծո ղու թյուն նե -
րի ի րա կա նաց ման ըն թաց քը կամ փո փո խու -
թյու նը, կարճ ասած՝ Ո րոշ ման բո վան դա կու -
թյու նը ձևա վո րում է կա տա րո ղա կան վա րույ թի
ընդ հա նուր պատ կե րը:

Անդ րա դառ նանք վար չա կան վա րույ թին և
նշենք, որ յու րա քանչ յուր վար չա կան վա րույթ
պար տա դիր ա վարտ վում է վար չա կան որևէ
տե սա կի ակ տի ըն դուն մամբ (բա րեն պաստ, մի -
ջա մտող, զու գորդ վող) և ուղղ ված է ան ձանց
համար ի րա վունք ներ և պար տա կա նու թյուն ներ
սահ մա նե լուն, փո փո խե լուն, վե րաց նե լուն կամ
ճա նաչե լուն, այ սինքն՝ մեկ վա րույթ՝ մեկ վար -
չա կան ակտ:

Ինչ վե րա բեր ում է կա տա րո ղա կան վա -
րույ թին, ինչ պես ար դեն նշել ենք՝ եզ րա փակ -
վում է բա ցա ռա պես կա տա րո ղա կան վա րույ թի
ա վարտ ման կամ կարճ ման վե րա բեր յալ ո րո -
շում կա յաց նե լով, ինչն ազ դա րա րում է կա տա -
րո ղա կան վա րույ թի հա րուց մամբ ծա գած կա -
տա րո ղա կան ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րի ա -
վար տը (դա դա րը)։ Միա ժա մա նակ՝ հարկ է
ընդգ ծել, որ կա տա րո ղա կան վա րույ թով ձեռ -
նարկ ված յու րա քանչ յուր կա տա րո ղա կան գոր -
ծո ղու թյան վե րա բեր յալ կա յաց վում է որևէ ըն -
թա ցիկ ո րո շում, ինչն էլ ա պա հո վում է անհ րա -
ժեշտ կա տա րո ղա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի ի -
րա վա կան հեն քը և կա նո նա կար գում ի րա կա -
նաց ման ըն թաց քը:

Հետևա պես՝ պետք է նկա տել, որ վար չա -
կան և կա տա րո ղա կան վա րույթ նե րի ա ռանձ -
նա հատ կու թյուն նե րից մեկն էլ հենց վա րույթ -
նե րի շրջա նա կում յու րա քանչ յուր վա րույ թով
կա յաց վող ո րո շում նե րի կամ վար չա կան ակ -
տե րի ի րա վա կար գա վո րող գոր ծո ղու թյան ծա -
վա լն է, ինչ պես նաև՝ ակ տե րի քա նա կը:

Հա մե մատ վող վա րույթ նե րի կարևոր ա -

18 Д. Галлиган, В. В. Полянский, Ю. Н. Старилов, Административное право; история развития и основные современные
концепции, Москва, 2002, էջ 222:



ռանձ նա հատ կու թյուն նե րից մեկն էլ այն է, որ
կա տա րո ղա կան վա րույ թով կա յաց վող ո րո շում -
նե րը՝ որ պես վար չա կան ակ տի տե սակ, եր -
բեմն հան դես են գա լիս փոքր-ինչ այլ դե րա կա -
տա րու թյամբ: Ինչ պես ար դեն նշե ցինք՝ Ո րո -
շում նե րը հա ճախ բո վան դա կում են ո րո շա կի
ի րա վունք ներ, սահ մա նում են պար տա կա նու -
թյուն ներ, ար գելք կամ պա տաս խա նատ վու թյուն
ոչ թե կա տա րո ղա կան վա րույ թի կող մե րի, այլ՝
կա տա րո ղա կան վա րույ թի շրջա նա կից դուրս
այլ սուբ յեկտ նե րի հա մար:

Մաս նա վո րա պես՝ կա տա րո ղա կան վա րույ -
թով կա յաց ված միևնույն ո րո շու մը մի դեպ քում
կա րող է միա ժա մա նակ ի րա վունք տրա մադ րել
մի կող մին և պար տա կա նու թյուն սահ մա նել
մեկ այլ կող մի հա մար, ինչ պես նաև ի րա վունք -
ներ և պար տա կա նու թյուն ներ սահ մա նել կա -
տա րո ղա կան վա րույ թի կողմ չհան դի սա ցող
սուբ յեկտ նե րի հա մար:

Օ րի նակ՝ «փոր ձա գետ նշա նա կե լու մա սին»
ո րո շու մը պար տա կա նու թյուն է սահ մա նում փոր -
ձա գե տի հա մար և ի րա վունք տա լիս կող մե րին
միջ նոր դու թյուն ներ ներ կա յաց նել ո րոշ մամբ ա -
ռա ջադր ված հար ցե րի վե րա բեր յալ, կամ «պար -
տա պա նի դրա մա կան մի ջոց նե րի վրա բռնա -
գան ձում տա րա ծե լու մա սին» ո րո շու մը սահ -
մա նում է պար տա կա նու թյուն գոր ծա տուի կամ
հաս ցեա տեր առևտ րա յին բան կի հա մար, միա -
ժա մա նակ ի րա վունք՝ կող մե րից որևէ մե կի հա -
մար: Տվ յալ դեպ քում՝ պար տա տի րոջ հա մար
ծա գում է բռնա գանձ ված գու մա րն օ րեն քով
սահ ման ված ժամ կե տում ստա նա լու ի րա վունք,
իսկ պար տա պա նի հա մար ի րա վունք՝ ստա նա -
լու Օ րեն քով սահ ման ված չբռնա գանձ ված աշ -
խա տա վար ձի մնա ցոր դը:

Մեկ այլ դեպ քում, երբ կա տա րո ղա կան
վա րույթն ա վարտ վում է պար տա պա նի ան -
շարժ գույ քի վրա բռնա գան ձում տա րա ծե լու
անհ նա րի նու թյամբ, քա նի որ դա վեր ջի նիս ընդ -
հա նուր հա մա տեղ սե փա կա նու թյու նն է, և, ըստ
էու թյան՝ հնա րա վոր չի ե ղել ա պա հո վել կա տա -
րո ղա կան թեր թով սահ ման ված գու մա րի բռնա -
գան ձու մը, քա նի որ ընդ հա նուր գույ քի մեջ վեր -
ջի նիս բա ժինն ա ռանձ նաց ված չէ, ուս տի պա -
հան ջա տի րոջն ա ռա ջարկ վում է ՀՀ քա ղա քա -
ցիա կան օ րենսգր քի 200-րդ հոդ վա ծի ու ժով ի -

րա վա սու դա տա րա նի քննու թյամբ, դա տա կան
կար գով, ընդ հա նուր հա մա տեղ կամ ընդ հա -
նուր բաժ նա յին սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով
պար տա պա նին պատ կա նող գույ քից ա ռանձ -
նաց նել նրա բաժ նե մա սը՝ դրա վրա բռնա գան -
ձում տա րա ծե լու նպա տա կով: Այս պա րա գա -
յում պա հան ջա տե րը նախ և ա ռաջ ձեռք է բե -
րում ի րա վուն քը, իսկ ե թե պար տա պա նի բա -
ժի նը բնե ղե նով ա ռանձ նաց նել անհ նար է, կամ
դրա դեմ ա ռար կում են բաժ նա յին կամ հա մա -
տեղ սե փա կա նու թյան մնա ցած մաս նա կից նե -
րը, ա պա պար տա տերն ի րա վունք ու նի ընդ -
հա նուր սե փա կա նու թյան մնա ցած մաս նա կից -
նե րից պա հան ջել շու կա յա կան գնով գնե լու
պար տա պա նի բա ժի նը` պարտ քը մա րե լու հա -
մար: Ընդ հա նուր սե փա կա նու թյան մնա ցած
մաս նա կից նե րի կող մից պար տա պա նի բա ժի -
նը ձեռք բե րե լուց հրա ժար վե լու դեպ քում պար -
տա տերն ի րա վունք ու նի պա հան ջե լու բռնա -
գան ձու մը տա րա ծել ընդ հա նուր սե փա կա նու -
թյան ի րա վուն քում պար տա պա նի բաժ նի վրա`
նույն օ րենսգր քի 197-րդ հոդ վա ծին հա մա պա -
տաս խան19:

Այս պի սով՝ կա րե լի է ման րա մաս նո րեն ներ -
կա յաց նել մի շարք կա տա րո ղա կան գոր ծո ղու -
թյուն նե րի և դրանց հի ման վրա կա յաց վող ո -
րո շում նե րի տե սակ նե րի վե րա բեր յալ բո վան -
դա կա յին քննար կում ներ ու վեր լու ծու թյուն ներ,
բայց և այն պես՝ դրանց ի րա վա բա նա կան բնույ -
թը և ի րա վա կար գա վոր ման սահ ման նե րը դրա -
նից չեն փոխ վի, քան զի ակն հայտ է, որ հար -
կա դիր կա տա րո ղի կող մից կա յաց ված ո րո շում -
նե րը, ո րոնք վար չա կան ակ տին բնո րոշ հատ -
կա նիշ ներ ու նեն, միևնույն ժա մա նակ՝ վար չա -
կան ի րա վա հա րա բե րու թյան ա ռանձ նա հա տուկ
տե սակ կար գա վո րող ակ տեր են՝ յու րօ րի նակ
ի րա վա կան ու ժով և ի րա վա կան հետևանք նե -
րով օժտված:

Ել նե լով վե րոգր յա լից՝ ևս մեկ ան գամ կա -
րե լի է պնդել այն դա տո ղու թյու նը, որ հար կա -
դիր կա տա րո ղի կող մից կա յաց ված ո րո շում նե -
րը, այ նուա մե նայ նիվ, վար չա կան ակ տեր են,
իսկ հար կա դիր կա տա րո ղի գոր ծա ռույ թը վար -
չատ նօ րին չա կան բնույ թի է, ին չից էլ միան շա -
նա կո րեն բխում է, որ դա տա կան ակ տե րի հար -
կա դիր կա տար ման վա րույ թը որևէ դա տա վա -
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րու թյան, իսկ ա ռա վել ևս՝ քա ղա քա ցիա կան
դա տա վա րու թյան մաս չէ, ինչ պես պնդում են
ո րոշ տե սա բան գիտ նա կան ներ։

Մեր կար ծի քով՝ «վար չա կան վա րույ թը»
որպես ընդ հա նուր վար չա կան ի րա վուն քի են -
թաճ յուղ տա րան ջա տե լը և դրա ար դի ժա մա -
նա կաշր ջա նի զար գաց ման մի տու մը հայ րե նա -
կան ի րա վուն քի գի տու թյան աս պա րե զում, կան -
խո րո շում են նաև կա տա րո ղա կան ի րա վա հա -
րա բե րու թյուն նե րի ա պա գա հա յե ցա կար գի ձևա -
վոր ման և զար գաց ման տես լա կա նը, իսկ այն
հար ցադ րու մը, որ կա տա րո ղա կան ի րա վա հա -
րա բե րու թյուն նե րը և դրանց կար գա վոր ման ա -
ռար կան ի րա կա նաց նող հար կա դիր կա տար -
ման վա րույ թը վար չա կան ի րա վա զո րու թյան
մաս են և ընդգրկ վում են հան րա յին վար չա -
կան ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րի մեջ, այևս
կաս կած հա րու ցել չի կա րող:

Ու շագ րավ է սույն հե տա զո տու թյան վե րա -
բեր յալ դա տա կան պրակ տի կան: Ըստ ՀՀ Վճռա -
բեկ դա տա րա նի. «Ան բո ղո քար կե լի վար չա կան
ակ տով նա խա տես ված հան րա յին ի րա վա կան
դրա մա կան պա հան ջի հար կա դիր կա տար մանն
ուղղ ված կա տա րո ղա կան վա րույթ հա րու ցե լու
մա սին հար կա դիր կա տա րո ղի որոշ ման ի րա -
վա կան բնույ թը հա մադ րե լով վար չա կան ակ -
տին բնո րոշ հատ կա նիշ նե րի հետ՝ Վճռա բեկ
դա տա րանն ար ձա նագ րում է հետևյա լը.

– հան րա յին ի րա վա կան դրա մա կան պա -
հան ջի հար կա դիր կա տար մանն ուղղված
կա տա րո ղա կան վա րույթ հա րու ցե լու մա -
սին հար կա դիր կա տա րո ղի ո րո շումն
ան հա տա կան ի րա վա կան ակտ է,

– հան րա յին ի րա վա կան դրա մա կան պա -
հան ջի հար կա դիր կա տար մանն ուղղված
կա տա րո ղա կան վա րույթ հա րու ցե լու մա -
սին հար կա դիր կա տա րո ղի ո րո շումն
ըն դուն վում է վար չա կան մարմ նի՝ հար -
կա դիր կա տա րո ղի ( Ծա ռա յու թյան) կող -
մից,

– հան րա յին ի րա վա կան դրա մա կան պա -
հան ջի հար կա դիր կա տար մանն ուղղված
կա տա րո ղա կան վա րույթ հա րու ցե լու մա -
սին հար կա դիր կա տա րո ղի ո րո շումն
ու նի ար տա քին ներ գոր ծու թյուն. նրա
հաս ցեա տերն այն պի սի ֆի զի կա կան
կամ ի րա վա բա նա կան անձ է, ո րը կազ -
մա կեր պա կան, աշ խա տան քա յին, ներ -

քին են թա կա յա կան կամ որևէ այլ ուղղա -
կի կա պի մեջ չի գտնվում որոշումն ըն -
դու նած մարմ նի հետ,

– հան րա յին ի րա վա կան դրա մա կան պա -
հան ջի հար կա դիր կա տար մանն ուղղված
կա տա րո ղա կան վա րույթ հա րու ցե լու մա -
սին հար կա դիր կա տա րո ղի ո րո շումն
ըն դուն վում է հան րա յին ի րա վուն քի բնա -
գա վա ռում,

– հան րա յին ի րա վա կան դրա մա կան պա -
հան ջի հար կա դիր կա տար մանն ուղղված
կա տա րո ղա կան վա րույթ հա րու ցե լու մա -
սին հար կա դիր կա տա րո ղի ո րո շումն
ուղղ ված է հան րա յին իշ խա նու թյամբ
օժտ ված մարմ նի կող մից հան րա յին իրա -
վուն քի ո լոր տում կոնկ րետ ան ձին առընչ -
վող կոնկ րետ հար ցի կար գա վոր մա նը,

– հան րա յին ի րա վա կան դրա մա կան պա -
հան ջի հար կա դիր կա տար մանն ուղղված
կա տա րո ղա կան վա րույթ հա րու ցե լու մա -
սին հար կա դիր կա տա րո ղի ո րո շումն
ուղ ղա կի ի րա վա կան հետևանք ներ չի
ա ռա ջաց նում իր հետ կազ մա կեր պա -
կան, աշ խա տան քա յին, ներ քին են թա -
կա յա կան կամ որևէ այլ ուղ ղա կի կա պի
մեջ չգտնվող հա մա պա տաս խան ֆի զի -
կա կան կամ ի րա վա բա նա կան ան ձի
հա մար. դրա նով վար չա կան մար մի նը
չի սահ մա նում, չի փո փո խում, չի վե -
րաց նում կամ չի ճա նա չում ի րա վունք -
ներ և պար տա կա նու թյուն ներ հա մա -
պա տաս խան ֆի զի կա կան կամ ի րա վա -
բա նա կան ան ձի հա մար:

Այս պի սով՝ ան բո ղո քար կե լի վար չա կան ակ -
տով նա խա տես ված հան րա յին ի րա վա կան դրա -
մա կան պա հան ջի հար կա դիր կա տար մանն
ուղղված կա տա րո ղա կան վա րույթ հա րու ցե լու
մա սին հար կա դիր կա տա րո ղի ո րո շու մը՝ որ -
պես ան հա տա կան ի րա վա կան ակտ, օժտ ված
չէ վար չա կան ակ տին բնո րոշ այն պի սի կարևոր
ա ռանձ նա հատ կու թյամբ, ինչ պի սին է ֆի զի կա -
կան կամ ի րա վա բա նա կան ան ձի հա մար ուղղա -
կի ի րա վա կան հետևանք ներ ա ռա ջաց նե լու՝
վեր ջին նե րիս հա մար ի րա վունք ներ և պար տա -
կա նու թյուն ներ սահ մա նե լու, փո փո խե լու, վե -
րաց նե լու կամ ճա նա չե լու հատ կա նի շը: Հետևա -
բար՝ վար չա կան ակ տով նա խա տես ված հան -
րա յին ի րա վա կան դրա մա կան պա հան ջի հար -



կա դիր կա տար մանն ուղղ ված կա տա րո ղա կան
վա րույթ հա րու ցե լու մա սին հար կա դիր կա տա -
րո ղի ո րո շու մը ՀՀ ի րա վա կան հա մա կար գում
չի կա րող հա մար վել վար չա կան ակտ, քա նի
որ օժտ ված չէ վար չա կան ակ տին բնո րոշ վե րը
նշված հատ կա նի շով և իր բնույ թով ըն դա մե նը
վար չա կան ակ տով նա խա տես ված հան րա յին
ի րա վա կան դրա մա կան պա հան ջի հար կա դիր
կա տար մանն ուղղ ված կա տա րո ղա կան վա րույ -
թի՝ որ պես ի րա վա կան ըն թա ցա կար գի, սկիզբն
ազ դա րա րող ի րա վա կան ակտ է»20:

Ու սում նա սի րե լով մեջ բեր ված ո րո շու մը՝
պետք է ար ձա նագ րել, որ դա տա րա նը, հարկա -
դիր կա տա րո ղի կա տա րո ղա կան վա րույթ հա -
րու ցե լու մա սին ո րոշ ման ի րա վա կան բնույ թը
հա մե մա տե լով վար չա կան ակ տին բնո րոշ հատ -
կա նիշ նե րի հետ, այ նուա մե նայ նիվ, բո լոր կե -
տե րով փաս տել է, որ որոշումը հիմ նա կա նում
հա մա պա տաս խա նում է վար չա կան ակ տին
բնո րոշ ՎՀՎՎՕ-ով պա հանջ վող հատ կա նիշ -
նե րին՝ բա ցա ռու թյամբ այն, որ կա տա րո ղա -
կան վա րույթ հա րու ցե լու մա սին հար կա դիր
կա տա րո ղի ո րո շու մը՝ որ պես ան հա տա կան ի -
րա վա կան ակտ, օժտ ված չէ վար չա կան ակ -
տին բնո րոշ այն պի սի կարևոր ա ռանձ նա հատ -
կու թյամբ, ինչ պի սին է ֆի զի կա կան կամ ի րա -
վա բա նա կան ան ձի հա մար ուղ ղա կի ի րա վա -
կան հետևանք ներ ա ռա ջաց նե լու՝ վեր ջին նե րիս
հա մար ի րա վունք ներ և պար տա կա նու թյուն ներ
սահ մա նե լու, փո փո խե լու, վե րաց նե լու կամ ճա -
նա չե լու հատ կա նի շը:

Սա կայն դժվար է հա մա ձայն ել այս դիր քո -
րոշ մանը, քա նի որ կա տա րո ղա կան վա րույթ
հա րու ցե լու մա սին ո րո շում կա յաց նե լուց հե տո,
հար կա դիր կա տա րո ղը ձեռ նա մուխ է լի նում մի
շարք կա տա րո ղա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի, ինչը
պար տա պա նի հա մար չի կա րող չա ռա ջաց նել
ի րա վա կան հետևանք ներ:

Մաս նա վո րա պես՝ հար կա դիր կա տա րո ղը
ֆի զի կա կան ան ձի վե րա բեր յալ կա տա րո ղա -
կան վա րույթ հա րու ցե լու պա րա գա յում հար -
ցում է ու ղար կում ՀՀ բնակ չու թյան պե տա կան
ռե գիստր՝ պա հան ջե լով պար տա պա նի վե րա -

բեր յալ անձ նա կան տվյալ ներ, իսկ ի րա վա բա -
նա կան ան ձի դեպ քում՝ ՀՀ ի րա վա բա նա կան
ան ձանց պե տա կան ռե գիստր:

Ըստ «Անձ նա կան տվյալ նե րի պաշտ պա -
նու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 3-րդ հոդ վա ծի 1-
ին մա սի.21 «Անձ նա կան տվյալ է հա մար վում
ֆի զի կա կան ան ձին վե րա բե րող ցան կա ցած
տե ղե կու թյուն, ո րը թույլ է տա լիս կամ կա րող է
թույլ տալ ուղ ղա կի կամ ա նուղ ղա կի կեր պով
նույ նա կա նաց նել ան ձի ինք նու թյու նը»:

Հար կա դիր կա տա րո ղը, ստա նա լով համա -
պա տաս խան տե ղե կատ վու թյուն, այ նու հետ վեր -
ջինս են թար կում է մշակ ման: Ըստ վե րը նշված
օ րեն քի 3-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի. «Անձ նա -
կան տվյալ նե րի մշա կու մը են թադ րում է` ան -
կախ ի րա կա նաց ման ձևից և ե ղա նա կից (այդ
թվում՝ ավ տո մա տաց ված, տեխ նի կա կան ցան -
կա ցած մի ջոց ներ կի րա ռե լու կամ ա ռանց դրանց)
ցան կա ցած գոր ծո ղու թյուն կամ գոր ծո ղու թյուն -
նե րի խումբ, ո րը կապ ված է անձ նա կան տվյալ -
նե րը հա վա քե լու կամ ամ րագ րե լու կամ մուտ -
քագ րե լու կամ հա մա կար գե լու կամ կազ մա կեր -
պե լու կամ պահ պա նե լու կամ օգ տա գոր ծե լու
կամ վե րա փո խե լու կամ վե րա կանգ նե լու կամ
փո խան ցե լու կամ ուղ ղե լու կամ ու ղե փա կե լու
կամ ոչն չաց նե լու կամ այլ գոր ծո ղու թյուն ներ
կա տա րե լու հետ»:

Ըստ «Անձ նա կան տվյալ նե րի պաշտ պա -
նու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 8-րդ հոդ վա ծի 1-
ին մա սի. «Անձ նա կան տվյալ ներ մշա կե լն օ րի -
նա կան է, ե թե՝

1) տվյալ նե րը մշակ վել են օ րեն քի պա հանջ -
նե րի պահ պան մամբ, և տվ յալ նե րի սուբ յեկ տը
տվել է իր հա մա ձայ նու թյու նը՝ բա ցա ռու թյամբ
սույն օ րեն քով կամ այլ օ րենք նե րով ուղ ղա կիո -
րեն նա խա տես ված դեպ քե րի»:

Ըստ ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 34-րդ հոդ -
վա ծի 1-ին և 2-րդ մա սե րի՝

«Յու րա քանչ յուր ոք ու նի ի րեն վե րա բե րող
տվյալ նե րի պաշտ պա նու թյան ի րա վունք:

Անձ նա կան տվյալ նե րի մշա կու մը պետք է
կա տար վի բա րեխղ ճո րեն, օ րեն քով սահ ման -
ված նպա տա կով, ան ձի հա մա ձայ նու թյամբ կամ
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20 Տե՛ս ՀՀ վճռաբեկ դատարանի թիվ ՎԴ/3540/05/14 վարչական գործեով 25.05.2016 թվականի որոշումը, ըստ հայցի՝
Հայկ Ալումյանն ընդդեմ ՀՀ արդարադատության նախարարության դատական ակտերի հարկադիր կատարումն
ապահովող ծառայության:

21 «Անձնական տվյալների պաշտպանության մասին» ՀՀ օրենք: Սկզբնաղբյուրը՝ ՀՀՊՏ 2015.06.18/35(1124), օրենք
ՀՕ-49-Ն, հոդ. 462, ուժի մեջ է մտել 01.07.2015թ.:



55

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ

Օ
Ր

Ի
Ն

Ա
Կ

Ա
Ն

Ո
Ւ

Թ
Յ

Ո
Ւ

Ն
  №

9
8

  2
0

1
7

ա ռանց այդ հա մա ձայ նու թյան` օ րեն քով սահ -
ման ված այլ ի րա վա չափ հիմ քի առ կա յու թյամբ»:

Վե րո շա րադր յալ ի րա վա նոր մե րի ու սում -
նա սի րու թյու նը փաս տում է, որ հար կա դիր կա -
տա րո ղի կող մից անձ նա կան տվյալ նե րի մշա -
կու մը և օգ տա գոր ծու մն ար դեն իսկ Սահ մա -
նադ րու թյամբ ամ րագր ված և օ րեն քով պաշտ -
պան վող տե ղե կատ վու թյուն է, ո րը հար կա դիր
կա տա րո ղին հա սա նե լի է դառ նում կա տա րո -
ղա կան վա րույթ հա րու ցե լու մա սին ո րո շում կա -
յաց նե լուց հե տո, հետևա պես՝ ակն հայտ է, որ
պար տա պա նի նկատ մամբ քննարկ վող ո րո շու -
մը՝ «կա տա րո ղա կան վա րույթ հա րու ցե լու մա -
սին», այ նուա մե նայ նիվ, ա ռա ջաց նում է ի րա -
վա կան հետևանք ներ:

Ա վե լին՝ «Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր
կա տար ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 8-րդ հոդ վա ծի
հա մա ձայն.

«1. Կա տա րո ղա կան վա րույ թի ըն թաց քում
կող մերն ի րա վունք ու նեն`

1) կնքել հաշ տու թյան հա մա ձայ նու թյուն,
2) կա տա րո ղա կան թեր թով ի րա վունք նե -

րը փո խան ցել մեկ այլ ան ձի,
3) ծա նո թա նալ կա տա րո ղա կան վա րույ թի

նյու թե րին, քաղ վածք ներ ա նել դրան ցից, ստա -
նալ պատ ճեն ներ,

4) ա նել միջ նոր դու թյուն ներ.
5) մաս նակ ցել կա տա րո ղա կան գոր ծո ղու -

թյուն նե րին.
6) տալ բա նա վոր և գ րա վոր բա ցատ րու -

թյուն ներ, ծա գող բո լոր հար ցե րի վե րա բեր յալ
ներ կա յաց նել փաս տարկ ներ և նկա տա ռում ներ.

7) ա ռար կել կա տա րո ղա կան վա րույ թին
մաս նակ ցող այլ ան ձանց միջ նոր դու թյուն նե րի,
փաս տարկ նե րի և նկա տա ռում նե րի դեմ.

8) հայտ նել բա ցարկ ներ.
9) բո ղո քար կել հար կա դիր կա տա րո ղի գոր -

ծո ղու թյուն նե րը.
10) օգտ վել սույն օ րեն քով ի րենց վե րա -

պահ ված այլ ի րա վունք նե րից:
2. Կա տա րո ղա կան վա րույ թի ըն թաց քում

կող մե րը պար տա վոր են կա տա րել սույն օ րեն -
քի պա հանջ նե րը»:

Նույն օ րեն քի 7-րդ հոդ վա ծի 1-ին պար բե -
րու թյան հա մա ձայն. «Կա տա րո ղա կան վա րույ -
թի կող մերն են՝ պա հան ջա տե րը և պար տա -
պա նը»:

Մեջ բեր ված ի րավ ակար գա վո րում նե րի ու -

սում նա սի րու թյու նը վկա յում է, որ պար տա պա -
նը և պա հան ջա տե րը, հան դի սա նա լով կա տա -
րո ղա կան վա րույ թի կող մեր, ձեռք են բե րում ի -
րա վունք ներ և կրում պար տա կա նու թյուն ներ
միայն հար կա դիր կա տա րո ղի կող մից «կա տա -
րո ղա կան վա րույթ հա րու ցե լու մա սին» ո րո շում
կա յաց նե լուց հե տո, հետևա պես՝ Վճ ռա բեկ դա -
տա րա նի կող մից կա տա րո ղա կան վա րույթ հա -
րու ցե լու մա սին ո րո շու մը միայն կա տա րո ղական
վա րույ թի սկիզբ ազ դա րա րող ի րա վա կան ակտ
բնո րո շե լը հիմ նա վոր չէ, քա նի որ ակն հայտ են
այն ի րա վա կան հետևանք նե րը, ո րոնք կա րող
են ծա գել բա ցա ռա պես «կա տա րո ղա կան վա -
րույթ հա րու ցե լու մա սին» ո րո շում կա յաց վե լուց
հե տո:

Հատ կան շա կան է, որ ՀՀ Վճ ռա բեկ դատա -
րա նը նույն գոր ծի շրջա նա կում հար կա դիր կա -
տա րո ղի կող մից կա յաց ված այլ ո րո շում նե րը,
այ նուա մե նայ նիվ, հա մա րում է վար չա կան ակտ:

Ըստ վեր ջի նիս. «(...) Միևնույն ժա մա նակ
սույն գոր ծով ներ կա յաց ված հայ ցա դի մու մի բո -
վան դա կու թյան ու սում նա սի րու թյան արդ յուն -
քում Վճ ռա բեկ դա տա րա նը եզ րա հան գում է,
որ այդ հայ ցա դի մու մը պետք է ըն դուն վեր Դա -
տա րա նի վա րույթ նաև մյուս եր կու ինք նու րույն
հայ ցա պա հանջ նե րի՝ Ծա ռա յու թյան 20.06.2014
թվա կա նի «Պար տա պա նի դրա մա կան մի ջոց -
նե րի վրա ար գե լանք դնե լու մա սին» ո րոշ -
ման առ ո չինչ լի նե լը ճա նա չե լու կամ վե րաց նե -
լու և Ծա ռա յու թյան 20.06.2014 թվա կա նի «Պար -
տա պա նի գույ քի վրա ար գե լանք դնե լու մա -
սին» ո րոշ ման առ ո չինչ լի նե լը ճա նա չե լու կամ
վե րաց նե լու մա սով: Այս պես, Վճ ռա բեկ դա տա -
րա նի գնա հատ մամբ՝ Ծա ռա յու թյան 20.06.2014
թվա կա նի «Պար տա պա նի դրա մա կան մի ջոց -
նե րի վրա ար գե լանք դնե լու մա սին» և Պար -
տա պա նի գույ քի վրա ար գե լանք դնե լու մա -
սին» ո րո շում նե րը հա մա պա տաս խա նում են
«Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա -
կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 53-րդ հոդ -
վա ծով սահ ման ված վար չա կան ակ տի հատ -
կա նիշ նե րին»:

Այս պի սով, գնա հա տե լով Ո րոշ ման՝ հան -
րա յին ի րա վուն քի ո լոր տում կար գա վո րիչ դե -
րը, պետք է ար ձա նագ րել, որ կա տա րո ղա կան
վա րույ թում ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րը ծա -
գում, փո փոխ վում և դա դա րում են բա ցա ռա -
պես հան րա յին ի րա վուն քի բնա գա վա ռում: Այն,



որ Ո րո շու մը կար գա վո րում է որևէ դա տա կան
կամ Օ րեն քով սահ ման ված այլ ի րա վա զոր
մարմնի, կոնկ րետ պա հան ջի հի ման վրա կոնկ -
րետ գործ, նույն պես վի ճա հա րույց հա մար վել
չի կա րող:

«Կոնկ րետ գործ» ա սե լով՝ պետք է հաս կա -
նալ որևէ մաս նա վոր ան ձի կամ ան ձանց ո րո -
շա կի խմբի վե րա բե րող գործ։ Տեխ նի կա կան ա -
ռու մով դա այդ ան ձանց՝ որ պես ո րոշ ման (կամ
վար չա կան ակ տի) ա պա գա հաս ցեա տե րե րի
հար ցով հա րուց ված կա տա րո ղա կան վա րույ թի
(կամ վար չա կան վա րույ թի) նյու թե րի ամ բող ջու -
թյունն է: «Կոնկ րետ գործ» և «կոնկ րետ հարց»
ար տա հայ տու թյուն նե րի ծա վա լը նույ նա կան է,
այլ կերպ ա սած՝ «կոնկ րետ գործ» ար տա հայ -
տու թյամբ օ րենս դի րն ըն դա մե նը ՎՀՎՎՕ-ում
մեկ ան գամ ևս  ընդգ ծել է վար չա կան ակ տի ա -
ռար կա յա կան՝ ան հա տա կան բնույ թը, ին չը տվյալ
դեպ քում հա մընկ նում է նաև Ո րոշ մամբ կար գա -
վո րվող կա տա րո ղա կան վա րույ թին:

Որպես արդյունք ստաց վում է հետևյալ
տրա մա բա նա կան շղթան՝ կոնկ րետ մաս նա -
վոր անձ (ան ձանց ո րո շա կի խումբ) – կոնկ րետ
հարց։ Այլ կերպ ասած՝ բա նաձևը մատ նան շում
է, որ վար չա կան ակ տն ուղղ ված է կոնկ րետ
ան ձին առնչ վող՝ կոնկ րետ հար ցի լուծ մա նը։

Վե րոգր յա լից պարզ է դառ նում, որ ինչ -
պես վար չա կան ակ տը, այն պես էլ կա տա րո -
ղա կան վա րույ թով կա յաց ված ո րո շու մը նպա -
տա կաուղղ ված են ի րա վա կան հետևան քի ա -
ռա ջաց մա նը կամ կի րառ մա նը, այ սինքն՝ ո րո -
շա կի ի րա վունք նե րի և պար տա կա նու թյուն նե -
րի սահ ման մա նը, ճա նաչ մա նը կամ սահ մա -
նա փակ մա նը:

Ո րո շու մը (վար չա կան ակ տը) հաս ցեա տի -
րո ջից պա հան ջում է ո րո շա կի վար քա գիծ, թույ -
լատ րում կամ ար գե լում է դա, կա րող է նաև
պար տա դիր կեր պով հաս տա տել (ճա նա չել)
որևէ ի րա վա հա րա բե րու թյան առ կա յու թյու նը
կամ բա ցա կա յու թյու նը։

Հետևա պես՝ վար չա կան ակ տի կամ կատա -
րո ղա կան վա րույ թով կա յաց վող ո րոշ ման ձևա -
կերպ ման մեջ կարևոր բա ղադ րի չն ի րա վունք -
նե րի կամ պար տա կա նու թյուն նե րի սահ մա նումն
է։ Վար չա կան ակ տով ի րա վուն քի կամ պար -
տա կա նու թյան սահ մա նու մը ոչ այլ ինչ է, քան
նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տում սահ ման ված
հա մա պա տաս խան ի րա վուն քի կամ պար տա -

կա նու թյան կոնկ րե տա ցում, այլ կերպ ասած՝
նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տի կեն սա գոր ծում
կոնկ րետ փաս տա կան հան գա մանք նե րում։ Ուս -
տի վար չա կան ակ տը նոր մա տիվ ի րա վա կան
ակ տով վե րա ցա կան ե ղա նա կով սահ ման ված
սուբ յեկ տիվ ի րա վունք նե րը կամ պար տա կա նու -
թյուն նե րը վե րագ րում է կոնկ րետ ան ձանց՝ ելնե -
լով կոնկ րետ փաս տա կան հան գա մանք նե րից։

Այս պա րա գա յում հար կա դիր կա տա րո ղի
կա յաց րած ո րո շու մը այն ան հա տա կան ի րա -
վա կան ակ տն է, ո րը դա տա կան ակ տով կամ
Օ րեն քով սահ ման ված ի րա վա զոր մար մին նե -
րի՝ օ րի նա կան ուժ ստա ցած ակ տե րով սահ -
ման ված (կամ ճա նաչ ված) սուբ յեկ տիվ ի րա -
վունք նե րը և պար տա կա նու թյուն նե րն ուղ ղոր -
դում է օբ յեկ տիվ կա տար ման՝ հաշ վի առ նե լով
կոնկ րետ փաս տա կան հան գա մանք նե րը:

Ընդ հան րաց նե լով սույն բաժնում ար ված
հե տա զո տու թյու նը՝ ձևա կեր պենք հետևյալ
դրույթ նե րը.

- Հար կա դիր կա տա րո ղի ո րո շու մը՝ հան -
րա յին իշ խա նու թյամբ օժտ ված մարմ նի, այդ
հա րա բե րու թյուն նե րի ըն թաց քում հան րա յին
շա հի ի րաց ման կա պակ ցու թյամբ, օ րեն քով
սահ ման ված իր հան րա յին իշ խա նա կան լիա -
զո րու թյուն նե րի սահ մա նում կա յաց ված ան հա -
տա կան ի րա վա կան ակտ է, ո րը հան դես է գա -
լիս որ պես ար տա քին ներ գոր ծու թյան ի րա վա -
կան ակտ, ո րի հաս ցեա տե րե րը կա տա րո ղա -
կան վա րույ թի մաս նա կից ներն են, ինչ պես նաև
այն սուբ յեկտ նե րը, ո րոնք հան րա յին ի րա վուն -
քի ո լոր տում ի րա վուն քի ու ժով պետք է կա տա -
րեն հար կա դիր կա տա րո ղի ո րոշ մամբ սահ -
ման ված որևէ պա հանջ, ո րը միա ժա մա նակ
կա րող է դի տարկ վել որ պես վար չա կան ի րա -
վուն քի ի րա վա զո րու թյուն:

- Կա տա րո ղա կան վա րույ թով կա յաց վող
ո րո շում ներն ըստ էու թյան ան հա տա կան ի րա -
վա կան ակ տի տե սակ են, քա նի որ ըն դուն վում
են հան րա յին ի րա վուն քի բնա գա վա ռում, ու -
նեն հստա կո րեն ո րոշ ված հաս ցեա տեր. հաս -
ցեա տերն այն պի սի սուբ յեկտ է, ո րը որևէ ուղ -
ղա կի կա պի մեջ չի գտնվում որոշումն ըն դու -
նած մարմ նի հետ, ու նի ար տա քին ներ գոր ծու -
թյուն, ըն դուն վում է հան րա յին իշ խա նու թյամբ
օժտ ված մարմ նի կող մից, ուղղ ված է կոնկ րետ
գոր ծի կար գա վոր մա նը, հաս ցեա տի րո ջը ծան -
րա բեռ նում է ի րա վա կան հետևանք նե րով:

56

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ
Օ

Ր
Ի

Ն
Ա

Կ
Ա

Ն
Ո

Ւ
Թ

Յ
Ո

Ւ
Ն

  №
9

8
  2

0
1

7



57

ՍԵՂՄԱԳՐԵՐ / АБСТРАКТЫ / ABSTRACTS

Օ
Ր

Ի
Ն

Ա
Կ

Ա
Ն

Ո
Ւ

Թ
Յ

Ո
Ւ

Ն
  №

9
8

  2
0

1
7

ՋՈՆ ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ ՆԵՐՍԵՍ ԶԵՅՆԱԼՅԱՆ
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի Հայաստանում ֆրանսիական համալսարանի
դատավորի ավագ օգնական, Իրավաբանական ֆակուլտետի ուսանող
«Հայաստանում ֆրանսիական համալսարանի»
Իրավաբանական ֆակուլտետի դասախոս,
իրավաբանական գիտությունների թեկնածու

ՔՐԵԱԿԱՆ ԳՈՐԾԻ ՈՍՏԻԿԱՆԱԿԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Սույն գի տա կան հոդ վա ծում հե ղի նա կը քննար կում է ոս տի կա նու թյու նում քրեա կան գոր ծի մինչ դա -
տա կան քննու թյան հնա րա վո րու թյան հար ցը, ինչ պես նաև դրա ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը: Հաշ վի առ -
նե լով վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րը և վա րույթն ի րա կա նաց նող մար մին նե րից ստաց ված այլ պաշ տո նա -
կան ցու ցա նիշ նե րը՝ բարձ րաց վել է քննիչ նե րի գոր ծե րի վա րույթ նե րի բեռ նա թափ ման հար ցը: Աշ խա տու -
թյան մեջ տեղ գտած դի տար կում նե րը կա տար վել են՝ հաշ վի առ նե լով քրեա կան դա տա վա րու թյան նոր օ -
րենսգր քի նա խագ ծի դրույթ նե րը:
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Настоящая статья посвящена изучению возможности проведения досудебного следствия уголовного
дела в органах полиции, а также его особенности. Имея в виду статистику и другие официальные данные,
полученные от органов предварительного следствия, был поднят вопрос о сокращении числа уголовных
дел, расследуемых следователями следственного комитета. Мнения в работе были представлены также с
точки зрения проекта нового уголовно-процессуального кодекса.
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POLICE INVESTIGATION PECULIARITIES IN CRIMINAL CASES 

The article examines the possibility of conducting a prejudicial inquiry of a criminal case in the police, as
well as its specifications. Taking into consideration the statistical data and additional official indicators provided
by the investigation bodies, the issue of belittling the number of criminal cases inquired by the investigators was
raised. The observations contained in the article are given considering the provisions of the Draft of the Code of
Criminal Procedure.
_______________________________________________________________________________________________

* * *
_______________________________________________________________________________________________

ԱԼԻՍԱ ՍՄԲԱՏՅԱՆ
ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիրի ակադեմիայի 
իրավագիտության ֆակուլտետի քրեական իրավունքի և 
քրեաբանության ամբիոնի ուսումնական ասիստենտ, 
ոստիկանության ավագ լեյտենանտ

ԱՆՉԱՓԱՀԱՍՆԵՐԻ ՄԱՍՆԱԿՑՈՒԹՅԱՄԲ ՔՆՆՉԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ 
ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՀՀ ՔՐԵԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ

Սույն հոդ վա ծում ի րա կա նաց ված հե տա զո տու թյան ար դիա կա նու թյու նը պայ մա նա վոր ված է ընդ հա -
նուր հան ցա վո րու թյան կա ռուց ված քում ան չա փա հաս նե րի հան ցա վո րու թյան ա ճի մի տում նե րի, քրեա կան



վա րույ թի ըն թաց քում ան չա փա հաս նե րի կող մից ի րենց ի րա վունք նե րի ի րաց ման ոչ արդ յու նա վետ կա ռու -
ցա կար գե րի գո յու թյամբ: Աս վա ծի լույ սի ներ քո՝ ա ռա ջին պլան է մղվում քրեա կան դա տա վա րու թյու նում
ան չա փա հաս մաս նա կից նե րի ի րա վունք նե րի և օ րի նա կան շա հե րի ա պա հով ման հիմ նախն դիր նե րի գի -
տա կան հե տա զոտ ման անհ րա ժեշ տու թյու նը: 

Հոդ վա ծը նվիր ված է ան չա փա հա սի մաս նակ ցու թյամբ քննչա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի ի րա կա նաց -
ման ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րին կամ, որ ա վե լի դի պուկ է՝ այդ ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի նոր մա տիվ
կար գա վոր ման բա ցա կա յու թյա նը (հար ցաքն նու թյու նից բա ցի): 

Քնն չա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի կա տար մա նն ան չա փա հաս նե րի մաս նակ ցու թյան հար ցե րը միշտ էլ
ե ղել են դա տա վա րա գետ նե րի ու շադ րու թյան կենտ րո նում, իսկ օ րենսդ րա կան նոր զար գա ցում նե րի պայ -
ման նե րում դրանց ու սում նա սի րու թյու նը դար ձել է ա վե լի ար դիա կան: Յու վե նալ ար դա րա դա տու թյան
խնդիր նե րից ել նե լով՝ ան չա փա հաս նե րի հետ կա տար վող քննչա կան գոր ծո ղու թյու նե րի կա տար ման դա -
տա վա րա կան կար գի վե րա բեր յալ պետք է սահ ման վեն այն պի սի ա ռանձ նա հատ կու թյուն ներ, ո րոնք կա -
պա հո վեն ան չա փա հաս ան ձանց ի րա վունք նե րի և օ րի նա կան շա հե րի պաշտ պա նու թյու նը:

Պետք է նշել, որ այն քննչա կան գոր ծո ղու թյուն նե րը, ո րոնց կա րող է մաս նա կից լի նել ան չա փա հա սը,
բազ մա տե սակ են, սա կայն քրեա կան դա տա վա րու թյան գոր ծող օ րենսգր քով և ք րեա կան դա տա վա րու -
թյան նոր օ րենսգր քի նա խագ ծով ան չա փա հաս նե րի վե րա բե րու թյամբ կար գա վոր ված են միայն հար ցա -
քննու թյան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը: Օ րենսդ րա կան կար գա վոր ման տի րույ թից այս պի սի բնա գա վա -
ռը դուրս թող նե լն առն վազն չի հա մա պա տաս խա նում ան չա փա հա սի շա հե րին: 

Հե տա զո տու թյան նպա տա կը հրա պա րա կում առ կա դրույթ նե րի ու սում նա սի րու թյու նն է և դրանց կա -
տա րե լա գործ մա նը միտ ված ա ռա ջար կու թյուն նե րի ներ կա յա ցումը: Ո լոր տի ի րա վա կար գա վո րում նե րի ու -
սում նա սի րոթ յու նը ցույց է տա լիս, որ ան չա փա հաս նե րի մաս նակ ցու թյամբ ի րա կա նաց վող քննչա կան գոր -
ծո ղություն նե րի ա ռանձ նա հատ կու թյուն ներն օ րեսդ րի կող մից գրե թե ան տես վել են, ին չը ևս չի բխում ան -
չա փա հա սի շա հե րից: 

Կա տար ված հե տա զո տու թյան շնորհիվ՝ հե ղի նա կի կող մից ար վել են կոնկ րետ հետևու թյուն ներ և եզ -
րա հան գում ներ, ո րոնք ուղղ ված են առ կա ի րա վի ճա կի շտկմա նը: Ա ռան ձին անդ րա դարձ է կա տար վել
ան չա փա հաս նե րի մաս նակ ցու թյամբ ի րա կա նաց վող քննչա կան գոր ծո ղու թյուն նե րին առ հա սա րակ և
հատ կա պես հար ցաքն նու թյան ա ռանձ նա հա տ կու թյուն նե րին, ան չա փա հաս տու ժո ղի և վ կա յի մաս նակ -
ցու թյամբ ի րա կանաց վող քննչա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի ընթացքում փաս տա բա նի մաս նակ ցու թյան պար -
տա դիր դեպ քե րին, ան չա փա հաս կաս կած յա լի և մե ղադր յա լի մաս նակ ցու թյամբ ի րա կա նաց վող քննչա -
կան գոր ծո ղու թյուն նե րի ընթացքում ման կա վար ժի (կամ հո գե բա նի) պար տա դիր մաս նակ ցու թյան խնդիրն
է ա ռաջ քաշ վել: Քնն չա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի ի րա կա նաց ման հա մա տեքս տում ան չա փա հաս նե րին վե -
րա բե րե լի ի րա վա կար գա վո րում նե րի նա խա տե սու մը ա ռաջ նա յին է՝ այն ի մաս տով, որ ի րա վա կան կար -
գադ րագ րի բա ցա կա յու թյան պա րա գան մե ծաց նում է վա րույթն ի րա կա նաց նող մարմ նի հա յե ցո ղա կան
լիա զո րու թյու նը, ին չը հղի է ան ցան կա լի հետևան քով:

Բանալի բառեր. Քննչական գործողություն, հարցաքննություն, անչափահաս, քրեական դատա վա -
րություն, հոգեբան (մանկավարժ):

АЛИСА СМБАТЯН
Учебный асистент кафедры уголовного права и криминологии
юридического факультета академии
Образовательного комплекса полиции Республики Армения,
старший лейтенант полиции

ПРОБЛЕМЫ ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ 
ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ С УЧАСТИЕМ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Актуальность данной статьи обусловлена тем, что в структуре преступности наметились тенденции
роста преступности несовершеннолетних, отсутствием эффективных механизмов для реализации их прав
в уголовном процессе.

В свете вышесказанного, на первый план выходит необходимость научного исследования обеспечения
прав и законных интересов несовершеннолетних и уголовном судопроизводстве. Статья посвящена осо-
бенностям осуществления следственных действий с участием несовершеннолетних, точнее, отсутствием
нормативного регулирования этих особенностей (кроме допроса). Участие несовершеннолетних в
следственных действиях всегда было в центре внимания процессуалистов, а в условиях развития законо-
дательства исследование вышеназванных особенностей становится все более актуальным.

В процессе реализации следственных действий в отношении несовершеннолетних главной задачей
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ювенальной юстиции является предусмотрение правовых норм, которые будут обеспечивать защиту прав
и законных интересов несовершеннолетних.

Следует отметить, что те следственные действия, в которых в качестве участника может выступать
несовершеннолетний, разнобразны, но необходимо отметить тот факт, что и в действующем уголовно-
процессуальном кодексе и проекте уголовно-процессуального кодекса урегулирован только процесс до-
проса.

Исключение из законодательнной сферы этих отношений, по крайней мере, не соответствует
интересам несовершеннолетнего.

Целью данной статьи является исследование существующих правовых положений и внесение пред-
ложений по их совершенствованию.

В результате проведенного исследования мы пришли к определенным выводам, которые направлены
на улучшение правового поля.

Отдельно мы проанализировали следственные действия в отношении несовершеннолетних в целом,
особое внимания уделив особенностям допроса, рассмотрели случаи обязательного участия адвоката в
ходе осуществления следственных действий с участием несовершеннолетних потерпевших и свидетелей.

Нами также обозначена проблема обязательного участия психолога в ходе следственных действий,
которые проводятся с участием несовершеннолетнего подозреваемого или обвиняемого.

В контексте реализации следственных действий надлежащее правовое регулирование относительно
несовершеннолетних становится первоочередной задачей, так как отсутствие правового регулирования
расширяет дискреционные полномочия органов, осуществляющих производство, что может привести к
нежелательным последствиям.

Ключевые слова: Следственные действия, допрос, несовершеннолетний, уголовное судопроизводство,
психолог (педагог).

ALISA SMBATYAN
Training Assistant of the Criminal Law and 
Criminology Chair of the Law Department of the Academy 
of the Educational Complex of the Police of the Republic of Armenia, 
the Police Senior Lieutenant

THE PROBLEMS OF THE INVESTIGATIVE ACTIONS INVOLVING BY MINORS 
IN CRIMINAL PROCEEDINGS OF RA 

The actuality of research carried out in this article, due to the presence of minors’ crime growth tendency
in the structure of total culpability, by the presence of not effective mechanisms for the realization of their rights
in criminal proceedings. As a result, it is possible to shift on to first target, the need to research the problems of
the rights and legal interests’ assurance of minors in criminal proceedings.

The article is devoted to the peculiarities of the investigative actions conducted with the participation of
minors, or, more precisely, to the absence of normative regulation of these peculiarities (with the exception of
interrogation).

The problems of minors’ participation in investigative actions have always been at the center of attention of
specialists of proceedings, and under new conditions of legislative developments their research has become
more important. Based on Juvenile justice, for the procedural norms of investigative actions’ realization, should
be established the features of the investigation, which will ensure the protection of the rights and legal interests
of minors.

It should be noted that investigative actions, in which can participate the minor, are diverse, but, according
to the Criminal Procedure Code in force and to the new Draft Criminal Procedure Code, only the interrogation
specifics for Juvenile are settled. The omission of above mentioned field from the legislative regulation
framework, at least, does not correspond to the interests of minors.

The purposes of research are the study of the existing provisions and the presentation of proposals aimed
at their improvement. The study of the legal regulations shows, that the features of investigative actions involving
the minors remained almost unnoticed by the legislative body, which is also not based on the minor`s interests.

As a result of the research, the author has made specific findings and conclusions, which are intended to
rectify the situation. Separately, a reference has been made to the participation of minors in investigative actions in
general, and to the peculiarities of interrogation in particular, to the cases of obligatory participation of defense
attorney in the investigative actions, involving a juvenile victim or witness, the problem of obligatory participation of
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pedagogue (or psychologist) in the investigative actions, involving a suspected or accused juvenile, was put forward.
In the context of the investigative actions’ realization, the provision of legal regulations, concerning the minors, has
basic meaning, because the absence of a legal warrant increases the discretionary powers of the body conducting
the proceedings, which can bring about undesirable results.

Keywords: Investigative actions,interrogation, minor, criminal proceedings, psychologist (pedagogue). 
_______________________________________________________________________________________________

* * *
_______________________________________________________________________________________________

ՍԵՐԺ ՌՈՒՇԱՆՅԱՆ
Հայաստանում ֆրանսիական համալսարանի
Իրավաբանական ֆակուլտետի ուսանող

ՀԱՆՑԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ԿԱՄՈՎԻՆ ՀՐԱԺԱՐՈՒՄԸ՝ ԱՎԱՐՏՎԱԾ ՀԱՆՑԱՓՈՐՁԻ ԴԵՊՔՈՒՄ

Սույն հոդ վա ծում հե ղի նա կն անդ րա դար ձել է ա վարտ ված հան ցա փոր ձի դեպ քում հան ցա գոր ծու թյու -
նից կա մո վին հրա ժար ման ինս տի տու տի կի րա ռու թյան սահ մա նա փակ ման հար ցին: Հա մա դրե լով տե սու -
թյու նում և օ րենսդ րա կան դաշ տում առ կա դիր քո րո շում նե րը՝ ներ կա յաց րել է առ կա խնդիր նե րը և հա մա -
պա տաս խան լու ծում նե րը: Հա մե մա տա կան հար թու թյու նում ցույց է տա լիս հա սա րա կա կան բարձր ար -
ժեք նե րի ա ռա վել պաշտ պա նու թյան հնա րա վո րու թյու նն ինս տի տու տի ամ բող ջա կան կի րա ռու թյան դեպ -
քում: Հա մա կար գում և ա ռանձ նաց ված կե տե րով ներ կա յաց նում է տվյալ ինս տի տու տի վե րա բեր յալ դոկտ -
րի նալ աղբ յուր նե րում, օ րենսդ րա կան դաշ տում ձևա վոր ված ի րա վի ճա կը, ինչ պես նաև ա ռա ջարկ է ներ -
կա յաց նում հա մա պա տաս խան կար գա վո րում ներ կա տա րե լու վե րա բեր յալ:

Բա նա լի բա ռեր. Կա մո վին հրա ժա րում, ա վարտ ված հան ցա փորձ, կի րա ռու թյան սահ մա նա փա կում:

СЕРЖ РУШАНЯН
Студент юридического факультета
Французского университета в Армении

ДОБРОВОЛЬНЫЙ ОТКАЗ ОТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРИ ОКОНЧЕННОМ ПОКУШЕНИИ

В данной статье автор обратился к вопросу ограничения использования института добровольного
отказа от преступления при оконченном покушении. Сочетая существующие позиции в теории и законо-
дательном поле, представил имеющиеся проблемы и соответствующие решения. На сравнительном
уровне показывает возможность более сильной защиты общественных высших ценностей при полном ис-
пользовании института. В системе отделенными пунктами представляет образовавшееся вокруг данного
института положение в доктринальных источниках и законодательном поле, а также предлагает вариант
соответствующих поправок. 

Ключевые слова. Добровольный отказ, оконченное покушение, ограничения использования.

SERZH RUSHANYAN
Student of the faculty of Law
French University in Armenia

VOLUNTARY RENUNCIATION OF CRIMINAL PURPOSE IN COMPLETED ATTEMPT

In this article the author turned to the question of limiting the use of the institution of voluntary
renunciation of criminal purpose in completed attempt. Combining the existing positions in the theory and the
law field, presented the existing problems and the corresponding solutions. On a comparative level he shows the
possibility of stronger protection of public high values   with full use of the institution. In the system with
separated points he represents the situation around this institution in doctrinal sources and the law field, and
also proposes a version of the corresponding amendments.

Keywords: voluntary renunciation, completed attempt, limiting the use.
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ԲԱԳՐԱՏ ՂԱԶԻՆՅԱՆ
ՀՀ ար դա րա դա տու թյան նա խա րա րի խորհր դա կան, 
ի րա վա բա նա կան գի տու թյուն նե րի թեկ նա ծու, դո ցենտ, 
ար դա րա դա տու թյան երկ րորդ դա սի խորհր դա կան

ՓՈԽՎԱՐՉԱՊԵՏԻ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 

Սույն հոդ վա ծի շրջա նակ նե րում հե ղի նա կը դի տար կել է փոխ վար չա պե տի ինս տի տու տի ո րոշ հիմ -
նախն դիր նե րը՝ հաշ վի առ նե լով վեր ջին սահ մա նադ րաի րա վա կան զար գա ցում նե րը: 2005 թվա կա նի
խմբագ րու թյամբ ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան հա մա ձայն՝ փոխ վար չա պե տի պաշ տո նը սեր տո րեն փոխ կա -
պակց ված է վար չա պե տի հետ և պե տա կան կա ռա վար ման հա մա կար գում ինք նու րույն գոր ծառ նա կան
դե րա կա տար մամբ օժտ ված չէ:

2015 թվա կա նի սահ մա նադ րա կան փո փո խու թյուն նե րի հետևանքով՝ ՀՀ կա ռա վա րու թյան կազ մը
սահ մա նող ի րա վա կան նոր մե րում սահ մա նադ րի կող մից կա տար վել են ար մա տա կան փո փո խու թյուն ներ:
Սահ մա նադ րա կան նոր մե րի վեր լու ծու թյամբ հե ղի նա կը գա լիս է այն եզ րա հանգ ման, որ նոր կար գա վո -
րում նե րի պայ ման նե րում ՀՀ փոխ վար չա պետը ՀՀ կա ռա վա րու թյան կազ մում գոր ծող ա ռան ձին սահ մա -
նադ րա կան ինս տի տուտ է, իսկ նրա կար գա վի ճա կը որևէ կերպ փոխ կա պա կց ված չէ նա խա րա րի հետ: Ի
թիվ այլ նոր մե րի, դրա մա սին է վկա յում նաև ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 152-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մասը, ըստ ո -
րի՝ փոխ վար չա պետ նե րը վար չա պե տի հանձ նա րա րու թյամբ ի րա կա նաց նում են կա ռա վա րու թյան գոր ծու -
նեու թյան ա ռան ձին ո լորտ նե րի հա մա կար գու մը: Փոխ վար չա պետ նե րից մե կը վար չա պե տի սահ մա նած
կար գով փո խա րի նում է վար չա պե տին նրա բա ցա կա յու թյան ընթացքում:

Նոր սահ մա նադ րա կան լու ծում նե րի լույ սի ներ քո հե ղի նակն ա ռա ջար կել է ո րո շա կի օ րենսդ րա կան
լու ծում ներ, ո րոնք հնա րա վո րու թյուն կտան հստա կեց նելու և ամ րապն դելու փոխ վար չա պե տի գոր ծառ նա -
կան դե րա կա տա րու մը կա ռա վա րու թյան կազ մում և պե տա կան կա ռա վար ման հա մա կար գում:

Բա նա լի բա ռեր. Վար չա պետ, փոխ վար չա պետ, հա մա կար գում, հանձ նա րա րա կան, նա խա րա րա -
կան կո մի տե, պե տա կան կա ռա վար ման հա մա կարգ, կա ռա վա րու թյան կազմ:

БАГРАТ КАЗИНЯН
Советник Министра юстиции РА, 
кандидат юридических наук, доцент,
Советник юстиции 2-го класса

ИНСТИТУТ ЗАМЕСТИТЕЛЯ ПРЕМЬЕР-МИНИСТРА В РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ

В рамках данной статьи автор рассматривает некоторые проблемы института заместителя премьер-
министра в Республике Армения, учитывая результаты недавних конституционно-правовых преоб разо ваний.

Согласно Конституции РА в редакции 2005 года, пост заместителя премьер-министра в правительстве
РА тесно связан с премьер-министром и в системе государственного управления не имеет самостоятельной
функциональной роли.

В результате конституционных реформ 2015 года, коренным образом были изменены нормы состава
Правительства РА. В результате анализа конституционно-правовых норм, автор пришел к выводу, что
заместитель премьер-министра РА отныне является отдельным конституционным институтом в составе Пра-
вительства РА, а его статус каким-либо образом больше не связан со статусом министра. Помимо других
норм, об этом свидетельствует также часть вторая статьи 152 Конституции РА, согласно которой заместители
премьер-министра по заданию премьер-министра будут осуществлять координацию отдельных направлений
деятельности Правительства. Один из заместителей премьер-министра, согласно порядку, установленному
премьер-министром, заменяет его в его отсутствие.

Автором в свете новых конституционных решений предложены также новые законодателные решения,
необходимые для определения и укрепления функциональной роли заместителя премьер-министра в
составе Правительства и в системе государственного управления.

Ключевые слова: Премьер-министр, заместитель премьер-министра, координация, поручение, ми-
нистерский комитет, система государственного управления, состав правительства. Օ
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BAGRAT GHAZINYAN
Advisor to the Minister of Justice of the RA, PhD in Law, 
Associate Professor, Second class councillor of Justice

INSTITUTE OF THE DEPUTY PRIME MINISTER IN THE REPUBLIC OF ARMENIA

Within the framework of this article, the author considers some problems of the institution of the Deputy
Prime Minister in the Republic of Armenia taking into account the results of recent constitutional and legal
reforms. 

According to the Constitution of the Republic of Armenia in edition of 2005, the post of deputy prime
minister in the RA Government is closely connected with the Prime minister and does not have an independent
functional role in the system of state administration. 

As a result of the constitutional reforms of 2015, the norms of the composition of the Government of
Armenia were radically changed. As a result of the analysis of constitutional legal norms, the author came to the
conclusion that the Deputy Prime Minister of RA is now a separate constitutional institute within the Government
of Armenia, and his status is no longer connected with the status of the minister. In addition to other norms, the
second part of Article 152 of the RA Constitution also testifies to this, according to which the Deputy Prime
Ministers, on the instructions of the Prime Minister, will coordinate certain areas of the Government’s activities.
One of the deputy prime ministers, in accordance with the procedure established by the prime minister,
replaces him in his absence. 

The author, in the light of the new constitutional decisions, also proposed new legislative solutions
necessary to define and strengthen the functional role of the Deputy Prime Minister in the Government and in
the system of public administration.

Keywords: Prime Minister, Deputy Prime Minister, coordination, task, ministerial committee, public ad-
ministration system, government composition
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ՀԱՅԿ ԿԵՍՈՅԱՆ
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի 
իրավագիտության ամբիոնի ասպիրանտ 
Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմ, 
իրավաբանական վարչություն, առաջատար մասնագետ

ԻՇԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԲԱԺԱՆՄԱՆ ԵՎ ՀԱՎԱՍԱՐԱԿՇՌՄԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔԻ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄԸ
ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՁԵՎ ՈՒՆԵՑՈՂ ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ

Հոդ վա ծի շրջա նակնե րում ու սում նա սի րու թյան ա ռար կա են հան դի սա ցել իշ խա նու թյուն նե րի բա ժան -
ման և հա վա սա րակշռ ման սկզբուն քի ա պա հով ման խնդիր նե րն իշ խա նու թյուն նե րի բա ժան ման և հա վա -
սա րակշռ ման խորհր դա րա նա կան մո դե լի պե տու թյուն նե րում: Կա տար ված ու սում նա սի րու թյան շնորհիվ՝
վեր են հան վել և ներ կա յաց վել են իշ խա նու թյուն նե րի բա ժան ման և հա վա սա րակշռ ման վեստ մի նսթր յան
և կոն սեն սուս մո դել նե րի դեպ քում պե տա կան իշ խա նու թյան օ րենս դիր, գոր ծա դիր և դա տա կան ճյու ղե րի
ձևա վոր ման մե խա նիզմ նե րը, գոր ծա ռույթ նե րի շրջա նակ նե րը, ինչ պես նաև պե տա կան իշ խա նու թյան
ճյու ղե րի միջև գոր ծող զսպում նե րի և հա վա սա րակշ ռու թյան մե խա նիզմ նե րը: 

Բանալի բա ռեր. Իշ խա նու թյուն նե րի բա ժան ման և հա վա սա րակշռ ման սկզբուն ք, վեստ մին սթրյան
մո դել, կոն սեն սուս մո դել, զսպում և հա վա սա րակշ ռում, պառ լա մեն տի ար ձա կում:
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АЙК КЕСОЯН
Аспирант академии государственного управления Республики Армения, 
Аппарата Президента Республики Армения, юридическое управление, 
ведущий специалист

ПРОБЛЕМА ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРИНЦИПА РАЗДЕЛЕНИЯ И БАЛАНСА ВЛАСТЕЙ 
В ПАРЛАМЕНТСКИХ ГОСУДАРСТВАХ

В рамках этой статьи предметом исследования были проблемы обеспечения принципа разделения и
баланса властей в странах, имеющих парламентскую модель разделения и баланса властей. В результате
проведенного исследования, были выявлены и представлены механизмы формирования законодательной,
исполнительной и судебной ветвей государственной власти в случае вестминстерской модели и модели
консенсуса разделения и баланса властей, объем функций, а также механизмы сдержек и противовесов
между ветвями власти. 

Ключевые слова: Принцип разделения и баланса властей, вестминстерская модель, модель консенсуса,
сдержка и противовес, роспуск парламента.

HAYK KESOYAN 
Phd student of public administration academy of the Republic of Armenia 
Staff of the President of Armenia, legal department, 
leading specialist

THE PROBLEM OF ENSURING THE PRINCIPLE OF SEPARATION 
IN PARLIAMENTARIAN STATES

Within the framework of the article, the problems of ensuring the principle of separation and balance of
powers in countries with a parliamentary model of separation and balance of powers have been a subject of the
study. The mechanisms of the formation of the legislative, executive and judicial branches of government in the
case of Westminster model and consensus model of separation and balance of powers; the scope of functions as
well as the mechanisms of checks and balances between the branches of government were revealed and
presented as a result of the study.

Keywords: The principle of division and balance of authorities, the Westminster model, the consensus
model, checks and balances, the dissolution of parliament.
_______________________________________________________________________________________________
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ԼՈՒՍԻՆԵ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ ՀՈՎՍԵՓ ՔՈՉԱՐՅԱՆ
Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու Հայ-ռուսական (Սլավոնական) համալսարանի

իրավագիտության ֆակուլտետի 
4-րդ կուրսի ուսանող

ԵՎԳԵՆԻԿԱՅԻ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ՈՐՈՇ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐ ՀՀ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ

Հեղինակները, ուսումնասիրելով ՀՀ Սահմանադրության 25-րդ հոդ վա ծը, որն ամրագրում է եվ գե -
նիկական փորձ կատարելու արգելքը, հանգում են այն եզ րա կացության, որ այդ հոդվածը չի կա րող
իրականացնել մարդու սելեկցիայի կանխարգելում: Հե ղի նակներն առաջարկում են որոշ օրենսդրա կան
փոփոխություններ՝ վիճակը շտկելու նպա տակով:

Բանալի բառեր. Եվգենիկական փորձ, եվգենիկական գործունեություն, կենսաէթիկա, սելեկցիա:
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ЛУСИНЕ ВАРДАНЯН ОВСЕП КОЧАРЯН 
Кандидат юридических наук Студент юридического факультета

Российско-Армянского (Славянского) университета,
четвертый курс

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЕВГЕНИКИ В ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ РА

Авторы, анализируя ст. 25 Конституции РА, предусматривающую запрет на осуществление евгенического
опыта, приходят к выводу, что она не способна осуществить предотвращение селекции человека. Авторы
предлагают внести некоторые законодательные изменения в целях исправления ситуации.

Ключевые слова: Евгенический опыт, евгеническая деятельность, биоэтика, селекция.

LUSINE VARDANYAN HOVSEP KOCHARYAN 
PhD            Student of Faculty of law

Russian-Armenian (Slavonic) university
4th year

                  
THE ISSUES OF EUGENICS IN LEGISLATION OF RA

The authors, analyzing Art. 25 of the RA Constitution, which provides for a ban on the implementation of
eugenic experience, reach to the conclusion that it is not capable of preventing the human selection. The
authors propose to make some legislative changes to remedy the situation.

Keywords: Eugenic experience, eugenic activity, bioethics, selection.
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ՎԱՐՍԵՐ ԿԱՐԱՊԵՏՅԱՆ
ՀՀ փաստաբանների պալատի հանրային պաշտպանի 
գրասենյակի ղեկավարի տեղակալ,
ԵՊՀ իրավաբանական ֆակուլտետի ասպիրանտ, 
Հայդելբերգի համալսարանի հրեագիտության 
ինստիտուտի մագիստրանտ (Հայդելբերգ, Գերմանիա) 

ՄԱՐԴՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐՆ 
ԻՍՐԱՅԵԼԻ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԻՐԱՎԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ

Հոդ վա ծում ու սում նա սիր վում է Իս րա յե լ պե տու թյու նում մար դու ի րա վունք նե րի ճա նաչ ման, ամ րագր -
ման ու պաշտ պա նու թյան պատ մա կան զար գա ցու մը` Իս րա յե լի սահ մա նադ րաի րա վա կան զար գա ցում նե -
րի հա մա տեքս տում: 

Պատ մա կան և սո ցիալ-քա ղա քա կան ի րո ղու թյամբ թե լադր ված` մեկ միաս նա կան Սահ մա նա դրու -
թյան, ինչ պես նաև Մար դու ի րա վունք նե րի հռչա կագ րի ըն դուն ման անհ նա րի նու թյան պայ ման նե րում Իս -
րա յե լ պե տու թյու նը որ դեգ րեց մար դու ի րա վունք նե րի դա տա կան ճա նաչ ման ու ամ րագր ման ու ղին: Աս տի -
ճա նա բար գրե թե բո լոր մար դու ի րա վունք ներն ու հիմ նա րար ա զա տու թյուն ներն ի րենց ամ րագ րումն ստա -
ցան դա տա կան ո րո շում նե րում՝ կազ մե լով, այս պես կոչ ված, «ի րա վունք նե րի դա տա կան հռչա կա գի րը»: Այս
ի րա վունք ները, սա կայն, «թույլ» ի րա վունք ներ էին. դրանց ու ժով Իս րա յե լի գե րա գույն դա տա րանն ի րա վա -
սու չէր ան վա վեր ճա նա չե լու մար դու ի րա վունք նե րին ակն հայ տո րեն հա կա սող ստա տուտ նե րը:

Այս ո լոր տում կարևո րա գույն փո փո խու թյուն ներն ար ձա նագր վե ցին 1990-ա կան թվա կան նե րի սկզբնե -
րին` Իս րա յե լի խորհր դա րա նի կող մից 1992թ. մար դու ի րա վունք նե րի ո լոր տում ա ռա ջին եր կու Հիմ նա կան
օ րենք նե րի ըն դուն մամբ և դրանց հի ման վրա Իս րա յե լի գե րա գույն դա տա րա նի կող մից 1995թ. «Բանկ
հա’ Միզ րա խի հա’ Մեու խադ» գոր ծի շրջա նակ նե րում կա յաց ված ո րոշ մամբ: Մաս նա գի տա կան գրա կա նու -
թյան մեջ այս գոր ծըն թաց նե րը ո րակ վե ցին որ պես «սահ մա նադ րա կան հե ղա փո խու թյուն»: Այս պես, մի
կող մից՝ սահ մա նա փակ վեց Քնե սե թի` մար դու ի րա վունք ները սահ մա նա փա կե լու օ րենսդ րա կան ի րա վա -
զո րու թյու նը և, մյուս կող մից՝ ե րաշ խա վոր վեց դա տա կան վե րահս կո ղու թյան ի րա կա նա ցու մը՝ այդ սահ մա -
նա փա կում նե րի պահ պա նումն ա պա հո վե լու նպա տա կով: 
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Նշ ված եր կու Հիմ նա կան օ րենք նե րի ըն դու նու մից հե տո Իս րա յե լ պե տու թյու նում այլևս որևէ Հիմ նա -
կան օ րենք չըն դուն վեց: Ս տեղծ ված պայ ման նե րում Իս րա յե լի գե րա գույն դա տա րա նը որ դեգ րեց Հիմ նա -
կան օ րեն քով ե րաշ խա վոր ված ար ժա նա պատ վու թյան ի րա վուն քը լայն մեկ նա բա նե լու պրակ տի կան` դրա
բաղ կա ցու ցիչ մաս հա մա րե լով մի շարք սո ցիալ-տնտե սա կան ի րա վունք ներ: 

Այ դու հան դերձ՝ արևմտ յան ժո ղովր դա վա րու թյուն նե րում լայ նո րեն ճա նաչ ված մի շարք ի րա վունք ներ
և ա զա տու թյուն ներ, մաս նա վո րա պես` կրո նի և խղ ճի ա զա տու թյունը, օ րեն քի առջև բո լո րի հա վա սա րու -
թյունն Իս րա յե լ պե տու թյու նում մինչ օրս օ րենսդ րա կան ամ րագ րում չու նեն: Հատ կան շա կան է, որ, մեծ
հաշ վով՝ հենց այս ի րա վունք նե րի օ րենսդ րա կան ամ րագր ման հարցն էր, որ ի սկզբա նե անհ նա րին դարձ -
րեց Իս րա յե լ պե տու թյու նում Սահ մա նադ րու թյան ըն դու նու մը: 

Բա նա լի բա ռեր. Իս րա յե լի ի րա վա կան հա մա կարգ, մար դու ի րա վունք, հիմ նա րար ա զա տու թյուն,
հիմ նա կան օ րենք, սահ մա նադ րա կան հե ղա փո խու թյուն, պաշտ պան ված ի րա վունք, սահ մա նա փա կող
դրույթ:

ВАРСЕР КАРАПЕТЯН
Заместитель руководителя канцелярии общественного 
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ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА 
В КОНТЕКСТЕ КОНСТИТУЦИОННЫХ РАЗВИТИЙ ИЗРАИЛЯ

В статье изучается историческое развитие признания, закрепления и защиты прав человека в
государстве Израиль в контексте конституционных развитий Израиля.

Продиктованное историческими и социально-политическими реалиями, в cитуации невозможности
принятия единой Конституции, также как и Декларации по правам человека, государство Израиль избрало
путь судебного признания и закрепления прав человека. Постепенно почти все права и основные свободы
человека получили свое закрепление в судебных решениях, образуя так называемую «Судебную декларацию
прав». Однако эти права были «слабыми», так как в силу этих законов верховный суд Израиля не мог
признать недействительными статуты, заведомо противоречащие правам человека.

В этой области наиважнейшие изменения произошли в начале 1990-ых годов – в 1992-ом году
принятием парламентом Израиля двух Основных законов в области прав человека и, основываясь на них,
принятием в 1995-ом году Верховным судом Израиля решения в рамках дела «Банк ха-Мирзахи ха-
Меухад». В профессиональной литературе этот процесс назван как «конституционная революция». И так,
с одной стороны были ограничены законодательные правомочия Кнессета по ограничению прав человека,
и с другой стороны – была гарантирована реализация судебного надзора с целью соблюдения обеспечения
этих ограничений.

После принятия обозначенных двух Основных законов в государстве Израиль не было принято ни
одного Основного закона. В сложившейся ситуации Верховный суд Израиля начал применять практику
широкого комментария, гарантированного Основным законом права на достоинство, считая его основной
частью ряда социально-экономических прав.

Тем не менее, широко признанный в западных демократиях ряд прав и свобод, в частности, свобода
религии и совести, равенство всех перед законом, в Израиле не имеют законодательного закрепления.
Примечательно, что, по большому счету, проблема законодательного закрепления именно этих прав
сделало невозможным принятие Конституции в государстве Израиль.

Ключевые слова: Правовая система Израиля, права человека, основные свободы, основной закон,
конституционная революция, защищенное право, ограничивающее положение.
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ISSUES OF THE LEGAL REGULATION OF HUMAN RIGHTS IN THE CONTEXT 
OF ISRAELI CONSTITUTIONAL DEVELOPMENTS 

The article studies historical development of recognition, adoption and protection of human rights in the
State of Israel in the context of the Israeli constitutional developments. 

Due to historical and socio-political reality, facing the inability to enact one codified Constitution, as well as
Human Rights Declaration, the State of Israel adopted the way of judicial recognition and adoption of human
rights. Step by step almost all the human rights and fundamental freedoms were adopted in court decisions, thus
constituting, so called, ‘judicial bill of rights’. These were, however, “weak” rights: the Supreme Court of Israel
wasn’t entitled to declare null and void statues obviously contradicting to human rights by virtue of these rights. 

The most important developments in this sphere were marked in the beginning of 1990s; the enactment by
the Israeli Parliament of two Basic Laws in the field of human rights and the adoption by the Israeli Supreme
Court a decision on the ‘Bank ha’Mizrachi ha’Meuchad’ case. In the professional literature, these processes were
titled as ‘constitutional revolution’. Thus, on the one hand, the legislative power of the Knesset to curtail human
rights was restricted and, on the other hand, judicial review to ensure these limitations was guaranteed. 

Since the adoption of these Basic Laws no other Basic Law was adopted in the State of Israel. In these cir-
cumstances Israeli Supreme Court adopted the practice of broader interpretation of the right to dignity,
guaranteed by the Basic Law, thus interpreting certain social-economic rights as a constituent part of the latter. 

Nevertheless, many human rights and fundamental freedoms, widely practiced in western democracies,
particularly freedom of religion and conscience and equality before the law, doesn’t have statutory recognition
in the State of Israel. Interestingly enough, the issue of the statutory recognition of these human rights, to a
huge extent, was the primary reason hindering the adoption of the Constitution in the State of Israel.

Keywords: Legal system of Israel, human rights, fundamental freedoms, basic law, constitutional revolution,
entrenched right, limitation clause.
_______________________________________________________________________________________________

* * *
_______________________________________________________________________________________________

ԱՐՄԵՆ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
ՀՀ ԱՆ ԴԱՀԿ ԱԾ Երևան քաղաքի
Կենտրոն և Նորք-Մարաշ բաժնի պետ,
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի
իրավագիտության ամբիոնի հայցորդ

ԿԱՏԱՐՈՂԱԿԱՆ ԵՎ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՎԱՐՈՒՅԹՆԵՐԻ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ ԿԱՅԱՑՎՈՂ ԱԿՏԵՐԻ
(ՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԻ)՝ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅԱՄԲ ՍԱՀՄԱՆՎԱԾ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Հիմն վե լով օ րենսդ րու թյամբ սահ ման ված վար չա կան և կա տա րո ղա կան վա րույթ նե րին վե րա բե րող
էա կան հաս կա ցու թյուն նե րի և դրույթ նե րի ու սում նա սի րու թյան վրա՝ սույն հոդ վա ծով փորձ է ար վել բա ցա -
հայ տել այն ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը, ո րոնք բնո րոշ են հար կա դիր կա տար ման վա րույ թի և վար չա -
կան վա րույթ նե րի շրջա նակ նե րում կա յաց վող ո րո շում նե րին (կամ ակ տե րին):

Սույն հոդ վա ծով ա ռա ջադր ված նպա տակ նե րի ի րա գործ ման հա մար կարևոր և անհ րա ժեշտ նշա նա -
կու թյուն ու նե ցող հար ցադ րում ներ են վար չա կան և կա տա րո ղա կան վա րույթ նե րով կա յաց վող Ո րո շում նե -
րի ի րա վա կան ու ժը, բո վան դա կու թյու նը, ձևն  ու նշա նա կու թյու նը, գոր ծո ղու թյան բնույ թը և ծա վա լը՝ ըստ
ըն դու նող մար մին նե րի:

Այ սինքն՝ ի՞նչ ի րա վա կան ակ տեր են ըն դուն վում կամ կա յաց վում վա րույթ նե րի վար ման ըն թաց քում,
ի՞նչ ձևի և ի րա վա չա փու թյան, ի՞նչ սահ ման նե րի պետք է հա մա պա տաս խա նեն դրանք որ պես վար չա կան
ակ տեր կամ որ պես վա րույթ նե րի շրջա նա կում սահ ման վող ան հա տա կան վար քագ ծի կա նոն ներ:

Բանալի բա ռեր. Կա տա րո ղա կան վա րույթ, վար չա կան վա րույթ, ո րո շում ներ, վար չա կան ակ տեր:
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ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВОМ ОПРЕДЕЛЕННЫЕ ОСОБЕННОСТИ АКТОВ (ПОСТАНОВЛЕНИЙ), 
ПРИНЯТЫХ В РАМКАХ ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО И АДМИНИСТРАТИВНОГО ПРОИЗВОДСТВА

Основываясь на исследованиях законодательством определенных значимых концепций и положений,
относящихся к исполнительному и административному производству, в данной статье предпринимается
выявление тех особенностей, которые характерны постановлениям, принимаемым в рамках исполнительного
и административного производства.

Для реализации целей, изложенных в данной статье, важными и необходимыми являются вопросы,
связанные со значимостью и правовым характером принятых постановлений в процессе исполнительного
и административного производства. 

А именно, какие правовые акты принимаются или постановляются в процессе производства, какова
их форма и закономерность, каким границам должны они соответствовать в качестве административных
актов или индивидуальных поведенческих норм/правил, определенных в рамках производства?

Ключевые слова: Исполнительное производство, административное производство, решения/ поста-
новления, административные акты.

ARMEN HARUTYUNYAN
Compulsory Enforcement Service of the Ministry of Justice of RA,
Head of Kentron and Norq-Marash department of Erevan city,
Applicant of Jurisprudence faculty of State Management Academy of RA

LEGISLATIVE PECULIARITIES OF ADOPTING ACTS/DECISIONS/ 
IN ENFORCEMENT AND ADMINISTRATIVE PROCEEDINGS

Based on the study of essential concepts and provisions of legislation of administrative and enforcement
proceedings, this article tries to explore the peculiarities that are typical to adoption of acts/decisions in
enforcement and administrative proceedings.

For the implementation of the objectives proposed in this article, the inquiries to the legal form and
meaning of acts/decisions taken in enforcement proceedings are very important and necessary. That is, what
kind of acts are adopted or taken in enforcement proceedings, what form and legitimately they should
correspond, as administrative act or as individual behavior rule set in proceedings.

Keywords: Enforcement proceedings, administrative proceedings, acts/decisions, administrative acts.
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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:

ÐÐ ¸²î²Ê²¼àôÂÚ²Ü §úðÆÜ²Î²ÜàôÂÚàôÜ¦ ¶Æî²¶àðÌÜ²Î²Ü ºì
àôêàôØÜ²ØºÂà¸²Î²Ü Ð²Ü¸ºêàôØ îä²¶ðìàÔ Ðà¸ì²ÌÜºðÆÜ 
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