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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ռուբեն Մելիքյան Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
մարդու իրավունքների պաշտպան, իրավ. գիտ. թեկնածու, ԵՊՀ
իրավագիտության ֆակուլտետի քրեական դատավարության և
կրիմինալիստիկայի ամբիոնի դոցենտ
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Ապ րի լի 11-ին ՀՀ զին վո րա կան դա տա խազ
Վա հե Հա րու թյուն յա նն ըն դու նել է Եվ րո պա յի

խորհր դի գրա սեն յա կի ներ կա յա ցու ցիչ նե րին և
փոր ձա գի տա կան խմբին:

Փոր ձա գի տա կան խմբի ներ կա յա ցու ցիչ նե -
րը ՀՀ զին վո րա կան դա տա խա զին են ներ կա -
յաց րել Զին ված ու ժե րում մար դու ի րա վուն քե -
րի՝ եվ րո պա կան չա փա նիշ նե րի կի րառ ման ամ -
րապնդ ման ուղ ղու թյամբ և մար դու ի րա վունք -
նե րի պաշտ պա նու թյան օ րենսդրու թյան կատա -
րե լա գործ մանն ուղղ ված զե կույ ցի նա խա գի ծը:

Կող մե րը քննար կել են զե կույ ցում մատ -
նանշ ված խնդիր նե րը, կարևո րել դրանց վե րա -
բեր յալ պար բե րա կան քննար կում նե րը:

Հան դիպ մա նը քննարկ վել են նաև փո խա -
դարձ հե տաքրք րու թյուն ներ կա յաց նող այլ հար -
ցեր ևս:
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ՀՀ զին վո րա կան դա տա խազ Վա հե Հա -
րու թյուն յա նը խորհր դակ ցու թյուն ներ է անց կաց -
րել Երևա նի, Շի րա կի, Լո ռու, Սևա նի կա յա զոր -
նե րի զին վո րա կան դա տա խա զու թյուն նե րում:
Խորհր դակ ցու թյա նը ներ կա են ե ղել վե րոնշ յալ
մար զե րի ի րա վա պահ մյուս հա մա կար գե րի պա -
տաս խա նա տու նե րը:

Խորհր դակ ցու թյուն նե րի ըն թաց քում կա -
յա զոր նե րի զին վո րա կան դա տա խազ նե րը զե -
կու ցել են հան ցա վո րու թյան վի ճա կի, շար ժըն -
թա ցի, ինչ պես նաև հան ցա գոր ծու թյուն նե րի
բա ցա հայտ ման վե րա բեր յալ տվյալ նե րի մա -
սին, ներ կա յաց րել դրանց բա րե լավ ման ուղ -
ղու թյամբ կա տար ված աշ խա տան քը:

ՀՀ զին վո րա կան դա տա խազ Վա հե
Հարու թյուն յանը, անդրա դառ նա լով պե տու -
թյան սե փա կա նու թյան դեմ ուղղ ված հան ցա -
տե սակ նե րի 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 ուղ ղու թյամբ կա տար վող
մի ջո ցա ռում նե րի, հատ կա պես՝ ծանր և առանձ -
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 ման
նկատ մամբ:

Զին դա տա խա զի խոս քով՝ 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 քնն չա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի
կա տար ման հա պա ղում նե րի, դրանք չպլա նա -
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վոր ված և չ հա մա կարգ ված ի րա կա նաց նե լու
հետևանք են:

Անդրա դառ նա լով հան ցա վո րու թյան կանխ -
ման խնդիր նե րին՝ Վա հե Հա րու թյուն 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, դրանք 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:

Զին վո րա կան դա տա խա զը հանձ նա րա րել
է ակ տի վաց նել ջան քե րը՝ քրեա կան վա րույ թի
շրջա նակ նե րում մար դու ի րա վունք ներն ու ա -
զա 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 կի րա ռե լով դա տա -

խա զա կան ներ գոր ծու թյան բո լոր մի ջոց նե րը՝
ե րաշ խա վո րե լով ի րա վա կան լու ծում նե րի միաս -
նա կա նու թյունն ու ո րո շա կիու թյու նը:

Կա տա րած աշ խա տան քի արդ յու նա վե տու -
թյան բարձ րաց ման նպա տա կով ՀՀ զին վո րա -
կան դա տա խա զը կարևո րել է ի րա վա պահ մար -
մին նե 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:

Ամ փո փե լով արդ յունք նե րը՝ ՀՀ զին վո րա -
կան դա տա խազ Վա հե Հա րու թյուն յա նը տվել է
մի շարք հանձ նա րա րա կան ներ:

Խորհր դակ ցու թյուն նե րը կշա րու նակ վեն ՀՀ
զին վո րա կան դա տա խա զու թյան բո լոր կա յա -
զոր նե րում:
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Հան ցա կազ մի բո լոր տար րերը` ի րենց հատ -
կա նիշ նե րով, գտնվում են օր գա նա կան միաս -
նու թյան մեջ, և դրանց բո լո րի ու սում նա սի րու -
թյունն է թույլ տա լիս հստակ պատ կե րա ցում
կազ մել հան ցա գոր ծու թյան մա սին:  Քա նի որ
գոր ծող քրեաի րա վա կան օ րենսդրու թյան վեր -
լու ծու թյու նը վկա յում է, որ քրեաի րա վա կան
կար գա վո րում նե րի հիմ քում էա պես դրված է
մեղ քի նշա նա կու թյու նը, այդ իսկ պատ ճա ռով
հատ կա պես կարևոր է սուբ յեկ տիվ կող մի ճիշտ
գնա հա տու մը հան ցա գոր ծու թյունը ո րակելիս:
Ի վեր ջո՝ քրեաի րա վա կան ի մաս տով մեղ քը
հան ցա կազ մի սուբ յեկ տիվ կող մի պար տա դիր
հատ կա նիշն է, ո րը դրսևոր վում է դի տա վո րու -
թյամբ և անզ գու շու թյամբ:

Մեղ քի ձևե րի սահ մա նա զատ ման խնդրի
լու ծու մը կարևոր նա խա պայ ման է հան ցա կազ -
մի սուբ յեկ տիվ կող մի վեր հան ման հա մար:
Հետևա բար՝ ըստ մեղ քի հո գե բա նա կան տե սու -
թյան, ո րի վրա էլ հիմն ված է ՀՀ քրեաի րա վա -
կան օ րենսդրու թյու նը, լի նե լով ան ձի հո գե բա -
նա կան վե րա բեր մուն քը ա րար քի և դրա վտան -
գա վոր հետևանք նե րի նկատ մամբ, մեղ քի ձևի
դրսևոր ման ճիշտ ո րո շու մը հան գեց նում է ա -
րար քին հա մա պա տաս խան քրեաի րա վա կան
գնա հա տա կան տա լուն` պայ մա նա վո րե լով քրեա -
իրա վա կան այլ ինս տի տուտ նե րի աշ խա տան քը:

Տար բեր ժա մա նա կաշր ջան նե րում մեղ քի
ձևե րը և դրանց սահ մա նա զա տումն ըն կալ վել է
յու րո վի, ինչն էլ թույլ է տա լիս պատ կե րա ցում
կազ մել տվյալ շրջա նի ի րա վամ տա ծո ղու թյան
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի մա սին:

Հռո մեա կան ի րա վուն քը մեղ քի ձևե րը դի -
տար կում էր ըստ դի տա վո րու թյան (dolus) և
ան փու թու թյան կամ անզ գու շու թյան (culpa):
Դիտ վում էր, որ ա ռա ջի նի դեպ քում մե ղա վո րը
կան խա տե սում է վար քագ ծի հետևան քը և ցան -
կա նում դրա վրա հաս նե լը: Երկ րոր դը տար -

բերակ վում էր եր կու աս տի ճա նի` կո պիտ անզգու -
շու թյուն (culpa lata) և մեղմ ան փու թու թյուն
(culpa levis): Սրանց սա հմա նա զատ ման հիմ -
քում ըն կած էին ոչ թե վե րա բեր մունքն ա րար քի
և հետևան քի նկատ մամբ, այլ՝ այն պի սի վերացա -
կան չա փա նիշ ներ, ինչ պի սին է, օ րի նակ` մար -
դու բնու թա գի րը: Հարկ է նաև նշել, որ հռո -
մեա կան քրեա կան ի րա վուն քը պնդում էր, որ
հան ցա գոր ծու թյու նը կա րող է կա տար վել միայն
ա րար քի ակ տիվ դրսևոր մամբ` գոր ծո ղու թյամբ:

Հռո մեա կան ի րա վուն քը տար բե րում էր
նաև մեղ քի եր րորդ ձևը` կոնկ րե տաց ված մեղ -
քը (culpa-in-concreto), ո րի դրսևո րու մը ո րոշ -
վում էր, հա մե մա տե լով ան ձի վե րա բեր մուն քն
իր և ու րիշ նե րի վար քագ ծի նկատ մամբ:1

Հռո մեա կան ի րա վա կան միտ քը նա խա -
տե սում էր նաև կա զուս նե րի առ կա յու թյու նը` ա -
ռանց մեղ քի վնաս պատ ճա ռե լը, ո րի հա մար
պա տաս խա նատ վու թյուն վրա չէր հաս նում:2

Ժա մա նա կա կից քրեա կան ի րա վուն քում,
մեղ քի հա մա պա տաս խան ձևի դրսևո րու մը նշե -
լով, հնա րա վոր է դառ նում այս կամ այն ի րա վի -
ճա կում պար զել որևէ հան ցա կազ մի առ կա յու -
թյու նը կամ հան ցա գոր ծու թյան կա տար ման ձևը,
քան զի այս և այլ բազ մա թիվ քրեաի րա վա կան
ինս տի տուտ նե րում մեղ քի ձևն ու նի ա ռանց քա -
յին նշա նա կու թյուն: Ան խու սա փե լիո րեն պետք է
նշել, որ ի րա վա կան պրակ տի կա յում առ կա են
դեպ քեր, երբ ի րա վի ճա կի բար դու թյան և օբ յեկ -
տիվ կող մից նույ նա կան լի նե լու պատ ճա ռով մեծ
խնդիր է դառ նում մեղ քի տար բեր ձևե րի սահ -
մա նա զա տու մը: Վեր ջի նիս մի ջո ցով ո րո շա կիու -
թյուն է ներմուծվում քրեաի րա վա կան այն պի սի
կարևոր նշա նա կու թյուն ու նե ցող ինս տի տուտ -
նե րում, ինչ պի սիք են հան ցա գոր ծու թյու նից կա -
մո վին հրա ժա րու մը կամ հան ցակ ցու թյու նը:

Մեղ քի բո վան դա կու թյու նը կազ մող հիմնա -
կան տար րերն են գի տակ ցու թյու նը և կամ քը:

ՆԵՐՍԵՍ ԶԵՅՆԱԼՅԱՆ
Հայաստանում ֆրանսիական համալսարան
իրավաբանական ֆակուլտետի ուսանող
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1 Տե՛ս Новицкий И. Б.– Римское право, 7-е издание, Москва, 2002.
2 Տե՛ս Գ. Սաֆարյան, Ա. Եսայան.– Հռոմեական իրավունք: Ուսումնական ձեռնարկ բուհերի համար, Երևան, 2012, էջ 52:



Այս եր կու հաս կա ցու թյունը դի տար կե լով քրեա -
իրա վա կան ի մաս տով` բա ցա հայ տում ենք մեղ -
քի տար բեր դրսևո րում նե րը, ո րոնց բնու թա -
գրա կան են օ րեն քով սահ ման ված գի տակ ցա -
կան և կա մա յին տար բեր գոր ծըն թաց ներ: Այս -
պի սով՝ դի տա վո րու թյամբ ար տա հայտ ված մեղ -
քի ձևի դեպ քում նշում ենք, որ ան ձը գիտակ -
ցում, նա խա տե սում է ա րար քի և դրա հետևանք -
նե րի հան րա յին վտան գա վո րու թյու նը, ցան կա -
նում կամ գի տակ ցա բար թույլ է տա լիս հետևանք -
նե րի ա ռա ջա ցու մը, իսկ անզ գու շու թյան դեպ -
քում` նա խա տե սում է, սա կայն ան հիմն հա մոզ -
ված է, որ հետևանք նե րը կկանխ վեն, կամ չի
նա խա տե սում, սա կայն պար տա վոր էր ա նել
դա: Վե րը նշված նկա րագ րե րը միաս նա կան
հա մե մա տու թյան մեջ դնե լիս ակն հայտ են դառ -
նում անն շան տար բե րու թյուն նե րը, ո րոնք գործ -
նա կան ո րա կում նե րում կա րող են տար բեր
խնդիր ներ ա ռա ջաց նել: Հարկ է անդրա դառ -
նալ մեղ քի ձևե րի ի րա վա կան նշա նա կու թյա նը
և հետևյալ կե տե րով փաս տել, որ մեղ քի ձևե րը`

 սահ մա նա զա տում են հան ցա վոր վար -
քա գի ծը ոչ հան ցա վո րից,

 նա խան շում են հան ցա գոր ծու թյան ո -
րա կու մը,

 հան րա յին վտան գա վո րու թյան աս տի -
ճա նի հետ ըն կած են հան ցա գոր ծու -
թյուն նե րի տե սա կա վոր ման հիմ քում
(ծանր և ա ռանձ նա պես ծանր են հա -
մար վում դի տա վո րու թյամբ կա տար ված
հան ցա գոր ծու թյուն նե րը)3,

 ու ղե նիշ են ա զա տազրկ ման ձևով պատ -
ժի կրման պայ ման նե րը ո րո շե լիս,

 օր գա նա կան կա պի մեջ են այլ քրեաի -
րա վա կան ինս տի տուտ նե րի հետ, ինչ -
պի սիք են հան ցա գոր ծու թյան փու լե րը,
հան ցակ ցու թյու նը, հան ցա գոր ծու թյուն -
նե րի բազ մա կիու թյու նը և ա րար քի հան -
ցա վո րու թյու նը բա ցա ռող հան գա մանք -
նե րը,

 դի տա վո րու թյամբ ար տա հայտ ված լի -

նե լու դեպ քում ու սում նա սիր վում են նաև
հան ցա գոր ծու թյան նպա տակն ու շարժա -
ռիթ նե րը, մինչ դեռ անզ գու շու թյան դեպ -
քում նման պար տա կա նու թյուն դրված
չէ:4

Գնա հա տե լով բո լոր վե րը նշված նե րի կա -
րևո րու թյու նը, այ դու հան դերձ՝ տվյալ թե մա յի
շրջա նակ նե րում ա ռաջ նա յին կարևո րու թյուն ու -
նի կա պն այլ քրեաի րա վա կան ինս տի տուտ նե -
րի հետ` ընդ հան րա պես սուբ յեկ տիվ կող մի վեր -
հան ման հա մա տեքս տում, ինչ պես նաև կոնկրետ
թի րա խա յին է ա նուղ ղա կի դի տա վո րու թյան և
հան ցա վոր ինք նավս տա հու թյան ո րակ ման խնդի -
րը` դրանց բո վան դա կա յին տարանջատման ո-
րոշակի սահմանային բնույթի պատ ճա ռով:

Սուբ յեկ տիվ կող մի վեր հա նու մը 
հան ցա փոր ձի ընթացքում ա վարտ ված և 

չա վարտ ված հան ցա փոր ձի հա մա տեքս տում

Այս եր կու սի տար բե րու թյու նը դրանց սուբ -
յեկ տիվ բո վան դա կու թյան մեջ է: Հենց նույն
մեղ քի բո վան դա կու թյու նը կազ մող գի տակ ցա -
կան ու կա մա յին աս պեկտ նե րի մի ջո ցով են
տար բե րակ վում ա վարտ ված և չա վարտ ված
հան ցա փոր ձե րը:

Ա վարտ ված հան ցա փոր ձի դեպ քում հան -
ցա վո րը գի տակ ցում է, որ ի րե նից կախ ված ա -
մեն ինչ ա րել է հան ցա գոր ծու թյունն ա վար տին
հասց նե լու հա մար, սա կայն դա տե ղի չի ու նե -
ցել իր կամ քից ան կախ: Օ րի նակ` հան ցա գոր -
ծը կյան քից զրկե լու դի տա վո րու թյամբ կրա կում
է ան ձի վրա, սա կայն վրի պում է` չդի պչե լով
կեն սա կան կարևո րու թյուն ունեցող օր գա նի,
ին չից հե տո բռնվում է: Այս տեղ հան ցա գոր ծը
գի տակ ցում է, որ ի րե նից կախ ված ա րարք նե -
րի շրջա նն ի րա կա նաց րել է` եզ րա փա կե լով
կրա կո ցով, սա կայն, վրի պե լով և բռն վե լով,
հան ցանքն ա վար տին չի հասց նում` իր կամ քից
ան կախ հան գա մանք նե րի հետևան քով: Այս -
պի սով՝ ե թե բա ցա կա յում է հան ցա վո րի կող -
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3 Տե՛ս Քրեական նոր օրենսգրքի նախագիծը, որտեղ բացակայում է այն դրույթը, որով ներկայիս օրենսգիրքը հանցա -
գոր ծության տեսակները սահմանելիս առանձին նշում է նաև արտահայտված մեղքի ձևը, այդ թվում նաև այն, որ
ծանր և առանձնապես ծանր հանցագործությունները կատարվում են միայն դիտավորությամբ: Չանդրադառնալով
փոփոխության իրավաչափությանը` պետք է փաստել, որ Նախագծի համատեքստում տվյալ կետը կորցնում է իր
նշանակությունը:

4 Տե՛ս Н. И. Коржанский, В. Г. Павлов, А. И. Рарог.– Энциклопедия Уголовного права. Том 4. Издание профессора
Малинина – Санкт-Петербург, 2005, с. 648-650.
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մից գի տակ ցու մը՝ ի րե նից կախ ված ա մեն ինչն
ա նե լու, կամ ան ձը հան ցան քի կա տա րումն ա -
վար տին չի հասց նում իր կամ քով (հան ցա գոր -
ծու թյու նից կա մո վին հրա ժա րում), ապա այստեղ
չի կա րող խոսք լինել ա վարտ ված հան ցա փոր -
ձի մա սին:

Չա վարտ ված հան ցա փոր ձի դեպ քում ու -
նենք մի, բայց հիմ նա կան տար րե րից մե կի բո -
վան դա կա յին փո փո խու թյուն՝ այն է, որ հանցա -
վո րը պետք է գի տակ ցի, որ ի րե նից կախ ված
ա մեն ինչ չի ա րել հան ցան քի կա տար ման հա -
մար, և կր կին կա մային ա ռու մով կա տա րումն
ընդ հատ վել է՝ իր կամ քից ան կախ: Օ րի նակ`
հան ցա գոր ծը կյան քից զրկե լու դի տա վո րությամբ
ցան կա նում է կրա կել ան ձի վրա, սա կայն
բռնվում է ձգա նը քա շե լու պա հին: Տվյալ դեպքում
նա չի էլ հասց նում եզ րա փա կել անհրա ժեշտ
ա րարք նե րի շրջա նը` ձգա նը քա շե լիս բռնվե լով
և հան ցանքն ա վար տին չհասց նե լով` իր կամ -
քից ան կախ հան գա մանք նե րի հետևան քով:

Սուբ յեկ տիվ կող մի և հա մա պա տաս խան
մեղ քի ձևի դրսևոր ման ո րո շա կիու թյու նը պար -
զա բա նե լը կարևոր գործ նա կան նշա նա կու թյուն
ու նի նաև այն նպա տա կով, որ դրանով ո րոշ -
վում է նաև հան ցան քի հան րա յին վտան գա վո -
րու թյու նը: Սա, իր հեր թին, հա մակ ցու թյամբ
ար տա հայտ վում է մեղ քի ձևե րի ի րա վա կան
նշա նա կու թյան բո վան դա կու թյան մեջ: Հենց
սա էլ հաշ վի առ նե լով՝ օ րենս դի րը սահ մա նել է,
որ՝ «չա վարտ ված հան ցա գոր ծու թյան հա մար
պա տիժ նշա նա կե լիս հաշ վի են առն վում հան -
ցա վո րի կա տա րած գոր ծո ղու թյուն նե րի բնույթն
ու հան րու թյան հա մար վտան գա վո րու թյան աս -
տի ճա նը, հան ցա վոր մտադրու թյան ի րա կա -
նաց ման աս տի ճա նը և այն հան գա մանք նե րը,
ո րոնց հետևան քով հան ցա գոր ծու թյու նն ա վար -
տին չի հասց վել5»:

Ա նուղ ղա կի դի տա վո րու թյան և հան ցա վոր
ինք նավս տա հու թյան սահ մա նա զա տու մը

Տվ յալ աշ խա տու թյան շրջա նակ նե րում հիմ -
նա կան շեշ տադրումն ար վում է ա նուղ ղա կի դի -

տա վո րու թյան և հան ցա վոր ինք նավս տա հու -
թյան սահ մա նա զատ ման վրա: Մեղ քի այս եր -
կու ձևով կա տար ված հան ցա գոր ծու թյուն նե րը
գործ նա կա նում ո րակ վե լիս ա ռա ջաց նում են
տար բեր խնդրա հա րույց ի րա վի ճակ ներ:

ՀՀ քրեա կան օ րենս գիր քը սահ մա նում է
մեղ քի դրսևոր ման ձևե րը, մաս նա վո րա պես՝ նշե -
լով. «...Հան ցան քը հա մար վում է ա նուղ ղա կի դի -
տա վո րու թյամբ կա տար ված, ե թե ան ձը գի տակ -
ցել է իր գոր ծո ղու թյան (ան գոր ծու թյան)՝ հան րու -
թյան հա մար վտան գա վոր բնույ թը, նա խա տե -
սել է հան րու թյան հա մար վտան գա վոր հետևանք -
նե րի ա ռա ջաց ման հնա րա վո րու թյու նը, չի ցան -
կա ցել այդ հետևանք նե րը, բայց գի տակ ցա բար
թույլ է տվել դրանք...»6: Ա նուղ ղա կի դի տա վո րու -
թյան դեպքում վրա հա սած հետևանք նե րը կա -
տա րո ղի նպա տա կը չեն, ե թե ի րա վի ճա կը հա -
մա կող մա նիո րեն ու սում նա սի րենք` դի տար կե լով
նաև սուբ յեկ տիվ կող մի ֆա կուլ տա տիվ հատ կա -
նի շը: Ա րար քի նպա տա կը կա րող է լի նել լրիվ այլ
բնույ թի, այդ թվում նաև՝ ա ռանց որևէ հան րա -
յին վտան գա վո րու թյան: Կա տա րո ղը գի տակ ցում
է, որ իր նպա տա կին հաս նե լիս կա րող են ա ռա -
ջա նալ հան րո րեն վտան գա վոր հետևանք ներ, և
շա րու նա կում է ձգտել դրան: Սրա նով էլ ար տա -
հայտ վում են ա նուղ ղա կի դի տա վո րու թյան գի -
տակ ցա կան և կա մա յին բա ղադրա տար րե րը,
ինչով հստակ ուր վագծ վում է ցան կու թյան բա -
ցա կա յու թյու նը, սա կայն, միա ժա մա նակ՝ հետևան -
քի վրա հաս նե լու թողտ վու թյու նը: Այ նո ւա մե նայ -
նիվ, օբ յեկ տի վո րեն պետք է նշել, որ ցան կու -
թյու նը բնու թագ րում է ոչ թե կամ քը, այլ՝ ա րար -
քի դրդա պատ ճա ռը7:

Քրեա կան ի րա վուն քի տե սու թյան մեջ, ան -
ուղ ղա կի դի տա վո րու թյան հաս կա ցու թյան հետ
մեկ տեղ, սահ ման վում է նաև հստակ վե րա բեր -
մուն քը հետևանք նե րի ա ռա ջաց ման նկատ մամբ`
ան տար բե րու թյամբ ար տա հայտ ված: Այս դրույթն
ամ րագր ված է տար բեր երկր նե րի քրեա կան օ -
րենք նե րում, ինչ պես օ րի նակ՝ ՌԴ-ում, որ տեղ
նշում են, որ՝ «...ան ձը գի տակ ցա բար թույլ է
տա լիս հետևանք նե րի ա ռա ջա ցու մը կամ դրսևո -
րում է ան տար բե րու թյուն»8: Հա յե ցա կար գա յին
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5 Տե՛ս ՀՀ քրեական օրենսգիրք, հոդված 65, մաս 1, ՀՕ-528-Ն, 2003թ.:
6 Տե՛ս ՀՀ քրեական օրենսգիրք, հոդված 29, մաս 3, ՀՕ-528-Ն, 2003թ.:
7 Տե՛ս ՀՀ քրեական նոր օրենսգրքի հայեցակարգ, 5.5 կետ, Երևան, 2014թ.:
8 Տե՛ս Уголовный кодекс РФ, статья 25, часть 3, N63-ФЗ, 1996г.



դրույթ նե րի ազ դե ցու թյամբ քրեա կան նոր օ -
րենսգր քի նա խագ ծում ա նուղ ղա կի դի տա վո րու -
թյուն հաս կա ցու թյան սահ մա նումն ար մա տա -
պես փոխ ված է: Այդտեղ նե րառ ված է ինչ պես
վե րը նշված դրույ թը, այն պես էլ հաս տա տա պես
շեշ տը դրված է նպա տա կի աս պեկ տի վրա:
Մաս նա վո րա պես՝ քրեա կան նոր օ րենսգր քի նա -
խագ ծի 27-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սը սահ մա նում
է ա նուղ ղա կի դի տա վո րու թյու նը, նշում է. «...Հան -
ցան քը հա մար վում է ա նուղ ղա կի դի տա վո րու -
թյամբ կա տար ված, ե թե ան ձը գի տակ ցում է իր
ա րար քի այն փաս տա կան հան գա մանք նե րը,
որոնք հան ցա կազ մի հատ կա նիշ են, ու թեև այդ
ա րար քը կա տա րե լը նրա նպա տա կը չէ, այ նու -
ա մե նայ նիվ, կա տա րում է դա:...»: Նույն հոդ վա -
ծի 6-րդ մա սը սահ մա նում է. «...Եթե օ րեն քը
հան ցա գոր ծու թյան ա վար տը կա պում է վտան -
գա վոր հետևանք նե րի ա ռա ջաց ման հետ, ա պա
հան ցան քը հա մար վում է ա նուղ ղա կի դի տա վո -
րու թյամբ կա տար ված, ե թե հան ցա կազ մի հատ -
կա նիշ հա մար վող հետևանք նե րը ան ձի նպա -
տա կը չեն ե ղել, սա կայն նա նա խա տե սել է այդ
հետևանք նե րի ա ռա ջաց ման ի րա կան հնա րա -
վո րու թյու նը, և նրա հա մար միևնույն է ե ղել`
դրանք կա ռա ջա նան, թե ոչ:...»:9

ՀՀ քրեա կան օ րենս գիր քը, սահ մա նե լով ան -
զգու շու թյան դրսևո րում հան դի սա ցող հան ցա -
վոր ինք նավս տա հու թյու նը, նշում է. «...Հան ցան -
քը հա մար վում է ինք նավս տա հու թյամբ կա տար -
ված, ե թե ան ձը նա խա տե սել է իր գոր ծո ղու թյան
(ան գոր ծու թյան)՝ հան րու թյան հա մար վտան գա -
վոր հետևանք նե րի ա ռա ջաց ման հնա րա վո րու -
թյու նը, սա կայն ա ռանց բա վա րար հիմ քե րի՝ ինք -
նավս տա հո րեն հույս է ու նե ցել, որ դրանք կկանխ -
վեն...»10: Դի տար կե լով այս սահ մա նու մը` կա րե -
լի է անդրա դառ նալ հետևյալ հան գա մանք նե -
րին. ա ռա ջի նը` գի տակ ցա կան տար րի առ կա յու -
թյան ակն հայտ շեշ տադրու մը, երկ րոր դը` «հույս
ու նե նալ»-ի նպա տա կա հար մա րու թյու նը, և վեր -
ջա պես` հետևանք նե րի վրա հաս նե լը:

Գի տակ ցա կան տեսանկյունի մա սին ման -
րա մասն՝ հա ջոր դիվ, իսկ ա ռաջ քաշ ված կե տե -

րից երկ րոր դի վե րա բեր յալ պետք է պնդել, որ
օգ տա գործ ված ար տա հայ տու թյու նը չի հա մա -
պա տաս խա նում հան ցա վոր ինք նավս տա հու -
թյան բո վան դա կու թյա նը և ամ բող ջա պես չի
ար տա հայ տում դա, քա նի որ գլխա վոր հատ -
կա նիշ նե րից է ան ձի վստահ լի նե լը հետևանք -
նե րի կանխ ման մա սին: Այդ իսկ պատ ճա ռով
ան հրա ժեշտ է նշված ար տա հայ տու թյան փո -
խա րի նու մը հա մոզ մունք և վս տա հու թյուն ար -
տա հայ տող մե կով: Այս մո տե ցումն ամ րագր վել
է նաև քրեա կան նոր օ րենսգր քի հա յե ցա կար -
գով:11

Ներ կա յիս կար գա վոր ման եզ րա փա կիչ մա -
սը, որ տեղ նշվում է հետևանք նե րի կանխ ման
մա սին, նույն պես ամ բող ջա պես չի ար տա հայ -
տում հան ցա վոր ինք նավս տա հու թյան բո վան -
դա կու թյու նը: Այդ ասելով, տա ռա ցի մեկ նա -
բան ման դեպ քում, կա րե լի է հաս կա նալ, որ
տե ղի է ու նե նում նաև հետևան քի վրա չհաս նե -
լուն ուղղ ված գոր ծո ղու թյուն, և առ կա է մի ակ -
տիվ վի ճակ, որն էլ հենց պետք է պայ մա նա վո -
րի հետևան քի վրա չհաս նե լը: Այ դու հան դերձ՝
պետք է հաշ վի առ նել, որ հնա րա վոր է ի րա վի -
ճակ, երբ հետևան քը կա րող է վրա չհաս նել ա -
ռանց որևէ ար տա քին մի ջամ տու թյան:

Ինչ վե րա բե րում է մեղ քի դրսևոր ման այս
եր կու ձևում առ կա բո վան դա կա յին տար րե րի
նույ նա կա նու թյա նը՝ կար ծում եմ, որ կա րե լի է
փաս տել հետևյա լը: Եր կու դեպ քում էլ հան ցա -
վո րը նա խա տե սում է հան րո րեն վտան գա վոր
հետևանք նե րի ա ռա ջաց ման հնա րա վո րու թյու -
նը, միայն թե՝ այն տար բե րու թյամբ, որ ա նուղ -
ղա կի դի տա վո րու թյան դեպ քում նա խա տես -
վում է հան րո րեն վտան գա վոր հետևանք նե րի
ա ռա ջաց ման ի րա կան հնա րա վո րու թյու նը կոնկ -
րետ դեպ քում և վ նաս հասց նե լը տվյալ ա րար -
քով, տվյալ հան գա մանք նե րի շրջա նակ նե րում,
իսկ հան ցա վոր ինք նավս տա հու թյան դրսևոր -
ման դեպքում մե ղա վո րը նա խա տե սում է ա -
րար քի վտան գա վո րու թյան վե րա ցա կան հնա -
րա վո րու թյու նը:12 Այլ կերպ ա սած՝ հան ցա վո րը
գի տակ ցում է, որ մեկ այլ պայ ման նե րում և այլ
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9 Տե՛ս ՀՀ քրեական նոր օրենսգրքի նախագիծ հոդված 27, մաս 4 և 6 (նախագիծը 01.06.2015թ. դրությամբ):
10 Տե՛ս ՀՀ քրեական օրենսգիրք, հոդված 30, մաս 2, ՀՕ-528-Ն, 2003թ.:
11 Տե՛ս ՀՀ քրեական նոր օրենսգրքի հայեցակարգ, 5.6 կետ, Երևան, 2014թ.:
12 Տե՛ս Волженкин Б. В. Комментарий к Уголовному Кодексу Российской Федерации, отв. ред. В. М. Лебедев

(председатель Верховного суда РФ) – Верховный Суд Российской Федерации, издательство Юрайт, 7-е издание,
Москва, 2007, с. 84.
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ան ձի կող մից նույ նա կան ա րար քի կա տա րու մը
կհան գեց նի հան րո րեն վտան գա վոր հետևանք -
նե րի ա ռա ջաց մա նը, սա կայն իր դեպ քում նա
հույս ու նի խու սա փել դրան ցից: Այս մեկ նա -
բան մամբ՝ հետևանք նե րի ա ռա ջա ցու մից խու -
սա փե լը պետք է տե ղի ու նե նա ո րո շա կի գոր -
ծոն նե րի ազ դե ցու թյամբ: Այ սինքն՝ կա տա րո ղը
հույս է ու նե նում խու սա փե լու ոչ թե հենց այն -
պես, պա տա հա բար, այլ հիմն վե լով իր կող մից
նկա տի ու նե ցած տար բեր հան գա մանք նե րի
վրա, ո րոնք, պետք է պարզ վի` հիմ նա վոր չեն:

Հարկ է ման րա մասն անդրա դառ նալ հան -
ցա վոր ինք նավս տա հու թյան գի տակ ցա կան հատ -
կա նի շին: Քա նի որ մեղ քի այս ձևը սահ մա նե լիս
հիմ նա կան շեշ տադրումն ար վում է հետևանք -
նե րը նա խա տե սե լու վրա, ուստի մի շարք քրեա -
գետ ներ պնդում են, որ մեղ քի այս ձևի դրսևոր -
ման դեպքում գի տակ ցա կան մա սը բա ցա կայում
է, և ան ձը չի գի տակ ցում իր ա րար քի հան րա յին
վտան գա վո րու թյու նը: «Քա նի որ ան ձը հույս է
ու նե նում կան խե լու իր ա րար քի հան րո րեն վտան -
գա վոր հետևանք նե րը, ա րար քի վտան գա վո րու -
թյան գի տակ ցու մը չե զո քաց վում է13»: Կար ծում
եմ` ակն հայտ է, որ հետևանք նե րը կան խե լու
կամ դրանց վրա չհաս նե լու հա մոզ մուն քը բնավ
չի վկա յում, որ ան ձը կա րող է չգի տակ ցել դրա
հան րա յին վտան գա վո րու թյու նը, հետևա բար՝
խոսք ան գամ չի կա րող լինել որևէ գոր ծո նի
կող մից գի տակ ցա կան տեսանկյունի չե զո քաց -
ման մա սին: Այն հան գա ման քը, որ ան ձը որևէ
կերպ կա րող է բա ցա ռել վտան գա վոր հետևան -
քի ա ռա ջա ցու մը, չի կա րող նշա նա կել, որ նա չի
գի տակ ցում թե կուզ վե րա ցա կան, սա կայն վրա
հաս նե լու հնա րա վո րու թյու նը, ի վեր ջո՝ նաև հենց
ա ռա ջաց ման բա ցա ռումն էլ հիմն ված է դրա գի -
տակց ման հան գա ման քի վրա:

Ի րա վա բա նա կան գի տու թյուն նե րի դոկ տոր,
պրո ֆե սոր Ա. Գա բուզ յանն ար դա րա ցիո րեն
նշում է, որ ինք նավս տա հու թյու նը կապ ված է
հա սա րա կա կան կյան քի տար բեր ո լորտ նե րի
անվ տան գու թյան կա նոն նե րի խախտ ման հետ,
ըստ այդմ՝ անձն ա ռա վե լա պես գի տակ ցում է
իր ա րար քի բա ցա սա կան նշա նա կու թյու նը հա -

սա րա կու թյան հա մար:14 Կար ծում եմ՝ ներկայաց -
ված փաս տարկ նե րի հա մա տեքս տում ակն հայտ
և ան հեր քե լի է գի տակ ցա կան տեսանկյունի առ -
կա յու թյու նը հան ցա վոր ինք նավս տա հու թյան
բո վան դա կու թյու նը կազ մող տար րե րի շար քում:
Այս հան գա մանքն է՛լ ա վե լի է մո տեց նում դրա
սահ ման նե րն ա նուղ ղա կի դի տա վո րու թյան հետ:

Գի տակ ցա կան հատ կա նիշ նե րի նույ նա կա -
նու թյա նը հա կա ռակ՝ մեղ քի այս եր կու ձևում
ու նենք ակն հայտ տար բե րու թյուն կա մա յին հատ -
կա նի շի տե սանկ յու նից: Սա էլ ա ռա վե լա պես
հնա րա վո րու թյուն է տա լիս դրանց արդ յու նա -
վետ տա րան ջատ ման հա մար: Իսկ տար բե րու -
թյու նը հետևյա լն է. ե թե ա նուղ ղա կի դի տա վո -
րու թյան դեպքում ան ձը չի ցան կա նում վտան -
գա վոր հետևանք նե րի ա ռա ջա նա լը, սա կայն
գի տակ ցա բար թույլ է տա լիս դա, ա պա մյուս
դեպ քում ան ձը ոչ միայն չի ցան կա նում հետևան -
քի վրա հաս նե լը, այլ նաև հույս է ու նե նում, որ
դա կկանխ վի` չնա յած օբ յեկ տի վո րեն բա վա -
րար հիմ քե րի բացակայության:

Այս պի սով՝ դի տար կե լով տե սա կետ նե րի հա -
կադրու թյուն նե րը գի տակ ցա կան տար րի առ -
կա յու թյան շուրջ` հատ կա պես պետք է պնդել
հան ցա վոր ինք նավս տա հու թյան դրսևոր ման
դեպքում դրա առ կա յու թյու նը: Չ նա յած հա կա -
ռա կը նշե լը թույլ կտա տե սա կան մա կար դա -
կում հստակ տա րան ջա տում մտցնել ա նուղ ղա -
կի դի տա վո րու թյան և հան ցա վոր ինք նավս տա -
հու թյան միջև, այ նո ւա մե նայ նիվ, դա կա ռուց -
ված կլի նի օբ յեկ տի վո րեն սխալ հիմ քե րի վրա,
ին չը նոր և է՛լ ա վե լի լուրջ խնդիր ներ կա ռա ջաց -
նի գործ նա կան կի րա ռե լիու թյան ժա մա նակ:

Ըստ այդմ՝ ա նուղ ղա կի դի տա վո րու թյան և
հան ցա վոր ինք նավս տա հու թյան ո րակ ման
դեպքում անհ րա ժեշտ է շեշ տադրու մը դնել կա -
մա յին հատ կա նի շի բո վան դա կա յին տար րե րի
վրա: Գի տակ ցա կան մա սով անհ րա ժեշտ է դի -
տար կել դրա առ կա յու թյու նը կոնկ րետ դեպ քի
հա մա տեքս տո՞ւմ է` հետևան քի ի րա կան հնա -
րա վո րու թյան նա խա տես մամբ, թե՞ նման ա -
րարք նե րի կա տար ման` հետևան քի վե րա ցա -
կան հնա րա վո րու թյան նա խա տես մամբ:
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13 Տե՛ս Тихонов К.Ф. К вопросу о разграничении форм виновности в советском уголовоном праве. Правоведение,
1963г., N3, с. 87.

14 Տե՛ս Գ. Ղազինյան, Ա. Գաբուզյան, Հայաստանի Հանրապետության քրեական իրավունք: Ընդհանուր մաս,
Դասագիրք բուհերի համար, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2012թ., էջ 203:



Վեր ջին տա րի նե րին ի րա կա նաց վող դա -
տաի րա վա կան բա րե փո խում նե րի հա մա տեքս -
տում Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան քրեա -
կան վե րա կանգ նո ղա կան ար դա րա դա տու թյան
հա մա կար գում նա խա տես վել և ի րա կա նաց վել
են էա կան փո փո խու թյուն ներ, ո րոնք առնչ վում
են ա զա տազրկ ման փո խա րեն այ լընտ րան քա -
յին պատ ժա տե սակ նե րի կի րառ ման այն պի սի
հա մա կար գի ամ րապնդ մա նը, ո րի պայ ման նե -
րում հան ցա գոր ծու թյուն կա տա րած ան ձը պա -
տի ժը կրում է ա ռանց հա սա րա կու թյու նից մե -
կու սաց վե լու, ինչ պես նաև ի րա վա խախ տում
թույլ տված ան ձի վե րա սո ցիա լա կա նաց մա նը
ու հան ցա գոր ծու թյու նից տու ժած ան ձանց վնաս -
նե րի վե րա կանգն ման հա մար արդ յու նա վետ
ե րաշ խիք նե րի ստեղծ մա նը: 

Պրո բա ցիա յի ինս տի տու տի ներդրու մը հնա -
րա վո րու թյուն է տա լիս սահ մա նելու հան ցանք
կա տա րած ան ձանց հա մար այ լընտ րան քա յին
պա տիժ նե րի ա ռա վել մար դա սի րա կան և ա -
ռա ջա դի մա կան ե ղա նակ ներ, ինչ պես նաև՝ ե -
րաշ խա վո րել պատ ժի ան խու սա փե լիու թյան
սկզբուն քի արդ յու նա վետ ի րա ցու մը, ո րը սահ -
ման ված է ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 7-րդ հոդ -
վա ծով: 

Հարկ է նշել, որ 2012 թվա կա նի հու լի սի 2-
ին ՀՀ Նա խա գա հի կող մից հաս տատ ված «Հա -
յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ի րա վա կան և դա -
տա կան բա րե փո խում նե րի 2012-2016 թվա կան -
նե րի ոազ մա վա րա կան ծրագ րում և ծ րագ րից
բխող մի ջո ցա ռում նե րում» նա խա տես վում է
պրո բա ցիոն պե տա կան ծա ռա յու թյան ստեղ -
ծու մը։ Այս ա ռու մով հատ կան շա կան է, որ ՀՀ
կա ռա վա րու թյան 2015 թվա կա նի ապ րի լի 30-ի

թիվ 19 ար ձա նագ րա յին ո րոշ մամբ հա վա նու -
թյան են ար ժա նա ցել ՀՀ-ում պրո բա ցիոն ծա -
ռա յու թյան ներդր ման հա յե ցա կար գա յին մո տե -
ցում նե րը, ինչ պես նաև 2015թ. ապ րի լի 30-ին
կա յա ցած նիս տի N 19-9 ար ձա նագ րա յին ո րոշ -
մամբ ՀՀ կա ռա վա րու թյան կող մից հա վա նու -
թյան է ար ժա նա ցել «Պրո բա ցիա յի մա սին» օ -
րեն քի նա խա գի ծը: 

Հե տա գա յում կա տար վել են ո րո շա կի փո -
փո խու թյուն ներ նա խագ ծում, և 2016 թվա կա -
նին Ազ գա յին ժո ղո վի կող մից ըն դուն վել է պրո -
բա ցիա յի մա սին օ րեն քը: Վեր ջինս սահ մա նում
է Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում ներդրվող
պրո բա ցիոն ծա ռա յու թյան հայեցակարգը և այդ
ծա ռա յու թյուն նե րի գոր ծու նեու թյան կար գը: 

Պրո բա ցիա տեր մինն ա ռա ջա ցել է անգ լե -
րեն «Probation» բա ռից, ո րը նշա նա կում է փորձ,
փոր ձու թյուն կամ փոր ձաշր ջան1։

Պրոբացիա հասկացությունը բա ցա հայտ -
վում է մի շարք հեղինակների կողմից: Մաս նա -
վո րապես՝ Նինել Կուզնեցովան պրոբացիան
բնու թագրում է որպես նշանակված պատժի
պայ  մա նա կան չկատարում կամ պատժի չնշա -
նա կում՝ պայմանով, որ հանցավորի նկատ -
մամբ պետք է նշանակվի վերահսկողություն
հա տուկ մարմնի կողմից2։

Է դիթ Բուր լեի գը պրո բա ցիան բնո րո շում է
որ պես ինս տի տուտ, որն ուղղ ված է ան ձի սո -
ցիա լա կան վե րաին տեգր մա նը3։ Նրա բնո րոշ -
մամբ՝ պրո բա ցիան մի գոր ծիք է, ո րը պետք է
ու նե նան բո լոր դա տա րան նե րը՝ պատ շաճ ար -
դա րա դա տու թյուն ի րա կա նաց նե լու և հան ցա -
գոր ծու թյուն կա տա րած ան ձին ուղ ղե լու հա -
մար։
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ՆՈՐԱՅՐ ՍԻՄՈՆՅԱՆ 
Հայաստանում ֆրանսիական համալսարան, 
իրավաբանական ֆակուլտետ, 3-րդ կուրս
____________________________________________________________________________________________________________

äðà´²òÆ²ÚÆ Ì²è²ÚàôÂÚ²Ü Üºð¸ðØ²Ü Ðºè²ÜÎ²ðÜºðÀ
Ð²Ú²êî²ÜÆ Ð²Üð²äºîàôÂÚàôÜàôØ

1 Random House Kernerman Webster’s College Dictionary, ©2010 K Dictionaries Ltd.
2 Кузнецова Н.Ф., Тяжкова И.М. Курс Уголовного права. Том 2. Общая часть. Учение о наказании./ М.,Зерцало, 1990,

с. 220.
3 Edith N. Burleigh, Probation and Parole, 12 J. Am. Inst. Crim. L. & Criminology 320.
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Պրո բա ցիա հաս կա ցու թյու նը բա ցա հայտ -
ված է նաև Եվ րո պա յի խորհր դի ան դամ պե -
տու թյուն նե րի նա խա րար նե րի կո մի տեի կող -
մից 2010 թվա կա նին ըն դուն ված «Պրո բա ցիա -
յի մա սին Եվ րո պա յի խորհր դի կա նոն նե րի վե -
րա բեր յալ» թիվ CM/Rec(2010)1 հանձ նա րա րա -
կա նում4, ո րում սահ ման ված է. «Պրո բա ցիան
նե րա ռում է մի շարք գոր ծո ղու թյուն ներ և մի -
ջամ տու թյուն ներ, ո րոնց թվում են վե րահս կո -
ղու թյու նը, ուղ ղոր դումն ու ա ջակ ցու թյու նը՝
ուղղված հան ցա գոր ծու թյուն կա տա րած ան ձի
սո ցիա լա կան ներգ րավ մա նը, ինչ պես նաև հան -
րա յին անվ տան գու թյա նը նպաս տե լուն»

Փաս տո րեն, պրո բա ցիան հա մա կարգ է,
ո րի նպա տակն է այ լընտ րան քա յին մի ջոց նե -
րով նպաս տել քրեա կան պատ ժի և պա տաս -
խա նատ վու թյան նպա տակ նե րի ի րա կա նաց մա -
նը, ո րոնք սահմանված են Հա յաս տա նի Հան -
րա պե տու թյան քրեա կան օ րենսգր քի 45-րդ հոդ -
վա ծի 2-րդ մա սում, ո րի հա մա ձայն՝ պատ ժի
նպա տակն է վե րա կանգ նել սո ցիա լա կան ար -
դա րու թյու նը, ուղ ղել պատ ժի են թարկ ված ան -
ձին, ինչ պես նաև կան խել հան ցա գոր ծու թյուն -
նե րը։

Պրո բա ցիա յի ինս տի տու տի ներդր ման
հեռան կար նե րը քննար կե լու հա մար անհ րա -
ժեշտ է ու սում նա սի րել այդ ինս տի տու տի փոր -
ձը ար տա սահ ման յան երկր նե րում: Ներ կա յումս
գրե թե բո լոր եվ րո պա կան երկր նե րում պրո բա -
ցիա յի ծա ռա յու թյան վե րա բեր յալ օ րենսդրա -
կան դրույթ նե րը նա խա տես ված են կա՛մ քրեա -
կան օ րենսգր քով ( Բել գիա, Էս տո նիա, Չե խիա,
Ֆրան սիա, Հուն գա րիա, Լատ վիա, Մոլ դո վա,
Հո լան դիա, Նոր վե գիա, Շվե դիա, Շվեյ ցա րիա,
Ռու մի նիա), կա՛մ ա ռան ձին ի րա վա կան ակ տե -
րով (Իռ լան դիա, Մեծ Բ րի տա նիա): Կան նաև
երկր ներ, որ տեղ քրեա կան ար դա րա դա տու -
թյան հա մա կար գում պրո բա ցիա յի ծա ռա յու -
թյան դե րը նա խա տես ված է քրեա կան դա տա -
վա րու թյան օ րենսգր քով5:

Ա մե րի կա յի Միաց յալ Նա հանգ նե րում պրո -
բա ցիա յի ծա ռա յու թյան հա մա կար գը ձևա վոր -

վել է 1841 թվա կա նին Ջոան Պե տեր սի լիա յի
ներ կա յաց րած մո դե լին հա մա պա տաս խան։
ԱՄՆ-ում ա ռա ջին ան գամ պրո բա ցիա յի հա -
մա կար գն ըն դուն վել և ներդր վել է Մաս ա չու -
սեթս նա հան գում 1878 թվա կա նին6։ ԱՄՆ-ոմ
պրո բա ցիա յի էու թյու նն այն է, որ հան ցա գոր -
ծը, ով գտնվում է պրո բա ցիոն ծա ռա յու թյան
աշ խա տա կից նե րի հսկո ղու թյան ներ քո, կա տա -
րում է դա տա րա նի դա տավճ ռով սահ ման ված
պար տա կա նու թյուն նե րը։ Մաս նա վո րա պես՝ դա -
տա րա նը դա տավ ճիռ կա յաց նե լիս կա րող է
հան ցա գոր ծի վրա դնել այն պի սի պար տա կա -
նու թյուն ներ, ինչ պի սիք են իր խնա մա կա լու -
թյան տակ գտնվող ան ձանց նյու թա պես ա պա -
հո վե լը, տույ ժե րի վճա րու մը, սահ ման ված վայ -
րեր չայ ցե լե լը, ո րո շա կի մարդ կանց հետ շփու -
մից զերծ մնա լը, ալ կո հո լի օգ տա գոր ծու մից
հրա ժար վե լը և այլն7։ Մինչ դեռ պար տա կա նու -
թյուն նե րի չկա տա րու մը կա րող է հան գեց նել
ան ձի ա զա տազրկ ման։ Ա մե րի կա յի Միաց յալ
Նա հանգ նե րում հան ցա վո րի նկատ մամբ պրո -
բա ցիա նշա նակ վում է մինչև 5 տա րի ժամ կե -
տով, սա կայն դա տա րա նն ի րա վա սու է դա դա -
րեց նել այս գոր ծըն թա ցը, և հա կա ռա կը՝ եր կա -
րաձ գել։ 1989 թվա կա նին ԱՄՆ-ում ներդր վեց
«Ին տեն սիվ հսկո ղու թյամբ պրո բա ցիոն հա մա -
կար գը», ո րը հան ցա վո րի և նրա նկատ մամբ
հսկո ղու թյուն ի րա կա նաց նող պրո բա ցիա յի ծա -
ռա յու թյան աշ խա տակ ցի պար բե րա բար հան -
դի պում ներն էին։ Բա ցի այդ՝ հատ կա նա շա կան
է նաև այն փաս տը, որ հան ցա վորն իր մի ջոց -
նե րից է վճա րում իր նկատ մամբ ի րա կա նաց -
վող հսկո ղու թյան հա մար։ 

Ֆ րան սիա յի օ րենսդրու թյան հա մա ձայն՝
պրո բա ցիա կա րող է նշա նակ վել այն ան ձի
նկատ մամբ, ով դա տա պարտ վել է ա զա տազըրկ -
ման, ընդ ո րում՝ դա կախ ված չէ նշա նակ ված
ա զա տազրկ ման ժամ կետ նե րից։ Պրո բա ցիան
Ֆ րան սիա յում նախ և ա ռաջ նե րա ռում է պար -
տա կա նու թյուն ան ձի հա մար՝ են թարկ վել սահ -
ման ված պա հանջ նե րին և մաս նակ ցել իր նկատ -
մամբ ի րա կա նաց նող վե րա սո ցիա լա կա նաց ման
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ծրագ րին։ Ֆ րան սիա յի քրեա կան դա տա վա րու -
թյան օ րենս գիր քը սահ մա նում է, որ հան ցա -
գոր ծու թյուն կա տա րած ան ձի նկատ մամբ պրո -
բա ցիա կա րող է նշա նակ վել դա տա րա նի ո րոշ -
մամբ։ Ե թե ան ձը չի են թարկ վում դա տա րա նի
ո րոշ մամբ ի րեն ներ կա յաց ված պա հանջ նե րին,
ա պա դա տա րա նի ո րոշ մամբ կա րող է են թարկ -
վել քրեա կան պա տաս խա նատ վու թյան։

Կարևոր է Լատ վիա յի և Մոլ դո վա յի հան -
րա պե տու թյուն նե րում գոր ծող պրո բա ցիոն ծա -
ռա յու թյուն նե րի հա մա կող մա նի ու սում նա սի րու -
թյու նը, քա նի որ դրանց ի րա վա կան հա մա -
կար գե րը գրե թե նույնական են ՀՀ ի րա վա կան
հա մա կար գին։ Բա ցի այդ՝ ՀՀ-ում ներդր ված
պրո բա ցիա յի ծա ռա յու թյան հա մա կար գը ո րո -
շա կիո րեն հա մընկ նում է վե րոնշ յալ պե տու -
թյուն նե րում գոր ծող պրո բա ցիա յի ծա ռա յու թյուն -
նե րի հետ։ Մաս նա վո րա պես՝ և՛ Հա յաս տա նի
Հան րա պե տու թյու նում, և՛ Մոլ դո վա յի Հան րա -
պե տու թյու նում, ինչ պես նաև Լատ վիա յի Հան -
րա պե տու թյու նում Պրո բա ցիա յի ծա ռա յու թյու -
նը գոր ծում է ար դա րա դա տու թյան նա խա րա -
րու թյան ստո րա դա սու թյամբ։ Անհ րա ժեշտ է ար -
ձա նագ րել այն փաս տը, որ վե րոնշ յալ պե տու -
թյուն նե րում պրո բա ցիա մե ծ  մա սամբ ի րա կա -
նաց վում է կա մա վոր ան ձանց կող մից, և միայն
օ րեն քով սահ ման ված բա ցա ռիկ դեպ քե րում է,
որ ի րա կա նաց վում է պրո բա ցիոն ծա ռա յու թյան
աշ խա տակ ցի կող մից, մինչ դեռ Հա յաս տա նի
Հան րա պե տու թյու նում՝ ընդ հա կա ռա կն, պրո -
բա ցիա յի ի րա կա նաց ման նա խա պատ վու թյուն
տրվում է պրո բա ցիա յի ծա ռա յո ղին։ Ո րո շա կի
նմա նու թյուն ներ առ կա են սկզբուն քա յին դրույթ -
նե րում, մաս նա վո րա պես՝ հա մա գոր ծակ ցու թյան
սկզբուն քը, ո րը պրո բա ցիա յի ծա ռա յու թյան գոր -
ծու նեու թյուն է՝ պե տա կան կա ռա վար ման, տե -
ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մին նե րի, հա -
սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի, ինչ պես
նաև այլ մար մին նե րի և կազ մա կեր պու թյուն նե -
րի հետ հա մա գոր ծակ ցու թյան վրա հիմնված:
Վե րոնշ յա լը վկա յում է այն մա սին, որ Հա յաս -
տա նի Հան րա պե տու թյու նում ներդր ված պրո -
բա ցիա յի ծա ռա յու թյան հա մար ա ռանց քա յին
նշա նա կու թյուն ու նեն Մոլ դո վա յի և Լատ վիա յի
Հան րա պե տու թյուն նե րում գոր ծող պրո բա ցիոն
հա մա կար գե րը։

Այս պի սով՝ կա րե լի է փաս տել, որ ար տա -
սահ ման յան երկր նե րի փոր ձը վկա յում է այն

մա սին, որ ար դա րա դա տու թյան ի րա կա նա ցու -
մը, ինչ պես նաև քրեա կան պատ ժի և պա տաս -
խա նատ վու թյան կի րա ռու մը ընթանում են դե -
պի ա զա տու թյու նից զրկե լու հետ չկապ ված
պատ ժա մի ջոց նե րի կի րա ռու մը՝ շեշ տը դնե լով
վե րա կանգ նո ղա կան ար դա րա դա տու թյան հա -
մա կար գի վրա: Ա ռաջ նորդ վե լով այս մո տեց -
մամբ՝ բազ մա թիվ երկր ներ նա խորդ դա րի կե -
սե րից ին տեն սի վո րեն վե րա նա յե ցին պատ ժի
ողջ էու թյու նը և դրա կի րառ ման արդ յու նա վե -
տու թյու նը, ին չի շնորհիվ հիմ նե ցին պրո բա -
ցիոն ծա ռա յու թյուն ներ:

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում ար -
դեն իսկ ներդր վել է պրո բա ցիոն ծա ռա յու թյուն,
սա կայն մինչև 2016 թվա կա նը պրո բա ցիոն գոր -
ծա ռույթ ի րա կա նաց նում էին քրեա կա տա րո -
ղա կան հիմ նարկ նե րի հո գե բա նա կան, սո ցիա -
լա կան և ի րա վա կան աշ խա տանք ներ ի րա կա -
նաց նող ստո րա բա ժա նում նե րը և Հա յաս տա նի
Հան րա պե տու թյան ար դա րա դա տու թյան նա -
խա րա րու թյան քրեա կա տա րո ղա կան վար չու -
թյան այ լընտ րան քա յին պա տիժ նե րի կա տար -
ման բա ժի նը։

Ճիշտ է՝ այս մար մին նե րը կա տա րում էին
պրո բա ցիոն ծա ռա յու թյան հիմ նա կան գոր ծա -
ռույթ նե րը, սա կայն առ կա էին մի քա նի խնդիր,
ո րոնք ի րենց լու ծու մը չեն ստա ցել ժա մա նա կի
ըն թաց քում։ Մաս նա վո րա պես՝ այ լընտ րան քա -
յին պա տիժ նե րի կա տար ման ստո րա բա ժա -
նում նե րի ստեղծ ման օր վա նից սահ ման ված չեն
ե ղել սո ցիա լա կան աշ խա տո ղի և հո գե բա նի
հաս տիք ներ։ Այ սինքն՝ տվյալ մար մին նե րն ի -
րա կա նաց նում էին ոչ պրո ֆե սիո նալ գոր ծու -
նեու թյուն, ին չի պատճառով հնա րա վոր էր մի
շարք խնդիր նե րի ա ռա ջա ցում։ Բա ցի այդ՝
հստակ ի րա վա կան կար գա վո րում չէին ստա -
ցել մի քա նի խնդիր , օ րի նակ՝ ո՞ր մար մի նը
պետք է նշա նա կի պրո բա ցիա հան ցա գոր ծու -
թյուն կա տա րած ան ձի նկատ մամբ, ո՞ր հան ցա -
գոր ծու թյուն նե րի նկատ մամբ կա րող է նշա նակ -
վել պրո բա ցիա և այլն: Կա րե լի է փաս տել, որ
այս ո լոր տը ի րա վա կան հստակ կար գա վո րում -
ներ չի ստա ցել ա ռանցքա յին հար ցե րի վե րա -
բեր յալ, ին չի պատճառով Հա յաս տա նի Հանրա -
պե տու թյու նում պրո բա ցիան կի րա ռե լի չի ե ղել:

Հարկ է նշել, որ Հայ աս տա նի Հան րա պե -
տու թյու նում պրո բա ցիա յի մաս նա գի տաց ված
ծա ռա յու թյան ստեղծ ման անհ րա ժեշ տու թյու նը
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բխում է քրեա կա տա րո ղա կան հիմ նարկ նե րի
գեր ծան րա բեռն վա ծու թյան խնդրից։ Դա տա -
կան պրակ տի կա յի ու սում նա սի րու թյուն նե րը
վկա յում են, որ քրեա կան գոր ծե րի մեծ մա սի
դեպ քում որ պես պա տիժ կի րառ վում է ա զա -
տազր կու մը, նման պայ ման նե րում պրո բա ցիա -
յի ծա ռա յու թյու նը կնպաս տի քրեա կա տա րո ղա -
կան հիմ նարկ նե րի ծան րա բեռն վա ծու թյան
նվազ մա նը։

Պե տու թյու նը, ան ձին զրկե լով ա զա տու -
թյու նից, պար տա վոր է նյու թա կան մի ջոց ներ
ծախ սել հան ցա գոր ծու թյուն կա տա րած ան ձին
քրեա կա տա րո ղա կան հիմ նար կում պա հե լու հա -
մար։ Պրո բա ցիա յի կի րառ ման պայ ման նե րում
պե տու թյան վրա յից հան վում են ան ձին քրեա -
կա տա րո ղա կան հիմ նար կում պա հե լու ծախ սե -
րը։

Ըստ ի րա վա կան և դա տա կան բա րե փո -
խում նե րի 2012-2016թթ. ռազ մա վա րու թյան և
դրա նից բխող մի ջո ցա ռում նե րի պա հանջ նե րի՝
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում, քրեա կա -
տա րո ղա կան ծա ռա յու թյու նից ան կախ, պետք
է ստեղծ վի պրո բա ցիա յի ծա ռա յու թյուն, ո րը
պետք է գոր ծի ար դա րա դա տու թյան նա խա -
րա րու թյան են թա կա յու թյամբ։

Պրո բա ցիա յի մա սին օ րեն քի հա մա կող մա -
նի ու սում նա սի րու թյու նից պարզ են դառ նում
պրո բա ցիա յի ծա ռա յու թյան ներդր ման նպա -
տակ նե րը։ Որ պես այդ պի սիք՝ պրո բա ցիա յի ծա -
ռա յու թյան հիմ նա կան նպա տակ ներն են.

 հան ցա գոր ծու թյուն նե րի թվա քա նա կի և
հան ցա գոր ծու թյան ռե ցի դի վի նվա զում,

 հան ցա գոր ծու թյուն կա տա րած ան ձի
վեր ասո ցիա լա կա նա ցում,

 հան ցա գոր ծու թյուն կա տա րած ան ձի ուղ -
ղում,

 ք րեա կա տա րո ղա կան հիմ նարկ նե րի
բեռ նա թա փում:

Պրո բա ցիա յի մա սին օ րեն քի 3-րդ հոդ վա -
ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տով տրված է պրո բա ցիա
հաս կա ցու թյու նը. «Պրո բա ցիա՝ պրո բա ցիա յի
շա հա ռո ւի սո ցիա լա կան վե րաին տեգր ման, ինչ -
պես նաև հա սա րա կու թյան անվ տան գու թյան
ա պա հով ման նպա տա կով պրո բա ցիա յի շա հա -
ռո ւի նկատ մամբ օ րեն քով սահ ման ված կար -
գով կի րառ ված այ լընտ րան քա յին խա փան ման
մի ջոց նե րի, ա զա տու թյու նից զրկե լու հետ չկապ -
ված պա տիժ նե րի, անվ տան գու թյան մի ջոց նե -

րի, պա տի ժը պայ մա նա կա նո րեն չկի րա ռե լու և
պատ ժից պայ մա նա կան վա ղա ժամ կետ ա զա -
տե լու հե տևան քով փոր ձաշր ջան նշա նա կե լու,
պատ ժի կրու մից ա զա տե լու, պատ ժի կրու մը
հե տաձ գե լու նկատ մամբ վե րահս կո ղու թյան կա -
տա րում ու վե րա սո ցիա լա կա նաց ման ի րա կա -
նա ցում հա սա րա կու թյու նում` ան ձի նկատ մամբ
հսկո ղու թյուն, ուղ ղոր դում և ա ջակ ցու թյուն ի -
րա կա նաց նե լու մի ջո ցով»:

Պրո բա ցիա յի մա սին օ րեն քի 3-րդ հոդ վա -
ծի 1-ին մա սի 5-րդ կե տով տրված է պրո բա -
ցիա յի ծա ռա յու թյան շա հա ռո ւ հաս կա ցու թյու -
նը. «Պրո բա ցիա յի շա հա ռու՝ անձ, ո րի նկատ -
մամբ կի րառ վել է այ լընտ րան քա յին խա փան -
ման մի ջոց, կամ նշա նակ վել ա զա տու թյու նից
զրկե լու հետ չկապ ված պա տիժ կամ անվ տան -
գու թյան մի ջոց, կամ նրա նկատ մամբ պա տի -
ժը պայ մա նա կա նո րեն չկի րա ռե լու կամ նրան
պատ ժից պայ մա նա կան վա ղա ժամ կետ ա զա -
տե լու դեպ քում նշա նակ վել է փոր ձաշր ջան, կամ
նա պա տի ժը կրե լուց ա զատ վել է, կամ նրա
պատ ժի կրու մը հե տաձգ վել է, կամ ո րը մաս -
նակ ցում է հաշ տա րա րու թյան գոր ծըն թա ցի (բա -
ցա ռու թյամբ տու ժո ղի և տու ժո ղի ի րա վա հա -
ջոր դի), կամ ո րի վե րա բեր յալ պետք է ներ կա -
յաց վի խորհր դատ վա կան զե կույց»:

Հարկ է անդրա դառ նալ նաև պրո բա ցիա յի
կի րառ ման հիմ նախն դիր նե րին: Մաս նա վո րա -
պես՝ հստակ սահ ման ված չէ, թե ո՛ր մար մի նը
պետք է նշա նա կի պրո բա ցիա հան ցա գոր ծու -
թյուն կա տա րած ան ձի նկատ մամբ:

Պրո բա ցիա յի մա սին օ րեն քում նշում է պա -
րու նակ վում պրո բա ցիա յի տա րած քա յին մար -
մին նե րի վե րա բեր յալ, սա կայն որևէ նշում չկա,
թե ո րո՞նք են այդ մար մին նե րը, կամ ինչ պե՞ս են
դրանք ձևա վոր վում:

Պրո բա ցիա յի նպա տակ նե րի և խն դիր նե -
րի ի րա կա նաց ման հար ցի հա մա տեքս տում ան -
հրա ժեշտ է անդրա դառ նալ նաև պրո բա ցիա յի
ծա ռա յու թյան և ք րեա կա տա րո ղա կան ծա ռա -
յու թյան միջև փոխ հա րա բե րու թյուն նե րին։ Հարց
է ա ռա ջա նում, թե պրո բա ցիա յի ծա ռա յու թյու -
նը, ո րը ան մի ջա կան հար կադրանք կի րա ռող
մար մին չէ, արդյոք կա րո՞ղ է կի րա ռել ՀՀ քրեա -
կան օ րենսգր քով նա խա տես ված՝ ա զա տա -
զրկման հետ չկապ ված պա տիժ ներ (տու գանք,
ո րո շա կի պաշ տոն զբա ղեց նե լու կամ ո րո շա կի
գոր ծու նեու թյամբ զբաղ վե լու ի րա վուն քից զրկել,
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հան րա յին աշ խա տանք ներ, հա տուկ կամ զին -
վո րա կան կո չու մից, կար գից, աս տի ճա նից կամ
ո րա կա վոր ման դա սից զրկել, գույ քի բռնագրա -
վում)։ Կար ծում եմ՝ պրո բա ցիա յի ծա ռա յու թյա -
նը անհ րա ժեշտ է ըն ձե ռել բո լոր այ լընտ րան -
քա յին պա տիժ նե րի կի րառ ման հնա րա վո րու -
թյուն՝ բա ցի գույ քի բռնագ րա վու մից և հա տուկ
կամ զին վո րա կան կո չու մից, կար գից, աս տի -
ճա նից կամ ո րա կա վոր ման դա սից զրկե լուց։
Պրո բա ցիա յի ծա ռա յու թյու նն այն կա ռույցն է,
ո րի ներդր մամբ հնա րա վոր կլի նի հաս նել այլ -
ընտ րան քա յին պա տիժ նե րի նպա տա կա յին կի -
րառ մա նը, միա ժա մա նակ՝ պատ ժի նպա տակ -
նե րի ի րա կա նաց մա նը։

Պրո բա ցիոն ծա ռա յու թյան ներդր ման հար -
ցի շրջա նակ նե րում անհ րա ժեշտ է անդրա դարձ
կա տա րել պրո բա ցիա յի ներդր ման ե ղա նա կին։
Մի ջազ գա յին փոր ձը վկա յում է, որ հնա րա վոր
է պրո բա ցիոն հա մա կար գի ներդր ման եր կու
տար բե րակ.

1. Պրո բա ցիա յի ծա ռա յու թյու նը սահ մա նել
ար դեն գոր ծող օ րենք նե րով (օ րենս գրքե -
րով).

2. Ըն դու նել նոր օ րենք պրո բա ցիա յի մա -
սին։

ՀՀ օ րենս դիր մար մի նն ընտ րել է ներդրման
երկ րորդ տար բե րա կը, որն ակն հայ տո րեն բա -
րեն պաստ տար բե րակ է Հա յաս տա նի Հան րա -
պե տու թյան ի րա վա կան հա մա կար գի պա րա -
գա յում։ Չ նա յած դրան՝ ա ռա ջին տար բե րա կը
կա րող էր ոչ պա կաս նպա տակա հար մար լի -
նել։ Ան հ րա ժեշտ է հստակ սահ մա նել պրո բա -
ցիա յի մա սին օ րեն քի և ք րեա կան ու քրեա կան
դա տա վա րու թյան օ րենսգր քե րի, ինչ պես նաև
քրեա կա տա րո ղա կան օ րենսգր քի միջև ա ռա -
ջա ցող փոխ հա րա բե րու թյուն նե րը։ Ակն հայտ օ -
րի նակ է ՀՀ քրեա կան դա տա վա րու թյան նոր
օ րենսգր քով սահ ման վե լիք մե դիա ցիա յի ինս -
տի տու տը: 

Ա ռանձ նա հա տուկ ու շադրու թյամբ անհ րա -
ժեշտ է անդրա դառ նալ այն հար ցին, թե ինչպե՛ս

պետք է նշա նակ վի և ո՛ր հան ցա գոր ծու թյուն նե -
րի դեպ քում պետք է կի րառ վի պրո բա ցիան։
Հար ցի լու ծում կա րող է հան դի սա նալ քրեա -
կան օ րենսգր քի հա տուկ մա սով սահ ման ված
հան ցա կազ մե րում պրո բա ցիա յի կի րառ ման
հնա րա վո րու թյան մա սին նշում կա տա րե լը կամ
ընդ հա նուր կար գա վո րում ներմուծելը ո րո շա կի
խումբ հան ցա գոր ծու թյուն նե րի դեպ քում դրա
կի րա ռե լիու թյան մա սին։

Վե րոգր յա լից ակն հայտ է դառ նում, որ պրո -
բա ցիա յի մա սին օ րեն քի մեջ առ կա են ակըն -
հայտ ի րա վա կան բա ցեր, ինչն ա ռա ջաց նում է
իրա վա կան լուրջ խնդիր ներ: Խնդիրն այն է, որ
պրո բա ցիա յի մա սին օ րենքն առնչ վում է մար -
դու ի րա վունք նե րի սահ մա նա փակ մա նը, ինչ -
պես նաև մի շարք սահ մա նադրա կան ի րա -
վունք նե րին, իսկ այս պայ ման նե րում օ րեն քի
լրա ցու մը են թաօ րենսդրա կան ակ տե րով ան -
թույ լատ րե լի է, մինչդեռ օ րեն քում փո փո խու -
թյուն ներ կա տա րե լու հա մար բա վա կա նին եր -
կար ժա մա նակ է անհ րա ժեշտ:

Այս պի սով՝ կա րե լի է եզ րա հան գել, որ պրո -
բա ցիա յի ծա ռա յու թյան առջև դրված խնդիր նե -
րի ի րա կա նաց մա նը հնա րա վոր է հաս նել բա -
ցա ռա պես ի րա վա գի տակ ցու թյան բարձր մա -
կար դա կի առ կա յու թյան պայ ման նե րում, ո րին
հաս նե լու հա մար դեռևս անհ րա ժեշտ է ո րո շա -
կի մի ջո ցա ռու մե րի ի րա կա նա ցում։ Պատ ճառն
այն է, որ խոս քն ան ձի նկատ մամբ վե րահս կո -
ղու թյան ի րա կա նաց ման և նրա նկատ մամբ
պատ ժի չկի րառ ման մա սին է, ուս տի ի րա վա -
գի տակ ցու թյան ոչ բա վա րար մա կար դա կի պայ -
ման նե րում հնա րա վոր է պրո բա ցիա յի ան հար -
կի օգ տա գոր ծու մը՝ պատ ժից ու պա տաս խա -
նատ վու թյու նից խու սա փե լու նպա տա կով։ Բա -
ցի այդ՝ պրո բա ցիա յի ծա ռա յու թյան ան հար կի
կի րա ռու մը կա րող է հան ցա գործ նե րի շրջա -
նակ նե րում ձևա վո րել ան պատ ժե լիոթ ւայն մթնո -
լորտ, ին չն առ կա ի րա վամ տա ծո ղու թյան պայ -
ման նե րում ան թույ լատ րե լի է:
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Գ լո բա լա ցու մը դառ նում է ժա մա նա կա կից
աշ խար հի կարևո րա գույն թե մա նե րից մեկը:
Ար դի դա րաշր ջա նի ի րա վա կան գլո բա լա ցումն
իր հետ բե րում է բազ մա թիվ քրեա կա նո րեն
նշա նա վոր հետևանք ներ՝ ինչ պես ազ գա յին,
այն պես էլ հա մաշ խար հա յին նշա նա կու թյուն
ունեցող: Ռու սաս տա նում, Հա յաս տա նում և հետ -
խորհր դա յին տա րա ծու թյան այլ երկր նե րում
հան ցա վո րու թյունն ու նի դի նա միկ ու անմ խի -
թար բնույթ:

Այս հա մայ նա պատ կե րում ան ձի, հա սա -
րա կու թյան ու պե տու թյան անվ տան գու թյունն
արդ յու նա վետ կեր պով և ժա մա նա կին ա պա -
հո վե լը դառ նում է հա մաշ խար հա յին մասշ տա -
բի հիմ նա րար հիմ նախն դիր1:

Ի րա վա բա նա կան գրա կա նու թյան մեջ ար -
դա րա ցիո րեն նշվում է. «Գի տա կան մո տե ցում -
նե րի հի ման վրա քրեա կան քա ղա քա կա նու -
թյան հա յե ցա կար գա յին պա րա մետ րե րի մշակ -
ման պա հան ջը պայ մա նա վոր ված է հա սա րա -
կու թյան, հա մաշ խար հա յին ըն կե րակ ցու թյան
ու պե տու թյան այ սօր վա ի րա վի ճա կով, ի րա -
վա կար գի ու ազ գա յին անվ տան գու թյան ա պա -
հով ման հա մա կար գի ձևա վոր մամբ ու գոր ծառ -
նու թյամբ»2:

Անվ տան գու թյան հա յե ցա կար գի ժա մա նա -
կա կից հաս կա ցո ղա կան-կա տե գո րիալ ա պա -
րա տը բա վա կա նա չափ հա րուստ է: Կա րե լի է
ներկայացնել անվ տան գու թյան հետևյալ սահ -

մա նու մը. «Անվ տան գու թյու նը հա սա րա կու թյան
կեն սա կան կարևո րու թյուն ու նե ցող շա հե րի
պաշտ պան վա ծու թյան զար գաց ման վի ճակն ու
մի տումն է, դրա ներ քին կա ռույց նե րի պաշտ -
պա նու մը ներ քին ու ար տա քին սպառ նա լիք նե -
րից»3:

Մար դու անվ տան գու թյան ա պա հով ման
խնդի րը լու ծե լու հա մար բա ցա ռիկ նշա նա կու -
թյուն ու նի ՀՀ ազ գա յին անվ տան գու թյան ռազ -
մա վա րու թյու նը:

Տվ յալ նոր մա տիվ ակ տե րում սահ ման վում
են ան ձի, հա սա րա կու թյան ու պե տու թյան՝ ար -
տա քին ու ներ քին սպառ նա լիք նե րից կեն սա -
կան կարևո րու թյուն ու նե ցող շա հե րի պաշտ -
պան վա ծու թյան ա պա հով ման ա ռա վել ընդ հա -
նուր ճա նա պարհ նե րը: Հա տուկ ու շադ րու թյան
են ար ժա նա նում ազ գա յին անվ տան գու թյան
օբ յեկ տի բո լոր ե րեք բա ղադ րիչ նե րի ի րա վա -
կան ա պա հով ման գա ղա փար նե րը:

Մար դու, հա սա րա կու թյան ու պե տու թյան
անվ տան գու թյան ա պա հո վու մը հար կա վոր է
դի տար կել իբրև քրեա կան քա ղա քա կա նու թյան
նոր ուղ ղու թյուն: Ք րեա կան քա ղա քա կա նու թյան
ժա մա նա կա կից տե սու թյան, գոր ծող քրեա կան
օ րենսդ րու թյան և ի րա վա կի րա ռա կան պրակ -
տի կա յի վեր լու ծու թյու նը թույլ է տա լիս եզ րա -
կաց նել, որ հան ցա վոր ոտնձ գու թյուն նե րից
քրեաի րա վա կան պաշտ պա նու թյան օբ յեկտ նե -
րի նշված եռ յա կի անվ տան գու թյան ա ռա վե լա -
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ՎԱՐԴԳԵՍ ՍԱՐԳՍՅԱՆ
ՀՀ գլխավոր դատախազության ՀԿԳ քննության վարչության դատախազ,
ՀՀ ԳԱԱ Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և 
իրավունքի ինստիտուտի հայցորդ
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գույն ա պա հո վու մը քրեա կան քա ղա քա կա նու -
թյան ա ռաջ նա հեր թու թյուն նե րից մե կն է, ո րոնք
հաշ վարկ ված են ինչ պես արդի ժա մա նա կա -
շրջա նի, այն պես էլ՝ ա պա գա յի հա մար: Այդ ա -
ռաջ նա հեր թու թյու նը ո րո շա կի մարմ նա վո րում
է գտել 2003թ. ՀՀ ՔՕ-ում, որտեղ ի րա վա -
պաշտ պան վող հա րա բե րու թյուն նե րի հիե րար -
խիան հիմն վում է ար ժեք նե րի ընդ հա նուր հա -
մա կար գի՝ անձ  ըն տա նիք-հա սա րա կու թյուն-
պե տու թյուն, վրա:

Քա նի որ ընդ հա նուր առ մամբ անվ տան -
գու թյան ա պա հո վու մը պե տու թյան ա ռաջ նայ -
նու թյուն է, իսկ պե տու թյու նը գոր ծում է՝ օգ տա -
գոր ծե լով իր իշ խա նա կան-ի րա վա կան մե խա -
նիզ մը, ուստի ակն հայտ է, որ ի րա վա բա նա կան
կող մը կարևոր տեղ է զբա ղեց նում կեն սա կա նո -
րեն կարևոր շա հե րի ու ազ գա յին ար ժեք նե րի
անվ տան գու թյան ա պա հով ման հա մա կար գում:

Հիմ նա րար մարդ կա յին ար ժեք նե րի ան -
վտան գու թյան ի րա վա բա նա կան ա պա հո վումն
ու նի բազ մա թիվ ուղ ղու թյուն ներ:

Այդ ուղ ղու թյուն նե րի շար քում հա տուկ տեղ
է պատ կա նում քրեա քա ղա քա կան ա պա հով -
մա նը, ո րը նե րա ռում է քրեաի րա վա կան, քրեա -
դա տա վա րա կան, քրեա բա նա կան, քրեա կան,
քրեա կա տա րո ղաան ուղ ղու թյուն նե րը: Բո լոր
ուղ ղու թյուն նե րում կարևոր վում է մար դու ան -
վտան գու թյան հիմ նախն դի րը, քա նի որ հա սա -
րա կու թյան ու պե տու թյան անվ տան գու թյու նը
պետք է սկսվի մար դու անվ տան գու թյու նից: Այլ
կերպ ա սած՝ ան ձի անվ տան գու թյան հիմ նա -
խնդի րը պետք է լի նի գե րիշ խող, ուս տի այդ
խնդիրը պետք է լու ծել այն պես, որ  բո լոր հար -
ցե րի լու ծու մը չխո չըն դո տի մար դու ի րա վունք -
նե րն ու օ րի նա կան շա հե րի ի րա կա նացումը:

Տվ յալ եզ րա կա ցու թյու նը բխում է ՀՀ Սահ -
մա նադ րու թյան 3-րդ հոդ վա ծից, ո րի հա մա -
ձայն. «1. Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում
մար դը բարձ րա գույն ար ժեք է: Մար դու ար ժա -
նա պատ վու թյունն իր ի րա վունք նե րի և ա զա -
տու թյուն նե րի ան քակ տե լի հիմքն է: 2. Մար դու
և քա ղա քա ցու հիմ նա կան ի րա վունք նե րի և ա -
զա տու թյուն նե րի հար գումն ու պաշտ պա նու -
թյու նը հան րա յին պար տա կա նու թյուն ներն են:
3. Հան րա յին իշ խա նու թյու նը սահ մա նա փակ -
ված է մար դու և քա ղա քա ցու հիմ նա կան ի րա -

վունք նե րով և ա զա տու թյուն նե րով՝ որ պես ան -
մի ջա կա նո րեն գոր ծող ի րա վունք»:

Ան ձի, հա սա րա կու թյան ու պե տու թյան ան -
վտան գու թյան քրեաի րա վա կան պաշտ պա նու -
թյու նն ա ռանց քա յին տեղ է զբա ղեց նում ընդ -
հա նուր ի րա վա կան և ք րեաի րա վա կան քա ղա -
քա կա նու թյու նում:

Պե տու թյան քրեա կան քա ղա քա կա նու թյան
ի րա վա կան հիմք է քրեա կան օ րենսդ րու թյու -
նը: Հատ կան շա կան է, որ ՀՀ Քրեա կան օ րենս -
գիր քն զգա լիո րեն մե ծաց րել է ան ձի անվ տա -
գու թյան ա պա հով ման նկատ մամբ ու շադ րու -
թյու նը:

Ա ռա ջի նը՝ ՀՀ ՔՕ հոդ. 1-ի մ. 1-ում ամ րա -
գրել է ոչ միայն ո րո շա կի օ րենք նե րի քրեա -
իրա վա կան պաշտ պա նու թյան և հան ցա գոր -
ծու թյուն նե րի կան խար գել ման, այլև՝ խա ղա ղու -
թյան ու մար դու անվ տան գու թյան ա պա հով -
ման մա սին:

Ի րա վա բա նա կան գրա կա նու թյան մեջ գո -
յու թյուն չու նի «պաշտ պա նու թյուն» ու «ա պա հո -
վում» հաս կա ցու թյուն նե րի հա րա բե րակ ցու թյան
նկատ մամբ կար ծիք նե րի միաս նու թյուն4: Այ նու -
հան դերձ՝ այդ բա ռե րի ստու գա բա նա կան և
տրա մա բա նա կան մեկ նա բա նու մը թույլ է տա -
լիս պնդել, որ մարդ կու թյան խա ղա ղու թյան ու
ան վտան գու թյան ա պա հո վու մը քրեա կան օ -
րենս դրու թյան խնդիր նե րից մեկն է: Կան բո լոր
հիմ քե րը են թադ րե լու, որ ողջ քրեա կան օ րենս -
դրու թյունն ու դրա նոր մե րի կի րառ ման պրակ -
տի կան պետք է ուղղ ված լի նեն ան ձի ան վտան -
գու թյան ա պա հով մա նը: Միայն այդ հիմ քի վրա
հնա րա վոր է ազ գա յին անվ տան գու թյան ի րա -
կան ա պա հո վու մը:

Նշ ված դիր քո րո շու մը հա մա պա տաս խա -
նում է Ազ գա յին անվ տան գու թյան ռազ մա վա -
րու թյան հիմ նա կան դրույթ նե րին, ո րոնց հա -
մա ձայն՝ ան ձի շա հե րը սահ մա նա դրա կան ի -
րա վունք նե րի ու ա զա տու թյուն նե րի ի րա գործ -
ման, անձ նա կան անվ տան գու թյան ա պա հով -
ման, կյան քի ո րա կի ու մա կար դա կի բարձ րաց -
ման, մար դու և քա ղա քա ցու ֆի զի կա կան, հո -
գևոր ու մտա վոր զար գաց ման մեջ են:

Երկ րոր դը՝ ան ձի անվ տան գու թյան ա պա -
հո վու մը դար ձել է քրեա կան օ րենսդ րու թյան ու
քրեա կան պա տաս խա նատ վու թյան սկզբունք:
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ՔՐԵԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ

ՀՀ ՔՕ հոդ. 11-ում նշվում է, որ Ք րեա կան
օ րենս գիրքն ա պա հո վում է մար դու ֆի զի կա -
կան, հո գե բա նա կան, նյու թա կան, բնա պահ -
պա նա կան և անվ տան գու թյան այլ տե սակ նե -
րը:

Եր րոր դը՝ Հա տուկ մա սը լրաց վել է քրեա -
կան պա տաս խա նատ վու թյան հիմ նա վոր վա -
ծու թյան ու ար դա րու թյան ե րաշ խիք-նոր մե րի
զգա լի թվով: Դ րանց թվին հար կա վոր է դա սել՝

1) Սահ մա նադ րու թյան ու մի ջազ գա յին ի -
րա վուն քի նոր մե րի ա ռաջ նայ նու թյու նը սո վո -
րա կան, այդ թվում՝ քրեա կան օ րենսդ րու թյան
նկատ մամբ, ին չը պար տա վո րում է դի մել դրանց՝
մար դու ի րա վունք նե րի ու ա զա տու թյուն նե րի
հար ցե րը լու ծե լիս,

2) ան ձի անվ տան գու թյան ա պա հով ման՝
իբրև քրեա կան ի րա վուն քի հիմ նա կան սկզբունք -
նե րից ու խնդիր նե րից մե կը.

3) քրեա կան օ րեն քի հե տա դարձ ու ժի ար -
գե լու մը՝ բա ցա ռու թյամբ օ րենսդ րու թյամբ սահ -
ման ված դեպ քե րի,

4) ՀՀ ՔՕ-ում ար դա րու թյան սկզբուն քի
ամ րագ րու մը,

5) միևնույն հան ցա գոր ծու թյան հա մար
կրկնա կի քրեա կան պա տաս խա նատ վու թյա նը
են թար կելն ու մե ղադ րան քի բա ցա ռու մը,

6) սահ մա նա փակ մեղ սու նա կու թյան ինստի -
տու տի ներ մու ծու մը, 

7) հան ցա գոր ծու թյա նը նա խա պատ րաս -
տե լու հա մար պա տաս խա նատ վու թյան սահ -
մա նա փա կու մը միայն ծանր ու հատ կա պես
ծանր կա տե գո րիա նե րով, 

8) ա րար քի հան ցա վո րու թյու նը բա ցա ռող
հան գա մանք նե րի ըն դար ձա կու մը,

9) պա տիժ նշա նա կե լիս մե ղա դրյա լի կյան -
քի պայ ման նե րի հաշ վա ռու մը (հոդ. 60, մ. 3),

10) ան չա փա հաս նե րի նկատ մամբ օ րենս -
դրու թյան մար դա սի րա ցու մը,

11) դա տա կան հա յե ցո ղու թյան սահ ման նե -
րի սահ մա նա փա կու մը հա տուկ դեպ քե րում պա -
տիժ նշա նա կե լիս (ա նա վարտ հան ցա գոր ծու -
թյան հա մար, հան ցա գոր ծու թյա նը մաս նակ ցե -
լու հա մար, հան ցա գոր ծու թյուն նե րի կրկնո ղու -
թյան հա մար և այլն):

Չոր րոր դը՝ ՀՀ ՔՕ-ի Հա տուկ մա սը կա -
ռուց ված է հիմ նա կա նում ըստ մար դու, հա սա -
րա կու թյան ու պե տու թյան անվ տան գու թյան
տե սակ նե րի:

Դ րա նում հստա կո րեն ա ռանձ նաց վում է
ան ձի կեն սա կան ու ֆի զի կա կան անվ տան գու -
թյան նկատ մամբ ոտնձ գու թյուն գոր ծող հան -
ցա գոր ծու թյուն նե րի մա սին (սպա նու թյուն, ա -
ռող ջու թյա նը տար բեր տե սա կի վնաս հասց նե -
լը), սե ռա կան, քա ղա քա կան, նյու թա կան ան -
վտան գու թյուն, մաս նա վո րա պես՝ սե փա կա նու -
թյան դեմ ուղղ ված հան ցա գոր ծու թյուն նե րը և
այլն:

Հա տուկ մա սի հա մա կար գը լրաց ված է
տնտե սու թյան, բնա պահ պա նա կան և տե ղե -
կատ վա կան անվ տան գու թյան դեմ ուղղ ված նոր
հան ցա կազ մե րով և այլն:

Այ նո ւա մե նայ նիվ, կարծում ենք՝ Հա յաս տա -
նի գոր ծող քրեա կան օ րենսդ րու թյու նը մար դու
անվ տան գու թյան հար ցե րը ոչ լրիվ, հատ վա -
ծա յին է լու ծում:

1. Կան բո լոր հիմ քե րը և օբ յեկ տիվ պա -
հանջ հա մա կար գի գի տա կան շրջա նա ռու թյան
մեջ ներ մու ծե լու ան ձի հո գե բա նա կան անվտան -
գու թյան դեմ ուղղ ված հան ցա գոր ծու թյուն նե րի
հա մա կար գը:

Հո գե բա նա կան անվ տան գու թյան հան դեպ
ոտնձ գու թյանն առնչ վող հան ցա գոր ծու թյուն նե -
րի հա մա կար գը կա րե լի է դի տար կել իբրև զա -
նա զան օբ յեկտ նե րին ուղղ ված ա րարք նե րի ամ -
բող ջու թյուն.

ա) ան ձի բնա կա նոն հո գե կան գոր ծու նեու -
թյուն ա պա հո վող հա րա բե րու թյուն ներ (դրանք
են՝ շոր թու մը, ին տիմ կյան քի մա սին տե ղե կու -
թյուն նե րը տա րա ծե լու նպա տա կով հա վա քե լը
և այլն),

բ) հա րա բե րու թյուն ներ, ո րոնք կազ մում են
սո ցիալ-հո գե բա նա կան անվ տան գու թյան հիմ -
քը: Այդ պի սի հան ցա գոր ծու թյուն նե րը նե րա -
ռում են հո գե կա նի վրա զանգ վա ծա յին ազ դե -
ցու թյուն (օ րի նակ՝ հե ռուս տա տե սա յին հո գե թե -
րա պիա յի չար տոն ված անց կա ցում, մարդ կանց
կու տա կում նե րի վրա չար տոն ված մի ջոց նե րով
ներ գոր ծու թյու նը՝ նպա տակ ու նե նա լով դա դա -
րեց նել որևէ զանգ վա ծա յին մի ջո ցա ռում նե րը,
մաս նա վո րա պես՝ հան րա հա վաք նե րը, ժո ղով -
նե րը, ցույ ցե րը, զանգ վա ծա յին ան կար գու թյուն -
նե րի կազ մա կեր պում նե րը և այլն, ա ռանց տու -
ժո ղի հա մա ձայ նու թյան, խա բեու թյամբ ա ռող -
ջու թյան զանգ վա ծա յին խան գա րում ա ռա ջաց -
նող հո գե բա նա կան փոր ձե րի անց կա ցու մը և
այլն). բնա կան մի ջա վայ րի նկատ մամբ ազ դե -
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ցու թյու նը՝ իբրև մարդ կանց հո գե կա նի նկատ -
մամբ ոտնձ գու թյան ե ղա նակ. նա խա պես հայտ -
նի կեղծ գի տա կան գա ղա փար նե րի տա րա ծու -
մը, ո րոնք ա ռա ջաց նում են վախ, տագ նապ,
զանգ վա ծա յին ան կար գու թյուն ներ և հա կա հա -
սա րա կա կան այլ գոր ծո ղու թյուն ներ,

գ) քրեա կան օ րեն քով պաշտ պան վող այլ
հա րա բե րու թյուն ներ: (Այս տեղ հնա րա վոր են
հան ցա գոր ծու թյուն ներ, ո րոն ցում հո գե բա նա -
կան ա ռող ջու թյան նկատ մամբ ոտնձ գու թյու նը
հան դես է գա լիս իբրև հստակ հա կա հա սա րա -
կա կան նպա տակ նե րին հաս նե լու մի ջոց: Սո -
վո րա բար, դա նվաճ վում է ան ձի գի տակ ցու -
թյան նկատ մամբ վե րահս կում ի րա կա նաց նե -
լու ճա նա պար հով: Այդ պի սի ե ղա նակ նե րի օգ -
նու թյամբ հնա րա վո րու թյուն է ա ռա ջա նում օգ -
տա գոր ծելու մար դուն՝ իբրև հան ցա գոր ծու թյան
գոր ծիք, այլ շա հե րին վնաս հասց նե լու հա մար՝
սպա նու թյուն ներ, ա ռող ջու թյա նը վնաս պատ -
ճա ռում, կո ղո պուտ ներ, պե տա կան և այլ գաղտ -
նիք հան դի սա ցող տե ղե կու թյուն նե րի հա վա -
քագ րում, փո խան ցում և այլն):

2. ՀՀ Ք րեա կան օ րենսգր քում ոչ պատ շաճ
մա կար դա կով են կար գա վոր վում տե ղե կատ -
վա կան անվ տան գու թյան հա մար քրեա կան
պա տաս խա նատ վու թյան հար ցե րը:

Մեր կար ծի քով՝ տե ղե կատ վա կան ան վտան -
գու թյու նը հար կա վոր է դի տար կել իբրև քրեա -
իրա վա կան պաշտ պա նու թյան ինք նու րույն տե -
սա կա յին օբ յեկտ: Տե ղե կատ վա կան անվտան -
գու թյան նկատ մամբ ոտնձ գու թյուն նե րը կա րող
են կա տար վել ոչ միայն հա մա կարգ չա յին տեխ -
նի կա յի օգ տա գործ ման մի ջո ցով:

Տե ղե կատ վա կան անվ տան գու թյան դեմ
ուղղ ված հան ցա գոր ծու թյուն նե րի հա մար քրեա -
կան պա տաս խա նատ վու թյան ի րա վա կան կար -
գա վոր ման ընթացքում կարևոր է հաշ վի առ նել
այն հան գա ման քը, որ տե ղե կատ վու թյու նը կա -
րող է լի նել ոչ միայն հան ցա գոր ծու թյուն նե րի
կա տար ման մի ջոց, այլև՝ քրեա կան ոտնձ գու -
թյուն նե րից պաշտ պա նու թյան ա ռար կա:

3. Մար դու անվ տան գու թյան՝ իբրև քրեա -
կան օ րենսդ րու թյան սկզբուն քի բուն հռչա կու -
մը, ան ձի՝ իբրև ոտնձ գու թյան օբ յեկ տի ՔՕ
Հա տուկ մա սի նոր մե րում ա ռանձ նա ցու մը չեն
ստա ցել ի րենց պատ շաճ զար գա ցու մը: Հա -

տուկ մա սի ողջ հա մա կար գը կա ռուց ված է ա -
վան դա կան ե ղա նա կով, ո րի հա մա ձայն՝ մար -
դու կյանքն ու ա ռող ջու թյու նը բազ մա թիվ հան -
ցա կազ մե րում հան դես են գա լիս իբրև քրեա -
իրա վակսւն պաշտ պա նու թյան ֆա կուլ տա տիվ
(լրա ցու ցիչ) օբ յեկտ ներ՝ զի ջե լով ո րո շա կի հա -
սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն նե րին: Օ րենս -
դրա կան այդ պի սի մո տե ցու մը չի հա մա պա -
տաս խա նում մար դուն, նրա ի րա վունք ներն ու
ա զա տու թյուն նե րը գե րա գույն սո ցիա լա կան
ար ժեք ճա նա չե լու մա սին սահ մա նադ րա կան
մո տեց մա նը:

Գ.Պ. Նո վո սե լո վը, ով մշա կել է «հան ցա -
գոր ծու թյան օբ յեկ տը միշտ մար դիկ են» հա յե -
ցա կար գը, տե ղին նկա տում է. «Ոչ թե մար դիկ
գո յու թյուն ու նեն հա նուն հա սա րա կա կան հա -
րա բե րու թյուն նե րի, այլ՝ հա սա րա կա կան հա -
րա բե րու թյուն ներն ա ռա ջա նում են մարդ կանց
շա հե րի ի րա կա նաց ման հա մար, և ուս տի պարզ
չէ գլխա վո րը. ին չո՞ւ ան ձին, հա սա րա կու թյան
ան դամ նե րին վնաս պատ ճա ռե լու գոր ծում պետք
է տես նել ի րենց միջև առ կա հա րա բե րու թյուն -
նե րի նկատ մամբ ոտնձ գու թյուն նե րը, այլ ոչ թե՝
հա կա ռա կը, հա սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն -
նե րի խախտ ման մեջ տես նել դրանց մաս նա -
կից նե րին վնաս պատ ճա ռե լը: Տվ յալ դեպ քում
հե ղի նակ նե րի տրա մա բա նու թյու նը թե լադր ված
է այն հանգամանքով, որ, հնա րա վո րու թյուն
չու նե նա լով նշե լու վնա սի ար տա հայտ ման
հստակ հատ կու թյուն ներն ու ձևե րը, ինչը իբր
հասց վում է հան ցա գոր ծու թյամբ հա սա րա կա -
կան վե րա բեր մուն քին, ի րենք ստիպ ված են փո -
խա րի նել այդ վնա սը այն վնա սով, որն ի րա կա -
նում հասց վում է կամ կա րող է հասց վել մարդ -
կանց կամ, ինչ պես ա սում են, հա սա րա կա կան
հա րա բե րու թյուն նե րի մաս նա կից նե րին (սուբ -
յեկտ նե րին): Չ հա մո զե լով զբա ղեց րած դիր քո -
րոշ ման հիմ նա վոր վա ծու թյան մեջ՝ հե ղի նա կի
կող մից ստանձ նած տրա մա բա նու թյու նը հաս -
տա տում է մի բան. ոչ մի այլ վնաս՝ բա ցի մարդ -
կանց հասց վող վնա սից, հան ցա գոր ծու թյու նը
հասց նել չի կա րող»5:

Պ րո ֆե սոր Ս. Ա վետիս յա նը հիմ նա վո րել է
ՔՕ-ի Հա տուկ մա սի ողջ հա մա կար գի վե րա -
նայ ման անհ րա ժեշ տու թյու նը՝ այն պես, որ պես -
զի մար դու կյանքն ու ա ռող ջու թյու նը միշտ հան -
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դես գան որ պես ոտնձ գու թյուն նե րի հիմ նա կան
օբ յեկտ ներ6:

Նոր մո տեց ման ի մաս տն այն է, որ այդ
ուղ ղու թյամբ քրեա կան օ րենսդրու թյան զար -
գա ցու մը թույլ կտա հիմն վել միայն ան ձի, հա -
սա րա կու թյան ու պե տու թյան անվտան գու թյան
վրա:

Ք րեա կա նա ցում են պա հան ջում նաև հա -
սա րա կայ նո րեն վտան գա վոր այլ ա րարք ներ,
ո րոնք ոտնձ գու թյուն են ի րա կա նաց նում մար -
դու հոգևոր, մտա վոր, վե րար տադ րո ղա կան,
բնա պահ պա նա կան, տնտե սա կան անվ տան -
գու թյան նկատ մամբ:

Մար դու անվ տան գու թյան ա պա հով ման,
իր կեն սա կա նո րեն կարևոր հիմ նա կան շա հե -
րի պատ շաճ պաշտ պա նու թյան՝ նշված հան -
գա մանք նե րով ա պա հով ման վե րա բեր յալ, ան -
կաս կած, չեն սպառ վում, դրանք կա րե լի է շա -
րու նա կել:

Ընդ ո րում՝ հար կա վոր է ընդգ ծել, որ դե պի
մարդ կա յին գոր ծո նը շրջա դար ձը, ո րն սկսվել
էր սո ցիա լա կան, ի րա վա կան ու ժո ղովր դա վա -
րա կան հա սա րա կու թյան կա ռուց ման ըն թաց -
քում, ստի պում է քրեա կան ի րա վուն քի տե -
սանկ յու նից մար դուն դի տար կել իբրև ինք նու -

րույն ար ժե հա մա կարգ, ո րը քրեա կան օ րենս -
դրու թյամբ պաշտ պան վող ա ռա վել կարևոր սո -
ցիա լա կան ար ժե քն է:

Ի տար բե րու թյուն սո ցիա լա կան (ազ գա յին,
պե տա կան) անվ տան գու թյու նից՝ ան ձի անվտան -
գու թյու նը բնու թագ րում է այն պայ ման նե րը, ո -
րոնք պաշտ պա նում են ան ձի օ րի նա կան և կեն -
սա կան շա հե րը՝ բո լոր դրսևո րում նե րում: Դ րա
ա ռար կան ոչ թե հա սա րա կու թյունն է, այլ՝ ան -
հա տը, իր բո լոր հատ կու թյուն նե րով, ո րակ նե -
րով ու հա րա բե րու թյուն նե րով հան դերձ: Ուս տի
հիմ քեր կան պնդե լու, որ պե տու թյան (ազ գա -
յին) անվ տան գու թյու նը պետք է սկսվի ան ձի
անվ տան գու թյան ա պա հով մամբ: «Ան ձի ան -
վտան գու թյան շա հե րը հաշ վի առ նե լու վրա
չհիմն վող պե տու թյան անվ տան գու թյան հա յե -
ցա կար գի կա ռուց ման յու րա քանչ յուր փոր ձ, դա -
տա պարտ ված է ան հա ջո ղու թյա ն»7:

Այս պի սով՝ ան ձի անվ տան գու թյան ա պա -
հո վու մը հար կա վոր է դի տար կել ար դի քրեա -
կան ի րա վուն քի տե սու թյան, պրակ տի կա յի և
ք րեաի րա վա կան քա ղա քա կա նու թյան հրա տապ
ուղ ղու թյուն և ա ռաջ նա հեր թու թյուն նե րից մե -
կը:
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6 Տե՛ս Аветисян С.С. Актуальные проблемы развития  уголовного права России и Армении в контексте обеспечения
юридической  безопасности человека. Уголовно-правовая  защита конституционых прав человека (к 15-летию
Конституции России) // Сборник материалов международной научно-практической конференции 26-27 мая, 2009 г.:
БИЭПП-БИИЯМС, СПб, 2009, էջ 5-7:

7 Տե՛ս Тер-Акопов А.А.  Безопасность человека (теоретические основы социально-правовой концепции). М.: Изд-во
МНЭПУ, 1998, էջ 5:



«Մար դու ի րա վունք ներ» ար տա հայ տու -
թյու նը հան րա հայտ է: Այ սօր դժվար է գտնել
մե կին, ով չի լսել մար դու ի րա վունք նե րի մա -
սին: Մինչ դեռ, ինչ պես ցան կա ցած երևույ թի,
այն պես էլ մար դու ի րա վունք նե րի վե րա բեր յալ
կան ա մե նա տար բեր, եր բեմն` ի րա րա մերժ ըն -
կա լում ներ և բա ցատ րու թյուն ներ:1

Մար դու ի րա վուն քը սոսկ ի րա վա կան հաս -
կա ցու թյուն չէ, այլ, նախ՝ փի լի սո փա յա կան կա -
տե գո րիա է, ո րը փոր ձում է բա ցա հայ տել մար -
դու տե ղը, դերն ու նշա նա կու թյու նը հա սա րա -
կու թյան մեջ: Պա տա հա կան չէ, որ փի լի սո փա -
յա կան ա մե նա տար բեր ուս մունք նե րի մի ջո ցով
միշտ էլ փորձ է ար վել պար զել հա սա րա կու -
թյան բնա կա նոն զար գաց ման հա մար չա փա -
զանց կարևոր այդ հաս կա ցու թյան բնույ թը
(Համու րա բի, Ա րիս տո տել, Մ. Գոշ, Մա քիա վելի,
Հ. Գ րո տիոս, Սպի նո զա, Ժ.Ժ. Ռու սսո, Սմբատ
Սպա րա պետ և այլն):

«Մար դու ի րա վունք ներ և ա զա տու թյուն -
ներ» հաս կա ցու թյունն ի հայտ է ե կել դեռևս
հնա գույն դա րաշր ջան նե րում: Ե թե ա զա տու -
թյան վե րա բեր յալ ա ռա ջին հի շա տա կու մը հան -
դի պում է մ. թ. ա. 14-րդ դա րում2, ա պա մար -
դու ի րա վունք նե րը գո յու թյուն ու նեին դեռևս
Հին Հու նաս տա նում և Հին Հռո մում, դրանք
ամ րագ րում էին օ րեն քի ու օ րի նա կա նու թյան
ար ժեքն ու կարևո րու թյու նը:

Մար դու ի րա վունք ներն ու նեն գե րա կա յու -
թյուն մարդ կա յին հա մա կե ցու թյան բո լոր կա -
նոն նե րի նկատ մամբ: Հետևա բար՝ յու րա քան -
չյուր քա ղա քա կիրթ հա սա րա կու թյան մեջ պե -
տու թյան գոր ծու նեու թյան հիմ նա կան ուղ ղու -

թյուն նե րից մե կը մար դու ի րա վունք նե րի և ա -
զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյունն է: Դ րանք
լայ նո րեն ըն դուն ված և ճա նաչ ված են ամ բողջ
աշ խար հում: Դ րանք ներ կա յաց ված են Սահ -
մա նադ րու թյուն նե րում, ՄԱԿ-ի կա նո նադ րու -
թյու նում, Մար դու ի րա վունք նե րի հա մընդ հա -
նուր հռչա կագ րում և մի ջազ գա յին մի շարք
կոն վեն ցիա նե րում: 

2015 թվա կա նին տե ղի ու նե ցած սահ մա -
նադ րա կան փո փո խու թյուն նե րի նա խագ ծի ա -
ռանց քա յին բա րե փո խում նե րից են մար դու և
քա ղա քա ցու հիմ նա կան ի րա վունք նե րի և ա -
զա տու թյուն նե րի ո լոր տում կա տար ված փո փո -
խու թյուն նե րը, ո րոնք նպա տակ են հե տապնդում
ա պա հո վել այդ ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն -
նե րի ան մի ջա կան գոր ծո ղու թյու նը և դրանց ե -
րաշ խա վոր ված պաշտ պա նու թյու նը: Այս փո -
փո խու թյուն նե րի կարևո րա գույն խնդիր նե րից
է նաև այդ ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի
սահ մա նա փակ ման արդ յու նա վետ և մի ջազ գա -
յին չա փա նիշ նե րին ու սահ մա նադրա կան ի րա -
վուն քի զար գա ցում նե րին հա մա պա տաս խա նող
լու ծում նե րի ամ րագ րու մը Սահ մա նադ րու թյու -
նում:

Ան վի ճե լի է, որ փո փո խու թյուն նե րի շնորհիվ
ա ռա վել հստա կեց վել են մար դու անձ նա կան,
քա ղա քա կան, քա ղա քա ցիա կան և սո ցիալ-
տնտե սա կան ի րա վունք նե րը: Սույն հոդ վա ծում
ու սում նա սիր վել են մի քա նի հոդ ված, ո րոնք
են թարկ վել են ա ռա վել ար մա տա կան փո փո -
խու թյան:

Այս պես՝
1. Ըստ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան
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1 Տե՛ս «Զինված ուժերում մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների վերաբերյալ դասընթացի
կազմակերպման և անցկացման ուսումնական ձեռնարկ», ԵԱՀԿ, Երևան, 2013թ., էջ 9:

2 Տե՛ս International Human Rights Protection; Accessed February 21 2010; Available at: http://www.cdphrc. uottawa.ca/eng/doc/in-
ter-web/sitesint_e.php.

ԱՆՈՒՇ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ
Իրավագիտության մագիստրոս
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Սահ մա նադ րու թյան 23-րդ հոդ վա ծի (նախ կին
Սահ մա նադ րու թյան 14-րդ հոդ ված)՝ մար դու
ար ժա նա պատ վու թյունն ան խախ տե լի է: 

Իր կարևո րու թյամբ ար ժա նա պատ վու թյան
ի րա վունքն ա ռանձ նա նում է, քա նի որ, ըստ
էու թյան՝ բո լոր այլ ի րա վունք նե րի հիմ նա կան
նպա տակն է: Ա մենևին պա տա հա կան չէ, որ
մար դու ի րա վունք նե րին վե րա բե րող բազ մա -
թիվ փաս տաթղ թե րում մար դու ի րա վունք նե րը
թվար կե լիս ար ժա նա պատ վու թյան ի րա վուն քը
հա ճախ դրվում է ա ռա ջին տե ղում: 

Ար ժա նա պատ վու թյան գեր կարևո րու թյու -
նով է պայ մա նա վոր ված այն հան գա ման քը, որ
դա տեղ է գտել մի ջազ գա յին գրե թե բո լոր փաս -
տաղ թե րում՝ 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 յում, Քա ղա քա ցիա կան և քա -
ղա քա կան ի րա վունք նե րի մա սին մի ջազ գա յին
դաշ նագ րում, ինչ պես նաև Մար դու ի րա վունք -
նե րի հա մընդ հա նուր հռչա կագ րում, ո րի 1-ին
հոդ վա ծում նշված է. «Բո լոր մար դիկ ծնվում են
ա զատ ու հա վա սար ի րենց ար ժա նա պատ վու -
թյամբ և ի րա վունք նե րով»: Այդ ակ տի 5-րդ հոդ -
վա ծում ար դեն նշվում է. «Ոչ ոք չպետք է են -
թարկ վի խոշ տանգ ման կամ դա ժան, ան մարդ -
կա յին կամ ար ժա նա պատ վու թյու նը նսե մաց -
նող վե րա բեր մուն քի կամ պատ ժի»: 22-րդ հոդ -
վածն ամ րագ րում է. «Յու րա քանչ յուր ոք, որ -
պես հա սա րա կու թյան ան դամ, ու նի սո ցիա լա -
կան ա պա հո վու թյան ի րա վունք և ազ գա յին
ջան քե րի ու մի ջազ գա յին հա մա գոր ծակ ցու թյան
մի ջո ցով, յու րա քանչ յուր պե տու թյան կա ռուց -
ված քին ու ռե սուրս նե րին հա մա պա տաս խան,
օգտ վում է իր ար ժա նա պատ վու թյան և իր ան -
ձի ա զատ զար գաց ման հա մար անհ րա ժեշտ
տնտե սա կան, սո ցիա լա կան ու մշա կու թա յին ի -
րա վունք նե րից»:

Վե րոնշ յալ նե րից բխում է, որ ար ժա նա -
պատ վու թյունն իր նշա նա կու թյամբ հա վա սա -
րեց ված է բո լոր մյուս ի րա վունք նե րի ամ բող -
ջու թյա նը: Բ նա կա նա բար, մար դու ցան կա ցած
ի րա վուն քի խախտ ման դեպ քում նսե մաց վում է
նրա ար ժա նա պատ վու թյու նը: Հենց սա՛ է պատ -
ճա ռը, որ ար ժա նա պատ վու թյան ի րա վուն քը

մար դու ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի
հիմ նա կան աղբ յու րն է: 

Ար ժա նա պատ վու թյու նը մար դուն Աստ ծուց
կամ բնու թյու նից տրված նրա ներ քին ար ժեքն
է, մար դու ինք նու րույ նու թյու նը, գո յու թյու նը,
պար զա պես՝ նրա բնույ թը3: Յու րա քանչ յուր ոք
ու նի դա` իր հատ կա նիշ նե րից, ձեռք բե րում նե -
րից, սո ցիա լա կան և այլ վի ճա կից անկախ:
«Մարդ կա յին կյան քը ... մար դու ար ժա նա պատ -
վու թյան կեն սա կան հիմքն է և մ նա ցած բո լոր
հիմ նա կան ի րա վունք նե րի նա խա պայ մա նը»4:
Այ սինքն՝ մար դու ար ժա նա պատ վու թյան վե րա -
բեր յալ սահ մա նադ րա կան դրույթն ի րե նում ամ -
փո փում է հիմ նա կան ի րա վունք:

Ար ժա նա պատ վու թյու նը ձեռք է բեր վում
ան ձի զար գաց ման ո րո շա կի շրջա նում, երբ նա
սկսում է գի տակ ցել իր ա զա տու թյու նը, հա վա -
սա րու թյու նը մյուս նե րի հետ, իր պաշտ պան վա -
ծու թյու նը, երբ մար դն սկսում է ար ժե քա վո րել
ի րեն, գնա հա տել իր տե ղը հա սա րա կու թյան
մեջ։ Ան ձի ար ժա նա պատ վու թյու նը մարդ կա յին
քա ղա քակր թու թյան հիմ նա րար հա յե ցա կար -
գե րից մեկն է, չա փա նիշ՝ հա սա րա կու թյան զար -
գաց ման հա մար: 

Մար դու ար ժա նա պատ վու թյան ի րա վուն -
քի հետ սեր տո րեն կապ ված Է մար դու ան -
ձեռնմ խե լիու թյան ի րա վուն քը, ո րը տա րած վում
է նրա կյան քի, ա ռող ջու թյան, ինչ պես նաև
պատ վի վրա5:

Ի տար բե րու թյուն նոր Սահ մա նադ րու թյան՝
նա խորդ Սահ մա նադ րու թյունն ան ձի ար ժա նա -
պատ վու թյան ի րա վուն քի պար տա դիր տարր
էր հա մա րում պե տու թյան կող մից ան ձի ար -
ժա նա պատ վու թյու նը հար գե լու և պաշտ պա -
նու թյան ե րաշ խա վո րու մը:

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նը սո ցիա -
լա կան պե տու թյուն է, ուս տի մար դու ար ժա նա -
պատ վու թյու նը բարձ րա գույն ար ժեք է, և պե -
տու թյու նը սահ մա նա փակ ված է մար դու և քա -
ղա քա ցու հիմ նա կան ի րա վունք նե րով: Սահ մա -
նադ րաի րա վա կան այդ դրույթ նե րում առ կա է
ան հա տի և պե տու թյան փո խա դարձ պա տաս -
խա նատ վու թյան սկզբուն քը և, ա ռա ջին հեր -
թին, պե տու թյան պար տա կա նու թյու նը՝ կյան -
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քի բո լոր բնա գա վառ նե րում ան ձի ա զատ և
ար ժա նա վա յել զար գաց ման անհ րա ժեշտ պայ -
ման նե րի ստեղծ ման խնդրում6: Ուս տի ան վի -
ճե լի է պե տու թյան կող մից այդ ի րա վուն քի պա -
հ պան ման ու ե րաշ խա վոր ման պար տա կա նու -
թյու նը:

Ան ձի ար ժա նա պատ վու թյու նը բնա ծին է և
ա ռա ջա նում է մար դու ծնվե լու պա հից: Ըստ ի -
րա վա գետ ներ Վ. Կար տաշևի և Ե. Լու կաշևա յի՝
բնա կան ի րա վունք նե րի թվին են պատ կա կա -
նում մար դու ոչ թե բո լոր, այլ, ա ռա ջին հեր թին՝
նրա հա մընդ հա նուր ի րա վունք նե րը՝ կյան քի ի -
րա վուն քը, քա ղա քա ցիու թյան ի րա վուն քը, ար -
ժա նա պատ վու թյան ի րա վուն քը, անձ նա կան ա -
զա տու թյան ու ան ձեռնմ խե լիու թյան և այլ ի րա -
վունք նե րը: Պե տու թյու նը պար տա վոր է ճա նա -
չել այդ ի րա վունք նե րը, ամ րագ րել դրանք Սահ -
մա նադ րու թյան մեջ և պաշտ պա նել հնա րա վոր
բո լոր մի ջոց նե րով: Դա ի րեն ժո ղովր դա վա րա -
կան հա մա րող յու րա քանչ յուր պե տու թյան սրբա -
զան պարտքն է: 

Ար ժա նա պատ վու թյու նը մարդ կա յին հատ -
կա նիշ է, ո րը հա վա սա րա զոր է հար գան քի ի -
րա վուն քին և ու րիշ նե րին հար գե լու պար տա -
կա նու թյա նը։ Դա կոնկ րե տա նում է մար դու ի -
րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի մեջ, ո րոնց
պաշտ պա նու թյու նը հա մար վում է պե տու թյան
գո յու թյան բո վան դա կու թյու նը։ Ե թե մար դու
ար ժա նա պատ վու թյու նը պատ շաճ կեր պով
պաշտ պան վում է, ա պա դա ժո ղովր դա վա րու -
թյան և ի րա վա կան պե տու թյան հու սա լի հե -
նա րան է։ 

Պե տու թյու նը պետք է նաև ան հա տի հա -
մար ար ժա նա պա տիվ կյան քով ապ րե լու հնա -
րա վո րու թյուն ստեղ ծի: Նա պար տա վոր է ա -
պա հո վել ար ժա նա պա տիվ գո յու թյան հա մար
անհ րա ժեշտ ապ րուս տի նվա զա գույն պայ ման -
ները: Պե տու թյան ա ռաջ նա հերթ պար տա կա -
նու թյուն նե րից մե կը կյան քի բո լոր բնա գա վառ -
նե րում ան ձի ա զատ և ար ժա նա վա յել զար -
գաց ման անհ րա ժեշտ պայ ման ներ ստեղ ծելն
է: Օ րի նակ՝ Կուդ լան ընդ դեմ Լե հաս տա նի գոր -
ծով դա տա րա նը եզրակացրել է, որ պե տու -

թյու նը պետք է ա պա հո վի ան ձի կա լան քի այն -
պի սի պայ ման ներ, ո րոնք հա մա տե ղե լի են
նրա մարդ կա յին ար ժա նա պատ վու թյան հետ
(տես նաև՝ Աերթսն ընդ դեմ Բել գիա յի
30.07.1998թ. վճի ռը)7:

Ընդ հան րաց նե լով վե րը շա րադր վա ծը՝ ան -
հեր քե լի է դառ նում այն, որ մար դու ար ժա նա -
պատ վու թյու նը հան դես է գա լիս որ պես սահ -
մա նադ րա կան ի րա վունք նե րի հիմք և նպա -
տակ, դրանց սկզբունք, ո րին հա մա պա տաս -
խան պետք է կա ռուց վի մար դու սահ մա նա -
դրա կան ի րա վունք նե րի ամ բողջ հա մա կար գը,
պետք է ամ րագր վեն պե տու թյան, իշ խա նու -
թյան ողջ հա մա կար գի՝ ան հա տի ար ժա նա -
պատ վու թյունն ա պա հո վե լու նկատ մամբ պար -
տա կա նու թյուն նե րը: Մար դու ար ժա նա պատ վու -
թյան ա պա հո վու մը պե տու թյան պար տա կա նու -
թյունն է` այդ ի րա վուն քը կրող նե րի պա հանջ -
նե րից ան կախ: Պե տու թյունն այդ ա ռու մով պար -
տա վոր է պաշտ պա նել ան ձի ար ժա նա պատ -
վու թյու նը տա րաբ նույթ ոտնձ գու թյուն նե րից,
անհ րա ժեշ տու թյան դեպ քում՝ ան գամ քրեա -
կան ի րա վուն քին բնո րոշ ներ գոր ծու թյան մի -
ջոց նե րով:

Ար տա սահ ման յան երկր նե րում ան ձի ար -
ժա նա պատ վու թյան ի րա վուն քի ամ րագր ման
սահ մա նադ րա կան մո դել նե րի հա մե մա տա կան
հե տա զո տու թյու նը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս
եզ րա կաց նելու, որ օ րենս դի րը տար բեր աս տի -
ճա նով է գնա հա տում տվյալ եզ րույ թի նշա նա -
կու թյու նը հա սա րա կու թյան ի րա վա կան կյան -
քում: 

Հու նաս տա նի, Ի տա լիա յի, Իս պա նիա յի, Լե -
հաս տա նի, Շ վեյ ցա րիա յի, Շ վե դիա յի և մի շարք
այլ պե տու թյուն նե րի Սահ մա նադ րու թյուն նե րում
մար դու ար ժա նա պատ վու թյու նը հար գե լու և
պաշտ պա նե լու պար տա կա նու թյու նն օ րենսդ րի
կող մից սահ ման ված է որ պես ա ռաջ նա հերթ ի -
րա վունք, ո րի պաշտ պա նու թյու նը նույն պես պե -
տու թյան պար տա կա նու թյու նն է: Իսկ, օ րի նակ՝
Գեր մա նիա յի Սահ մա նադ րու թյամբ այդ դրույթն
ու նի հետևյալ ձևա կեր պու մը. «Մարդ կա յին ար -
ժա նա պատ վու թյու նն ան ձեռնմ խե լի է: Դա
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հար գե լը և պաշտ պա նե լն ա մեն մի պե տա -
կան իշ խա նու թյան պար տա կա նու թյունն է»:8

Այս պի սով՝ մար դու ար ժա նա պատ վու թյու -
նը բա ցար ձակ է, և քա ղա քա կիրթ հա սա րա -
կու թյու նում պե տու թյան հիմ նա կան գոր ծա -
ռույ թը պետք է լի նի ան ձի ար ժա նա պատ վու -
թյան պաշտ պա նու թյու նը: Սա նշա նա կում է
նաև զա նա զան խախ տում նե րից մար դու ար -
ժա նա պատ վու թյան պաշտ պա նու թյան ե րաշ -
խա վո րու մը պե տու թյան մի ջո ցով9: Պե տու -
թյան և հա սա րա կու թյան խնդիրն ու պար -
տա կա նու թյունն է ա պա հո վել մար դու ար ժա -
նա պատ վու թյան ի րա վուն քի ի րա կա նա ցու մը
և ե րաշ խա վո րել այդ ի րա վուն քի պահ պա -
նումն ու պաշտ պա նու թյու նը, ինչ պես նաև
պե տու թյու նը պար տա վոր է դա պաշտ պա նել
ա մեն տե սա կի ոտնձ գու թյուն նե րից:

2. Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան Սահ -
մա նադ րու թյան 27-րդ (նախ կին Սահ մա նադրու -
թյան 16-րդ հոդ ված) հոդ վածն ամ րագ րում է
ան ձի անձ նա կան ա զա տու թյու նը: 

Անձ նա կան ա զա տու թյունն ան ձի ա զա -
տու թյան բաղ կա ցու ցիչ և դրա նից ա ծանց ված
մասն է: Սա ասելով՝ հաս կաց վում է ան ձի ա -
զա տու թյու նը բո լոր ա ռում նե րով, ո րը բա վա -
կան ընդգր կուն հաս կա ցու թյուն է և նե րա ռում
է կամ քի ա զա տու թյուն, մտքի խղճի և կ րո նի
ա զա տու թյուն, խոս քի, ար տա հայտ վե լու ա զա -
տու թյուն, անձ նա կան կյան քի ա զա տու թյուն,
միա վոր վե լու ա զա տու թյուն, տնտե սա կան գոր -
ծու նեու թյուն ի րա կա նաց նե լու ա զա տու թյուն և
այլն, հետևա բար՝ մի շարք ի րա վունք ներ նե -
րառ վում են վեր ջի նիս մեջ: Այն, որ ան ձի անձ -
նա կան ա զա տու թյան ի րա վուն քը զե տեղ ված
է Սահ մա նադ րու թյան մեջ, շատ բնա կան և
պար տա դիր պայ ման է, քա նի որ ակն հայտ է,
որ «ա զա տու թյուն» հաս կա ցու թյու նը գոր -
ծած վում է նաև «ի րա վունք» հաս կա ցու թյան
ա ռու մով:

Մար դու ի րա վունք նե րին վե րա բե րող գրա -
կա նու թյան մեջ հա ճախ օգ տա գործ վում են նաև
«հիմ նա կան ի րա վունք ներ և ա զա տու թյուն ներ»,
«սահ մա նադ րա կան ի րա վունք ներ և ա զա տու -
թյուն ներ», «այլ ի րա վունք ներ և ա զա տու թյուն -

ներ» հաս կա ցու թյուն նե րը: Հարկ է նշել, որ մինչ
օրս այդ հաս կա ցու թյուն նե րը հստակ ձևա կեր -
պում չեն ստա ցել, սա կայն, ծա նո թա նա լով բազ -
մա թիվ պե տու թյուն նե րի Սահ մա նադ րու թյուն -
նե րում օգ տա գործ վող «հիմ նա կան ի րա վունք -
ներ և ա զա տու թյուն ներ» հաս կա ցու թյա նը, կա -
րե լի է եզ րա կաց նել, որ «սահ մա նադ րա կան ի -
րա վունք ներ և ա զա տու թյուն ներ» հաս կա ցու -
թյու նը նույ նա նում է «հիմ նա կան ի րա վունք ներ
և ա զա տու թյուն ներ» հաս կա ցու թյան հետ:

Ա զա տու թյան ի րա վուն քը նշա նա կում է,
որ անձն ա զատ է տնօ րի նելու իր գոր ծո ղու -
թյուն նե րը, ժա մա նակն այն պես, ինչ պես ինքն
է ցան կա նում, ինչ պես ի րեն հար մար է, սա -
կայն այդ ա զա տու թյու նը չպետք է վնա սի այլ
ան ձանց ա զա տու թյա նը: Այդ ի րա վուն քը միա -
ժա մա նակ նշա նա կում է, որ ոչ ոք ի րա վունք
չու նի որևէ մե կի դեմ գոր ծադ րել ֆի զի կա կան
կամ հոգևոր ճնշում, բռնու թյուն: Ան ձի ա զա -
տու թյու նը են թադ րում է նաև ճնշման մի ջոց -
ներ կի րա ռե լիս կա մա յա կա նու թյան ան թույ -
լատ րե լիու թյու նը: 

Ան ձի ա զա տու թյան ի րա վուն քի սահ մա -
նադ րա կան, մի ջազ գա յին-ի րա վա կան ե րաշ -
խիք ներն ար տա հայտ վում են նաև այն փաստով,
որ այդ հան ցա կազ մը պետք է նա խա տես ված
լի նի քրեա կան օ րենսգր քով, կա լա նա վո րու մը
կա րող է կի րառ վել միայն դա տա կան կար գով,
դրա ա ռա վե լա գույն ժամ կե տը ևս սահ ման վում
է օ րեն քով, մար դը կա րող է ա զա տազրկ վել
միայն այն դեպ քում, երբ նրա մե ղա վո րու թյու -
նը հաս տատ վել է օ րեն քով սահ ման ված կար -
գով ի րա կա նաց ված քննու թյամբ և դա տա վա -
րու թյամբ:

Ըստ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան Սահ -
մա նադ րու թյան 27-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի.
«Անձ նա կան ա զա տու թյու նից զրկված յու րա -
քանչ յուր ոք ի րա վունք ու նի, որ այդ մա սին
ան հա պաղ տե ղե կաց վի իր ընտ րած ան ձը։
Այս ի րա վուն քի ի րա կա նա ցու մը կա րող է հե -
տաձգ վել միայն օ րեն քով սահ ման ված դեպ -
քե րում, կար գով և ժամ կե տով՝ հան ցա գոր -
ծու թյուն նե րի կանխ ման կամ բա ցա հայտ ման
նպա տա կով»:
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Երևան, 2002թ., էջ 10:

9 Տե՛ս Dreier (Hrsg.): Grundgesetz, Bd. I, Art. 1 Rdnr. 139.



Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան նախ կին
Սահ մա նադ րու թյամբ տվյալ հոդ վա ծը շա րա -
դրված էր հետևյալ կերպ. «Ա զա տու թյու նից
զրկված յու րա քանչ յուր անձ ի րեն հաս կա -
նա լի լեզ վով ան հա պաղ տե ղե կաց վում է
պատ ճառ նե րի, իսկ քրեա կան մե ղադ րանք
ներ կա յաց վե լու դեպ քում՝ նաև մե ղադ րան -
քի մա սին: Ա զա տու թյու նից զրկված յու րա -
քանչ յուր անձ ի րա վունք ու նի այդ մա սին
ան հա պաղ տե ղե կաց նե լու իր կող մից ընտըր -
ված ան ձին»: 

Պետք է ար ձա նագ րել, որ սահ մա նադ րա -
կան փո փո խու թյամբ տվյալ հոդ վա ծը են թարկ -
վել է ո րո շա կի փո փո խու թյան, ո րը ոչ բա րե -
նպաստ ի րա վի ճակ է ստեղ ծում մար դու անձ -
նա կան ա զա տու թյան ի րա վուն քի լիար ժեք իրա -
կա նաց ման հա մար: Ըստ ո րում՝ ոչ բա րենպաստ
ի րա վի ճա կն այն է, որ ան ձի տվյալ ի րա վուն քի
ի րա կա նա ցու մը կա րող է հե տաձգ վել օ րեն քով
սահ ման ված դեպ քե րում, կար գով և ժամ կե -
տով՝ հան ցա գոր ծու թյուն նե րի կանխ ման կամ
բա ցա հայտ ման նպա տա կով: Այ սինքն՝ տվյալ
հոդ վա ծի երկ րորդ նա խա դա սու թյան վեր լու ծու -
թյու նը են թադ րում է, որ ան ձը կա րող է ձեր բա -
կալ վել, բեր ման են թարկ վել կամ այլ կերպ սահ -
մա նա փակ վի վեր ջի նիս անձ նա կան ա զա տու -
թյան ի րա վուն քը, սա կայն այդ մա սին նա չի
կա րող տեղ յակ պա հել իր կող մից նա խընտ -
րած ան ձին՝ հան ցա գոր ծու թյուն նե րի կանխ ման
կամ բա ցա հայտ ման նպա տա կի հետ կապ ված,
սա կայն ա ռար կա յա կան և կոնկ րե տաց ված չեն
սահ մա նա փակ ման հիմ քե րը:

Տվ յալ ի րա վուն քի ի րա կա նա ցու մը, ի հար -
կե, մե ծ  մա սամբ վե րա բե րում է ան ձի կող մից
իր ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան հա մար
իր կող մից ընտր ված ան ձին հայտ նե լը, ո րը
հիմ նա կա նում ան ձի պաշտ պա նն է կամ նրա
ի րա վունք նե րը ներ կա յաց նող որևէ անձ: Տվ յալ
ի րա վուն քի ի րա կա նա ցու մը որևէ կերպ չի կա -
րող սահ մա նա փակ վել: Դա կդիտ վի որ պես ի -
րա վա բա նա կան օգ նու թյուն ստա նա լու ի րա -
վուն քի սահ մա նա փա կում:

Ըստ Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմ նա կան
ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին
Եվ րո պա կան կոն վեն ցիա յի 6-րդ հոդ վա ծի 3-
րդ կե տի՝ յու րա քանչ յուր ոք ու նի առն վազն
հետևյալ ի րա վունք նե րը՝

«ա. ի րեն հաս կա նա լի լեզ վով ան հա պաղ

ու հան գա մա նո րեն տե ղե կաց վե լու ի րեն ներ -
կա յաց ված մե ղադ րան քի բնույ թի և հիմ քի մա -
սին,

բ. բա վա րար ժա մա նակ ու հնա րա վո րու -
թյուն ներ ու նե նա լու իր պաշտ պա նու թյու նը
նա խա պատ րաս տե լու հա մար,

գ. պաշտ պա նե լու ի րեն ան ձամբ կամ իր
ընտ րած դա տա պաշտ պա նի մի ջո ցով կամ, ե -
թե նա բա վա րար մի ջոց ներ չու նի դա տա -
պաշտ պա նի ծա ռա յու թյուն նե րի դի մաց վճա -
րե լու հա մար, ու նե նա լու անվ ճար նշա նակ -
ված դա տա պաշտ պան, երբ դա պա հան ջում
են ար դա րա դա տու թյան շա հե րը,»:

Այս դրույթ նե րից հաս կա նա լի է դառ նում,
որ ան ձի ա ռաջ նա յին ի րա վունք նե րից է ի րեն
ան ձամբ կամ իր ընտ րած դա տա պաշտ պա նի
մի ջո ցով պաշտ պա նե լու ի րա վուն քը:

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան քրեա կան
դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 65-րդ հոդ վա -
ծում սահ ման ված է, որ մե ղադր յալն ի րա վունք
ու նի հար ցաքնն վել պաշտ պա նի մաս նակ ցու -
թյամբ, մե ղադ րանք ա ռա ջադ րե լու պա հից ու -
նե նալ պաշտ պան, հրա ժար վել պաշտ պա նից և
պաշտ պան վել ինք նու րույն, ա ռան ձին՝ կոն ֆի -
դեն ցիալ, ա նար գել տե սակ ցել իր պաշտ պա նի
հետ՝ ա ռանց թվի և տևո ղու թյան սահ մա նա -
փակ ման, պաշտ պա նի հետ ծա նո թա նալ գոր -
ծի նյու թե րին և այլն։ Պա տա հա կան չէ, որ
տվյալ ի րա վուն քի սահ մա նա փակ ման դեպ քե -
րը գտնվում են Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո -
պա կան դա տա րա նի ու շադ րու թյան կենտ րո -
նում: Որ պես աս վա ծի վկա յու թյուն՝ տե ղին է
մեջ բե րել վեր ջի նիս կող մից կա յաց ված մի քա -
նի ո րո շում ՝ վե րոնշ յալ ի րա վուն քի սահ մա նա -
փակ ման հետ կապ ված.

ü Նալ բանդ յանն ընդ դեմ Հա յաս տա նի –
Կոն վեն ցիա յի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի
խախ տում՝ Կոն վեն ցիա յի 6-րդ հոդ վա -
ծի 3-րդ կե տի «գ» են թա կե տի հետ զու -
գակց ված,

ü Գալստ յանն ընդ դեմ Հա յաս տա նի – Կոն -
վեն ցիա յի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի
խախ տում՝ 6-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե տի
«գ» են թա կե տի հետ զու գակց ված,

ü Կի րա կոս յանն ընդ դեմ Հա յաս տա նի –
Կոն վեն ցիա յի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի
խախ տում՝ 6-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե տի
«բ» են թա կե տի հետ զու գակց ված,
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ü Թադևոս յանն ընդ դեմ Հա յաս տա նի –
Կոն վեն ցիա յի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի
խախ տում՝ 6-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի
«բ» են թա կե տի հետ զու գակց ված,

ü Կա րա պետ յանն ընդ դեմ Հա յաս տա նի –
Կոն վեն ցիա յի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի
խախ տում՝ 6-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի
«բ» են թա կե տի հետ զու գակց ված,

ü Ա շուղ յանն ընդ դեմ Հա յաս տա նի – Կոն -
վեն ցիա յի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի
խախ տում՝ 6-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի
«բ» են թա կե տի հետ զու գակց ված,

ü Մխի թար յանն ընդ դեմ Հա յաս տա նի –
Կոն վեն ցիա յի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի
խախ տում՝ 6-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի
«բ» են թա կե տի հետ զու գակց ված,

ü Գաս պար յանն ընդ դեմ Հա յաս տա նի –
Կոն վեն ցիա յի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի
խախ տում՝ զու գակց ված 6-րդ հոդ վա ծի
3-րդ մա սի «բ» են թա կե տի:

Նշ ված բո լոր գոր ծե րով դի մու մա տու նե րին
չեն տրա մադր վել պատ շաճ ժա մա նակ և հ նա -
րա վո րու թյուն ներ՝ ի րենց պաշտ պա նու թյու նը
նա խա պատ րաս տե լու հա մար10: 

Տվ յալ ի րա վուն քը նա խա տես ված է նաև
Քա ղա քա ցիա կան և քա ղա քա կան ի րա վունք -
նե րի մա սին մի ջազ գա յին դաշ նագ րի 14-րդ հոդ -
վա ծի 3-րդ մա սի «բ» կե տով, որի հա մա ձայն.
«Յու րա քանչ յուր ոք ի րեն ներ կա յաց ված ցան -
կա ցած քրեա կան մե ղադ րան քի քննու թյան ըն -
թացքում ի րա վունք ու նի բա վա րար ժա մա նակ
ու հնա րա վո րու թյուն ներ իր պաշտ պա նու թյու -
նը նա խա պատ րաս տե լու և իր իսկ ընտ րած
պաշտ պա նի հետ հա ղոր դակց վե լու հա մար»:
Նույն հոդ վա ծի «դ» կե տի հա մա ձայն. «Յու րա -
քանչ յուր ոք ի րեն ներ կա յաց ված ցան կա ցած
քրեա կան մե ղադ րան քի քննու թյան ընթացքում
ի րա վունք ու նի դատ վելու իր ներ կա յու թյամբ և
պաշտ պա նելու ի րեն ան ձամբ կամ ի՛ր իսկ ընտ -
րած պաշտ պա նի մի ջո ցով. ե թե նա չու նի պաշտ -
պան` տե ղե կաց ված լի նի այդ ի րա վուն քի մա -
սին և ու նե նա իր հա մար նշա նակ ված պաշտ -
պան ցան կա ցած դեպ քում, երբ դա պա հան -
ջում են ար դա րա դա տու թյան շա հե րը, նրա հա -
մար ան հա տույց բո լոր այն դեպ քե րում, ե թե նա

բա վա կա նա չափ մի ջոց ներ չու նի այդ պաշտ -
պա նին վճա րե լու հա մար»:

Ընդ հան րաց նե լով վե րը շա րադր վա ծը՝
անհ րա ժեշտ է նշել, որ ա զա տու թյու նից զրկվե -
լու դեպ քում այդ մա սին իր ընտ րած ան ձին
ան հա պաղ տե ղե կաց նե լու՝ մար դու ի րա վուն -
քը սահ մա նա փակ ման չի կա րող են թարկ վել,
քա նի որ, մար դու ի րա վունք ներն ամ րագ րող
մի ջազ գա յին հա մընդ հա նուր փաս տաթղ թե -
րի հա մա ձայն՝ ան ձի պաշտ պա նու թյան, ի -
րա վա բա նա կան օգ նու թյուն ստա նա լու, պաշտ -
պան ու նե նա լու, նրա հետ հա ղոր դակց վե լու
ի րա վունք նե րն ունեն իմ պե րա տիվ բնույթ և
հռ չակ ված են որ պես ան խախ տե լի և պար -
տա դիր ի րա վունք:

3. Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան Սահ -
մա նադ րու թյան 66-րդ հոդ վա ծը (նախ կին Սահ -
մա նադ րու թյան 21-րդ հոդ ված) ամ րագ րում է
հան րա հայտ՝ ան մե ղու թյան կան խա վար կա ծի
սկզբուն քը: Դրա հա մա ձայն՝ հան ցա գոր ծու -
թյան մեջ մե ղադր վո ղը հա մար վում է ան մեղ,
քա նի դեռ նրա մեղքն ա պա ցուց ված չէ օ րեն -
քով սահ ման ված կար գով` դա տա րա նի օ րի նա -
կան ու ժի մեջ մտած դա տավճ ռով: 

Նախ կին Սահ մա նադ րու թյու նը, բա ցի վե -
րոնշ յա լը, նա խա տե սում էր նաև դրույթ, ըստ ո -
րի, նախ՝ մե ղադր յա լը պար տա վոր չէ ա պա ցու -
ցել իր ան մե ղու թյու նը, ինչ պես նաև չփա րատ -
ված կաս կած նե րը մեկ նա բան վում են հօ գուտ
մե ղադր յա լի:

Ան մե ղու թյան կան խա վար կա ծի սկզբուն -
քը նաև քրեա դա տա վա րա կան կարևո րա գույն
սկզբունք նե րից է և ա պա հո վում է ան ձի ի րա -
վունք նե րի պաշտ պա նու թյու նը, բա ցա ռում չհիմ -
նա վոր ված մե ղադ րանք նե րը և ան հիմն դա -
տա պար տու մը։ Ան ձի մե ղա վո րու թյու նը կա րող
է հիմ նա վոր վել միայն օ րեն քով սահ ման ված
ա պա ցուց ման մի ջոց նե րով և բա վա րար ա պա -
ցույց նե րի առ կա յու թյան դեպ քում, ընդ ո րում՝
ա պա ցուց ման ողջ ծան րու թյու նը (ա պա ցուց -
ման պար տա կա նու թյու նը) պետք է կրեն մե -
ղադ րող մար մին նե րը։ 

Ան մե ղու թյան կան խա վար կածն անհ րա -
ժեշտ է ան ձին ան հիմն մե ղադ րանք նե րից
պաշտ պա նե լու ա ռու մով՝ իշ խա նու թյան հնա - Օ
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րա վոր չա րա շա հում նե րի սահ մա նա փակ ման
հա մար: Դա ամ րագր ված է նաև մի ջազ գա յին
ի րա վա կան փաս տաթղ թե րում:

Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմ նա րար ա -
զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին Եվ -
րո պա կան կոն վեն ցիա յի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին
մա սի հա մա ձայն. «Յու րա քանչ յուր ոք, երբ ո -
րոշ վում են նրա քա ղա քա ցիա կան ի րա վունք -
ներն ու պար տա կա նու թյուն նե րը, կամ ի րեն
ներ կա յաց ված ցան կա ցած քրեա կան մե ղա -
դրան քի քննարկ ման դեպ քում, ի րա վունք ու -
նի գոր ծի ար դա րա ցի հրա պա րա կա յին դա -
տա քննու թյան՝ խե լա միտ ժամ կե տում, օ րեն քի
հի ման վրա ստեղծ ված ան կախ ու ա նա չառ
դա տա րա նի կող մից»: Նույն հոդ վա ծի 2-րդ
մա սի հա մա ձայն. «Յու րա քանչ յուր ոք, ով մե -
ղադրվում է քրեա կան հան ցա գոր ծու թյան մեջ,
ան մեղ է հա մար վում, մինչև նրա մե ղա վո րու -
թյու նը չա պա ցուց վի օ րեն քին հա մա պա տաս -
խան»:

ՄԱԿ-ի՝ Մար դու ի րա վունք նե րի հա մընդ -
հա նուր հռչա կագ րի 11-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի
հա մա ձայն. «Հան ցա գոր ծու թյուն կա տա րե լու
մեջ մե ղադր վող յու րա քանչ յուր ոք ի րա վունք
ու նի ան մեղ հա մար վե լու մինչև այն պա հը, քա -
նի դեռ նրա մեղ քը օ րի նա կան կար գով չի հաս -
տատ վի հրա պա րա կա յին դա տա կան քննու -
թյան մի ջո ցով, ո րի ընթացքում նրան տրվում
են պաշտ պա նու թյան բո լոր հնա րա վո րու թյուն -
նե րը»: 

ՄԻԵԴ-ի նա խա դե պա յին ի րա վուն քի վեր -
լու ծու թյու նը վկա յում է ընդ հա նուր բնույ թի այն
մո տեց ման առ կա յու թյան մա սին, որ ա պա ցուց -
ման պար տա կա նու թյու նը կրում է մե ղադ րան -
քի կող մը11: 

Չենք սխալ վի, ե թե ա սենք, որ հան ցա վո -
րու թյան դեմ պայ քա րի պրակ տի կա յի հա մար
չկա ա վե լի հա վաս տի ու ղե ցույց, քան ան մե ղու -
թյան կան խա վար կա ծի ան վե րա պահ ըն դու նու -
մը և ճիշտ ըն կա լումն է: Այս սկզբուն քի գո յու -
թյամբ է պայ մա նա վոր վում ան ձի դրու թյու նը
հա սա րա կու թյան և պե տու թյան մեջ, դրա ճիշտ
գոր ծե լուց է կախ ված այն, թե արդ յոք ան հա տի
ի րա վունք նե րը և ա զա տու թյուն նե րը հա մար -

վո՞ւմ են բարձ րա գույն ար ժեք տվյալ պե տու -
թյու նում:12

Մե ղադր յա լը պար տա վոր չէ ա պա ցու ցել
իր ան մե ղու թյու նը կամ քրեա կան վա րույթն
ի րա կա նաց նող մարմ նին ցույց տալ որևէ ա -
ջակ ցու թյուն: Մե ղադր յա լի ան մե ղու թյան ա -
պա ցուց ման պար տա կա նու թյու նը չի կա րող
դրվել նաև նրա պաշտ պա նի, օ րի նա կան ներ -
կա յա ցուց չի վրա: Մե ղադ րան քի ա պա ցուց ման
պար տա կա նու թյու նը կրում են դա տա խա զը և
քն նի չը: Այս կա պակ ցու թյամբ՝ Հա յաս տա նի
Հան րա պե տու թյան քրեա կան դա տա վա րու թյան
օ րենսգր քի 65-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սը սահ -
մա նում է. «Մե ղադր յա լի կող մից իր ի րա վունք -
նե րից օգտ վե լը կամ դրան ցից օգտ վե լուց հրա -
ժար վե լը չպետք է մեկ նա բան վի ի վնաս նրա և
նրա հա մար ա ռա ջաց նի որևէ ան բա րեն պաստ
հետևանք»: 

Ք րեա կան դա տա վա րու թյան ըն թաց քում
մե ղադր յա լի մեղ քի ա պա ցու ցու մը դա տա վա -
րու թյան մե ղադ րող կող մի պար տա կա նու թյունն
է: Դեռևս լրիվ չա պա ցուց ված, կաս կած հա րու -
ցող փաս տը չպետք է դրվի ո րոշ ման՝ դա տա -
վճռի հիմ քում կամ պետք է մեկ նա բան վի հօ -
գուտ մե ղադր յա լի։ Ել նե լով ան մե ղու թյան կան -
խա վարկածից՝ վա րույթն ի րա կա նաց նող մար -
մին ներն ի րա վունք չու նեն ա պա ցուց ման պար -
տա կա նու թյու նը դնել մե ղադր յա լի վրա՝ պա -
հան ջել, որ նա ա պա ցու ցի իր ան մե ղու թյու նը։ 

Ան մե ղու թյան կան խա վար կա ծի` քննարկ -
վող խնդիր նե րի հա մա տեքս տում քննարկ ման
կա րիք ու նի այս պես կոչ ված «լռու թյան ի րա -
վուն քը», երբ ան ձի կող մից իր ան մե ղու թյան
վե րա բեր յալ ա պա ցույց ներ չներ կա յաց նե լը, ինչ -
պես նաև նրա լռու թյու նը չեն կա րող հիմք ծա -
ռա յել նրա մե ղա վո րու թյան վե րա բեր յալ եզ րա -
հան գում ա նե լու հար ցում: Ընդ հա նուր առ մամբ՝
քա նի որ մե ղադր յա լը պար տա վոր չէ ա պա ցու -
ցել իր մե ղա վո րու թյու նը, վեր ջի նիս կող մից լռու -
թյուն պահ պա նե լը չի կա րող մեկ նա բան վել ի
վնաս նրա: 

Այ սինքն՝ ան մե ղու թյան կան խա վար կա ծի ա -
ռան ձին դրսևո րում է այն, որ. «Մե ղադր յա լը
պար տա վոր չէ ա պա ցու ցել իր ան մե ղու թյունը»:
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Երևան, 2016թ., էջ  62:

12 Տե՛ս Савицкий В., Презумпция невиновности, Москва, с. 18, 1997, с. 2:



27

ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ

Ըստ Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան
դա տա րա նի՝ Ֆի լիպսն ընդ դեմ Միաց յալ Թա -
գա վո րու թյան գոր ծով կա յաց րած ո րոշ ման.
«...Մե ղադ րո ղին ներ կա յաց վող պա հան ջը՝ կրե -
լու նրա դեմ ա ռա ջադր ված մե ղադ րանքն ա -
պա ցու ցե լու պար տա կա նու թյու նը, կազ մում է
ար դա րա ցի դա տաքն նու թյան ընդ հա նուր գա -
ղա փա րի բաղ կա ցու ցիչ մա սը»: Մե ղադ րան քի
կող մը պար տա վոր է, մի կող մից, ա պա ցու ցել
մե ղադ րան քը, մյուս կող մից` հեր քել կաս կա -
ծյա լին, մե ղադր յա լին ի պաշտ պա նու թյուն բեր -
ված փաս տարկ նե րը: Վ.Սլուչևս կու բնո րոշ մամբ`
մե ղադր յա լի վրա չի կա րող դրվել ճշմար տու -
թյան բա ցա հայտ մանն ա ջակ ցե լու պար տա կա -
նու թյուն:

Ֆամ Հոանգն ընդ դեմ Ֆ րան սիա յի գոր -
ծով մե ղադր յա լը ձեր բա կալ վել էր սահ մա նա -
գծին՝ Ֆ րան սիա հե րոին ներկ րե լիս: Ֆ րան սիա -
կան օ րենսդ րու թյու նը նա խա տե սում է, որ ար -
գել ված ապ րանք նե րի, այդ թվում՝ հե րոի նի
ներկ րու մը են թադր վում է ա պօ րի նի, ե թե այդ
ապ րան քը ներկ րող ան ձը հա կա ռա կը չի ա պա -
ցու ցել, օ րի նակ՝ այն դեպ քում, երբ ներ կա յաց -
վում են բա վա րար ար դա րաց նող փաս տաթըղ -
թեր, կամ երբ ա պա ցուց վում է, որ գոր ծո ղու -
թյու նը կա տար վել է ծայ րա հեղ անհ րա ժեշ տու -
թյան ի րա վի ճա կում: 

Ներ կա յաց վող գոր ծում պաշտ պա նու թյան
կող մը ոչ մի նման ար դա րաց նող ա պա ցույց չէր
ներ կա յաց րել, իսկ մե ղադր յա լը հրա ժար վել էր
որևէ բա ցատ րու թյուն տա լուց: Մար դու ի րա -
վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նը եզրա կաց -
րեց, որ որևէ ան թույ լատ րե լի բան չկա, որ այն
մար դը, ով իր տի րա պե տու թյան տակ ու նի այն -
պի սի գույք, ո րն ար գել ված է, պետք է բա վա -
րար ձևով բա ցատ րի այդ փաս տը13:

Բար բե րան, Մե սե գեն և Ջա բար դոն ընդ -
դեմ Իս պա նիա յի գոր ծով 1988թ. վճռում ան -
մե ղու թյան կան խա վար կա ծին հա ղոր դել է
հետևյալ բո վան դա կու թյու նը. «...6-րդ հոդ վա -
ծի 2-րդ մա սը սահ մա նում է ան մե ղու թյան կան -
խա վար կա ծի սկզբուն քը: Դա պա հան ջում է, ի
թիվս այ լոց, որ ի րենց պար տա կա նու թյուն նե րը

կա տա րե լիս դա տա րա նի ան դամ նե րը չպետք է
ու նե նան կան խա կալ կար ծիք առ այն, որ մե -
ղադր յա լը կա տա րել է մեղ սագր վող ա րար քը,
ա պա ցուց ման պար տա կա նու թյու նը պետք է
կրի մե ղադ րան քի կող մը, և ցան կա ցած կասկած
պետք է մեկ նա բան վի հօ գուտ մե ղադր յա լի»14:

Ան մե ղու թյան կան խա վար կա ծի ա ռան ձին
դրսևո րում է «չփա րատ ված կաս կած նե րը հօ -
գուտ մե ղադր յա լի մեկ նա բա նե լու» պա հան -
ջը:

Մե ղադր յա լի մե ղա վո րու թյան վե րա բեր յալ
կաս կած նե րի առ կա յու թյու նը հան գեց նում է մե -
ղադր յա լի ար դա րաց մա նը, ե թե սպառ ված են
լրա ցու ցիչ ա պա ցույց ներ հա վա քե լու բո լոր հնա -
րա վոր մի ջոց նե րը: Սա նշա նա կում է, թե՝ մե -
ղադ րան քը հիմ նա վո րող փաս տե րի վե րա բե -
րյալ չփա րատ ված կաս կած նե րի առ կա յու թյան
դեպ քում այդ փաս տե րը պետք է հան վեն ա -
պա ցույց նե րի հա մա կար գից, և դրա նով իսկ
չփա րատ ված կաս կած նե րը մեկ նա բան վեն հօ -
գուտ մե ղադր յա լի: Չա պա ցուց ված մե ղա վո րու -
թյու նը հա վա սա րա զոր է ա պա ցուց ված ան մե -
ղու թյան: 

Երբ դի տար կում ենք այս սկզբուն քը, հա -
վա նա կան է հա մար վում, որ կա ռա ջա նա մի ի -
րա վի ճակ, երբ վերջ նա կան արդ յուն քով կու նե -
նանք ա պա ցու ցած մե ղա վո րու թյուն, ո րին հան -
գեց րել են ա նուղ ղա կի ա պա ցույց նե րի հա մակ -
ցու թյու նը և մե ղադր յա լի` իր լռե լու ի րա վուն քից
օգտ վե լու հան գա ման քը: Այ սինքն՝ մի վի ճա -
կից, ո րին հա կա ռակ ո չինչ չի ա պա ցուց վել,
հան գել ենք ա պա ցուց ված մե ղա վո րու թյան,
հետևա բար՝ ան մե ղու թյան կան խա վար կա ծի
սկզբուն քը չի գոր ծել: 

Գ րեյ սո նը և Բարն համն ընդ դեմ Միաց -
յալ Թա գա վո րու թյան գոր ծով Մար դու ի րա -
վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րանն անդ րա -
դար ձել է հետևյալ կարևոր հար ցին. «...Դա -
տա խա զու թյան վրա էր դրված ա պա ցուց ման
ծան րու թյու նը, որ դի մո ղը քննու թյան ա ռար կա
ու նեց ված քը ձեռք էր բե րել տվյալ ժա մա նա կա -
հատ վա ծում: … Թեև դա տա րանն օ րեն քով սահ -
ման ված կար գով պար տա վոր էր են թադ րել,
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թե այդ ու նեց ված քը ձեռք էր բեր վել թմրա մի -
ջոց նե րի ա պօ րի նի շրջա նա ռու թյամբ, այդ են -
թադ րու թյու նը կա րող էր ժխտվել, ե թե դի մողն
ա պա ցու ցեր, որ ու նեց ված քը ձեռք է բեր վել օ -
րի նա կան ճա նա պար հով: Բա ցի դրա նից՝ դա -
տա վո րի հա յե ցո ղու թյանն էր թողն վել են թա -
դրու թյան վրա չհիմն վե լը, ե թե նա համարի, թե
դրա վրա հիմն վե լը կա րող է ար դա րա դա տու -
թյան ի րա կա նա ցու մից հրա ժար վե լու լուրջ
վտանգ ա ռա ջաց նել...»: Այ սինքն` դա տա րանն
ու նի կան խա վար կած նե րի վրա ինք նա բե րա -
բար հիմն վե լուց ձեռն պահ մնա լու պար տա կա -
նու թյուն: Դա տա րա նը պետք է պատ շաճ կեր -
պով կշռա դա տի ներ կա յաց ված ա պա ցույց նե -
րը, հան գա մա նո րեն գնա հա տի դրանք և մե -
ղա վո րու թյան վե րա բեր յալ իր դա տո ղու թյուն -
նե րը պետք է հիմ նա վո րի դրան ցով:15

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան Սահ մա -
նադ րա կան դա տա րա նը, հաշ վի առ նե լով Մար -
դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի
ի րա վա կան դիր քո րո շում նե րը (մաս նա վո րա -
պես՝ Vassilios Stavropoulos v. Greece), համարում
է, որ որևէ ո րա կա կան տար բե րու թյուն չպետք
է դրվի ա պա ցույց նե րի բա ցա կա յու թյան և ան -
ձի ան մե ղու թյու նը կաս կա ծի տակ չդնող ար -
դա րաց ման դա տավճ ռի հիմ քով քրեա կան գոր -
ծի ա վարտ ման միջև:

Ընդ հան րաց նե լով վե րը շա րադր վա ծը՝
ան հեր քե լի է դառ նում, որ մե ղադր յա լը պար -
տա վոր չէ ա պա ցու ցել իր ան մե ղու թյու նը, և
այդ բե ռը կրում է մե ղադ րան քի կող մը, ինչ -
պես նաև չփա րատ ված կաս կած նե րը պետք
է մեկ նա բան վեն հօ գուտ մեղադրյալի:
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15 Տե՛ս Մաքբրայդ Ջ., Մարդու իրավունքները և քրեական դատավարությունը (Մարդու իրավունքների Եվրոպական
դատարանի նախադեպային պրակտիկան), թարգմանություն, Երևան, 2009, էջ 228-230:
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Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան Սահ մա -
նադրու թյան 1995 թվա կա նի հու լի սի 5-ի ըն -
դու նու մից ի վեր ան ցել է շուրջ 21 տա րի: Այն
ժա մա նա կաշր ջա նը, ո րի ըն թաց քում ըն դուն վել
է Հիմ նա կան օ րեն քը, այն պի սի խնդիր նե րի ա -
ռաջ էր դրել ամ բողջ հայ ժո ղովր դին, որ պի սիք
են. 1) գո յատևու մը, 2) տնտե սու թյան քայ քայ -
ված վի ճա կի վե րա կանգ նու մը, 3) աշ խա տատե -
ղե րի վե րա կանգ նու մը, 4) պա տե րազ մը, 5) հա -
սա րա կու թյան բնա կա նոն զար գա ցու մը:

Նոր ան կա խա ցած եր կի րը, բազ մա թիվ
դժվա րու թյուն ներ հաղ թա հա րե լով, ձևա վո րում
է իր ան կախ ինս տի տուտ նե րը, ստեղ ծում է պե -
տա կան ա պա րա տը, հին պե տա կան և հա սա -
րա կա կան սկզբունք նե րը վե րա փոխ վում են ան -
կախ նոր սկզբունք նե րով, նոր ար ժեք նե րով:
Նոր ար ժե հա մա կարգ ստեղ ծե լու նպա տա կով
Հա յաս տա նի հիմ նա կան օ րեն քի բազ մա թիվ
դրույթ նե րը վերց վել են նոր մա տիվ դաշ տի հա -
րուստ և կա յա ցած այն պի սի եվ րո պա կան
երկրնե րի սահ մա նադրու թյուն նե րից, որ պի սիք
են Ֆ րան սիան, Գեր մա նիան: Տվ յալ երկր նե րի
բազ մա դար յա փոր ձը մար դու ի րա վունք նե րի,
պե տա կան մար մին նե րի կա յաց ման, ինչ պես
նաև սահ մա նադրա կան դրույթ նե րի նկատ մամբ
վե րահս կո ղու թյուն ի րա կա նաց ման հետ կապ -
ված սկզբունք նե րը ներդ նե լով՝ Սահ մա նադրու -
թյու նը կոչ ված է նաև ի րա կա նաց նե լու լուրջ
կազ մա կեր պա կան գոր ծա ռույթ, որի հա մա ձայն`
ոչ միայն ամ բող ջա կա նաց վում է ձեռք բե րա ծը,
այլև հա սա րա կու թյան առջև նոր խնդիր ներ են
դրվում` վե րա կազ մա կեր պե լու հան րա յին կյան -
քը սահ մա նադրա կան նոր մե րին ու սկզբունք -
նե րին հա մա պա տաս խան, գտնե լու դրան հա -
մա պա տաս խան կա ռու ցա կար գա յին լու ծում ներ,
ձևա վո րե լու սահ մա նադրա կա նու թյան ե րաշ խա -
վոր ման ի րա վա քա ղա քա կան նա խադր յալ ներ1: 

Առ հա սա րակ՝ վեր ջին դա րե րում մարդ կու -
թյան հա մար տեխ նի կա կան մի ջոց նե րի զար -
գա ցու մը, բազ մա թիվ ո լորտ նե րի ավ տո մա տա -
ցու մը թեև հանգեցնում են դրա կան ա ռա ջըն -
թա ցի, միևնույն ժա մա նակ՝ ճա կա տագ րա կան
են ազ դում այլ ո լորտ նե րի վրա՝ է կո լո գիա կան
ա ղետ ներ, բա րո յա հո գե բա նա կան դեգ րա դա -
ցում: Վե րը նշվա ծից են թադր վում է, թե մարդ -
կու թյան պատ մու թյու նը զար գա նում է ա լի քաձև՝
վե րելք նե րը, հա ջո ղու թյուն նե րը փո խարկ վում
են լճաց մամբ և բա րո յա հո գե բա նա կան անկ -
մամբ: Նշ ված նրբու թյուն նե րը բազ մա թիվ մտա -
վո րա կան նե րին ստի պել են ժա մա նա կին
անդրա դառ նալ հա մա պար փակ ա ռա ջըն թա ցի
չա փա նի շնե րին: Ո րոշ նե րն այդ պի սի ա ռա ջըն -
թա ցը տես նում էին գի տա տեխ նի կա կան ա -
ռաջըն թա ցում, իսկ ա հա հայտ նի ֆրան սիացի,
անգ լիա ցի լու սա վո րիչ նե րն այդ պի սի ա ռաջըն -
թա ցը տես նում էին ռա ցիո նալ տար րե րի ներ -
թա փան ցու մը հա սա րա կա կան կյան քի կազ -
մա կերպ ման մեջ: Ինչ պես ցույց է տա լիս, սա -
կայն, պատ մու թյու նը՝ հա սա րա կա կան կյան -
քում ա ռա վել ա րա գո րեն զար գա նում են ոչ ռա -
ցիո նալ տար րե րը, մաս նա վո րա պես՝ XX-րդ դա -
րը հի շա տակ վեց տեխ նի կա կան լուրջ հա ջո -
ղու թյուն նե րով, որ պի սիք լայն կի րա ռու թյուն
ստա ցան ինչ պես Առա ջին այն պես էլ Երկ րորդ
աշխարհա մար տերով: Հա սա րա կա կան խնդիր -
նե րն ազ գա յի նից ժա մա նա կի ըն թա ցքում վե -
րած վում են վե րազ գա յի նի, քա նի որ այդ խնդիր -
նե րը պատ ճառ են դար ձել հար յու րա վոր մի -
լիոն նե րի հաս նող մարդ կա յին զո հե րի: Այս տեղ
պատ մու թյու նը ներ կա յիս մարդ կու թյան սերնդի
առջև դրել է հետևյալ խնդի րը՝ ինչ պես ա պա -
հո վել մարդ կու թյան խա ղաղ, հա մա տեղ գոյակ -
ցու թյու նը:

Լա վա գույն լու ծում նե րը, ըստ էու թյան, տրվել Օ
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1 Հարությունյան Գ, Վաղարշյան Ա. Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության մեկնաբանություններ /
ընդհանուր խմբագրությամբ.– Եր.: «Իրավունք», 2010, էջ 12:



են նաև ՀՀ Սահ մա նադրու թյան (Սահ մա նադրու -
թյան փո փո խու թյուն ներ) տեքս տա յին տար բե -
րակ նե րում: Այ դու հան դերձ՝ ակն հայտ է, որ այն
լու ծում նե րը, ո րոնք տրվել են նոր մա տի վա յին
դաշ տում, հետ են մնում ի րա կա նու թյու նից: Տե -
ղին է հի շել Հե գե լի դա տո ղու թյուն ներն ի րա -
վուն քի բո վան դա կու թյան առն չու թյամբ, երբ
շեշ տում էր, որ հաս կա ցու թյու նը և ի րա կան հա -
րա բե րու թյուն նե րում դրա գո յու թյու նը եր կու
տար բեր բա ներ են՝ ինչ պես հո գին և մար մի նը,
ո րոնք միմ յան ցից բա ժան լի նել չեն կա րող2: Ա -
վե լին՝ սահ մա նադրա կան ըն կա լում նե րի ու հա -
սա րա կա կան ի րո ղու թյուն նե րի միջև ո րո շա կի
ներ դաշ նա կու թյուն պետք է լի նի. ներ դաշ նա -
կու թյուն ցան կա լիի ու ի րա կա նի միջև, հան րա -
յին ճա նա չում գտած ու վար քագ ծի հիմ նա րար
կա նոն դար ձած ար ժե քի ու ի րա կան վար քա -
գծի միջև3: Վե րը շա րադր վա ծի պատ կե րն ստի -
պում է ձևա վո րել նոր հա մա կարգ՝ ա պա հով -
ված նոր ե րաշ խիք նե րով: Սահ մա նադրու թյան
ըն դուն ված լի նե լը, դեռևս հե ռու է պա հում երկ -
րում սահ մա նադրա կա նու թյան հաս տատ ված
լի նե լուց: Սահ մա նադրա կան դրույթ նե րը պետք
է ար տա ցո լեն հիմ նա կան զար գաց ման այն ուղ -
ղու թյուն նե րը, ո րոնք հա սա րա կու թյու նը պա -
հան ջում է իշ խա նու թյու նից: Նոր մե րը պետք է
ար տա հայ տեն ի րա կա նու թյու նը և ձգ տեն կա -
տա րե լու թյան, մինչ դեռ ի րա կա նու թյու նն ստի -
պում է սահ մա նադրա կան դրույթ նե րին վե րա -
բեր ել ա ռանց վստա հու թյան, քա նի որ այն ե -
րաշ խիք նե րը, ո րոնք ամ րագր ված են Սահ մա -
նադրու թյամբ, հա ճախ տար բեր պատ ճառ նե -
րով պայ մա նա վոր ված գոր ծիք են դառ նում իշ -
խա նու թյան ձեռ քում և չեն պահ պան վում: Այ -
նո ւա մե նայ նիվ, հա սա րա կու թյու նը պե տու թյան
առջև ո րո շա կի պա հանջ ներ դնե լու հնա րա վո -
րու թյու նը պայ մա նա վոր ված է «ա ռողջ» հա սա -
րա կու թյուն ու նե նա լով, ո րի կա յաց ման ան մի -
ջա կան պար տա կա նու թյու նը կրում է իշ խա նու -
թյու նը: Վեր ջի նիս գոր ծո ղու թյուն նե րը պետք է
ուղղ ված լի նեն կրթված և բարձր ի րա վա գի -
տակ ցու թյամբ օժտ ված հա սա րա կու թյան ձևա -
վոր մա նը և դրա հե տա գա զար գաց ման և կա -

տա րե լա գործ ման հա մար հա մա պա տաս խան
պայ ման նե րի ստեղծ մա նը: Երկ րում սահ մա -
նադրա կան մշա կույ թի դրսևոր ման կարևոր
բնու թագ րիչ նե րից է սահ մա նադրա կան պատ -
շաճ մա կար դա կի ի րա վա գի տակ ցու թյու նը: Վեր -
ջինս ա մե նաընդ հա նուր գծե րով են թադրում է
հա սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն նե րում սահ -
մա նա դիր նոր մե րի անհ րա ժեշ տու թյան գի տակ -
ցում, դրանց սահ մա նում, այդ նոր մե րով ապ -
րե լու և գոր ծե լու, դրանք հար գե լու ու պաշտ -
պա նե լու պատ րաս տա կա մու թյուն: Սահ մա -
նադրա կան ի րա վա գի տակ ցու թյան սուբ յեկտ
են հա սա րա կու թյան բո լոր ան դամ նե րը, նրանց
տա րաբ նույթ կազ մա վո րում ներն ու ինս տի տուտ -
նե րը, այդ թվում պե տու թյու նը` ի դեմս պե տա -
կան իշ խա նու թյան ինս տի տուտ նե րի: Հա սա -
րա կու թյան ան դամ նե րի ու պե տա կան ինս տի -
տուտ նե րի սահ մա նադրա կան ի րա վա գի տակ -
ցու թյան միջև ան ներ դաշ նա կու թյու նը սո ցիա -
լա կան ան հա մա ձայ նու թյուն նե րի ու կա տակ -
լիզմ նե րի պատ ճառ կա րող է հան դի սա նալ4:
Վե րը նշված գոր ծա ռույթ նե րը կա տա րած լի նե -
լուց հետ նոր հնա րա վոր է խո սել այն պի սի գա -
ղա փար նե րից, որ պի սիք են ժո ղովր դա վա րու -
թյու նը, ժո ղովր դաիշ խա նու թյու նը, ի րա վուն քի
գե րա կա յու թյու նը և այլն: Սահ մա նադրա կան
ան վե րա պա հե լի պա հանջ է պե տա կան մար -
մին նե րին սահ մա նա փա կել մարդ կանց ի րա -
վունք նե րով, այ դու հան դերձ՝ հարց է ա ռա ջա -
նում. արդ յոք ներ կա յիս հա սա րա կու թյու նը, ոչ
բարձր ի րա վա գի տակ ցու թյամբ օժտ ված, կա -
րո ղա նո՞ւմ է օգտ վել իր ի րա վունք նե րից: Խնդիրն
այն է նաև, որ հա սա րա կու թյան բջիջ նե րը՝ մար -
դիկ, հրա ժար վում են պատ շաճ կա տա րելուց ի -
րենց պար տա կա նու թյուն նե րը, սա կայն ցան -
կա նում են օգտ վել ի րենց հա մար ան հաս կա -
նա լի ի րա վունք նե րից: Սահ մա նադրա կա նու -
թյու նը են թադրում է ի րա վուն քի գե րա կա յու -
թյուն, հար գանք մար դու նկատ մամբ՝ որ պես
բարձ րա գույն ար ժեք, իշ խա նու թյան բա ժա նում,
զսպում նե րի և հա կա կշիռ նե րի ինս տի տու տի
ներդ նում: Նշ ված նե րը սոսկ փոքր մաս նիկն են
այն սկզբունք նե րից, ո րոնք կա րող են պե տու -
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ընդհանուր խմբագրությամբ.- Եր.: «Իրավունք», 2010, էջ 15:
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թյան զար գաց ման տրա մա գի ծն ուղ ղել դե պի
կա յու նու թյուն:

Պե տու թյու նը՝ որ պես հա մա կարգ, բա վա -
կա նին բարդ է, քա նի որ պա րու նա կում է այն -
պի սի բարդ հա մա կարգ, որ պի սին հա սա րա -
կու թյունն է: Ժա մա նա կա կից հա սա րա կու թյու -
նը, ինչ պես հա ճախ ըն դուն ված է ա սել, բաց
հա մա կարգ է, քա նի որ վեր ջի նիս զար գաց ման
հա մար անհ րա ժեշտ է այլ հա մա կար գե րից ռե -
սուրս նե րի ներ թա փան ցու մը: Այդ պի սի հա մա -
կար գեր կա րող են լի նել, ա ռա ջին հեր թին, բնու -
թյու նը, իսկ հե տո միայն՝ մար դու ան հա տա կան
աշ խար հը: Հա սա րա կու թյու նը նաև դի նա միկ
հա մա կարգ է, որ պի սի հան գա ման քը նշա նա -
կում է, որ նա ա նընդ հատ փո փոխ վում է, հի նը
փո խա րի նում է նո րին, և ինչ քան անց նում է
ժա մա նա կը, այդ տեմ պե րն ա վե լի և ա վե լի են
ա րա գա նում:

Հա սա րա կու թյու նն ա ռա վել բարդ հա մա -
կարգ է, այդ դրսևոր վում է մի քա նի չա փա նի -
շով՝ ա) փո փո խու թյուն նե րի բարձր դի նա մի կա,
բ) բազ մա շեր տու թյուն, գ) տար բեր հան գույց -
ներ, կա պեր, հա րա բե րու թյուն ներ հա սա րա կու -
թյան են թա հա մա կար գե րի և տար րե րի միջև,
դ) հա սա րա կու թյան տար րեր՝ մար դիկ, ովքեր
զին ված են կամ քով, ա զա տու թյամբ, ընտ րու -
թյամբ, որ պի սիք վեր ջին նե րիս վար քա գի ծը
դարձ նում են ան կան խա տե սե լի: Հա սա րա կու -
թյու նը, թեև ինք նա բավ չէ, այ դու հան դերձ՝ գո -
յու թյուն ու նե ցող բարդ հա մա կար գե րից գրե թե
ա մե նաինք նա կար գա վոր վողն է: Այդ հան գա -
ման քը պայ մա նա վոր ված է նաև այն իրողու -
թյամբ, որ հա մա կար գի մեջ գոր ծում են մար -
դիկ, ովքեր օժտ ված են գի տակ ցու թյամբ, որն
ել նրանց թույլ է տա լիս ըն կա լել նրանց գոր ծո -
ղու թյուն նե րը, ի մաս տա վո րել նպա տակ նե րը,
կան խա տե սել արդ յունք նե րը՝ այդ գոր ծառ նու -
թյուն ներն էլ հենց պայ մա նա վո րում են ինք նա -
կար գա վոր ման էու թյու նը: Ե թե փոր ձենք կի -
րա ռել սի ներ գե տի կա յի լե զուն, ա պա կա րե լի է
փաս տել, որ, ինչ պես յու րա քանչ յուր հա մա կար -
գում, այն պես էլ հա սա րա կու թյան մեջ, կան
կա յուն զար գաց ման ո րո շա կի ժա մա նա կա հատ -

ված ներ, ո րոնք փո խարկ վում են քաո սի տար -
րե րով: Այ դու հան դերձ՝ այն հան գա ման քը, որ
մար դիկ օժտ ված են գի տակ ցու թյամբ, թույլ է
տա լիս վե րահս կել քաո սը, ուղ ղոր դել ա նո րո -
շու թյու նը ո րո շա կիու թյան: Տե ղին է հի շել կանտ -
յան կա տե գո րիկ իմ պե րա տի վը, որն ի րա վա -
կան ո լոր տում հան դես է գա լիս հետևյալ բո -
վան դա կու թյամբ հա մընդ հա նուր օ րեն քի տես -
քով. «Ար տաք ուստ վար վիր այն պես, որ քո կա -
մա յա կա նու թյան ա զատ դրսևո րու մը հա մա տե -
ղե լի լի նի հա մընդ հա նուր օ րեն քին հա մա պա -
տաս խա նող յու րա քանչ յու րի ա զա տու թյան
հետ»5: 

Պե տա կան այն հա մա կար գե րում, որոնցում,
Սահ մա նադրու թյան հետ մեկ տեղ, առ կա է սահ -
մա նադրա կա նու թյու նը, որ տեղ սահ մա նադրա -
կան նոր մերն ու սկզբունք ներն ապ րող ի րո ղու -
թյուն են, ձևա վոր վել է սահ մա նադրա կան ժո -
ղովր դա վա րու թյան անհ րա ժեշտ ու բա վա րար
մի ջա վայր, որ տեղ սահ մա նադրա կան նոր մե րը
գոր ծում են ան մի ջա կա նո րեն, և կա սահ մա -
նադրա կան վե րահս կո ղու թյան արդ յու նա վետ
հա մա կարգ, որ տեղ Սահ մա նադրու թյու նը ոչ թե
գոր ծիք է պե տա կան իշ խա նու թյան ձեռ քին,
այլ՝ քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կու թյան հիմ -
նա կան օ րենք է, մի ջոց է այդ հա սա րա կու թյան
ներ դաշ նակ ու կա յուն զար գա ցու մը ե րաշ խա -
վո րե լու հա մար` ոչ միայն սահ մա նե լով վար -
քագ ծի հիմ նա կան կա նոն նե րը, այլև սահ ման
դնե լով իշ խա նու թյա նը, վերջինիս սահ մա նա -
փա կե լով ի րա վուն քով6:

Վեր ջին հար յու րամ յակ նե րի ըն թաց քում
շատ է խոս վել ի րա վա կան, ժո ղովր դա վա րա -
կան պե տու թյան «կա տար յալ» Սահ մա նադրու -
թյան մո դե լի մա սին: Դեռևս 1928թ. հրա տա -
րա կած «Սահ մա նադրու թյան մա սին ուս մունք»
մե նագ րու թյան մեջ Կ. Շմիթ ը խո սում էր «քա -
ղա քա ցիա կան ի րա վա կան պե տու թյան Սահ -
մա նադրու թյան կա տար յալ հաս կա ցու թյան» մա -
սին7: Իսկ, ա հա, 2004թ. Սանտ յա գո յում հրա -
վիր ված Սահ մա նադրա կան ի րա վուն քի մի ջազ -
գա յին ըն կե րակ ցու թյան գա գաթ նա ժո ղո վում
քննար կում նե րի ա ռանցքն էր դար ձել «Սահ -
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7 Carl Schmitt, Verfassungslehre, Berlin 1993, S. 37-40.



մա նադրա կա նու թյուն` նոր աշ խարհ, հին դոկտ -
րի նա ներ» թե ման: Ար ված կարևոր հետևու -
թյուն նե րից մեկն այն էր, որ չի կա րող հա մա -
պար փակ ու կա տար յալ Սահ մա նադրու թյուն լի -
նել: Դա յու րա քանչ յուր հա սա րա կու թյան ար -
ժե հա մա կար գա յին ընդ հան րա ցումն է, ո րի հիմ -
քում անհ րա ժեշ տա բար պետք է դրվեն նաև
մի ջազ գա յին սահ մա նադրա գի տու թյան կող մից
ճա նաչ ման ար ժա նա ցած ո րո շա կի ընդ հա նուր
սկզբունք ներ ու մո տե ցում ներ: Այն հա մա կար -
գե րում, որ տեղ սահ մա նադրա կան ժո ղովր դա -
վա րու թյու նը դեռևս գտնվում է սաղմ նա յին վի -
ճա կում, սահ մա նադրա կան զար գա ցում նե րի
գլխա վոր խնդի րը հիմ նա կան սկզբունք նե րի ու
ար ժեք նե րի ձևա խե ղումնե րից խու սա փելն է,
գի տակ ցու մը, որ սահ մա նադրա կան պե տու -
թյու նը ձևա վոր վում է հա սա րա կու թյան հա մար -
ժեք սահ մա նադրա կան մշա կույ թով: Էա կան է
և այն, որ սահ մա նադրա կան մշա կույթն ա վե լի
կա յուն է, քան սահ մա նադրա կան հա մա կար -
գե րը, սա կայն դրանց գո յա բա նա կան ներ քին
կապն անխ զե լի է: Սահ մա նադրա կա նու թյու նը
սահ մա նադրա կան ար ժեք նե րի հա մա կար գա -
յին ու ի մաս տա վոր ված առ կա յու թյունն է հան -
րա յին կյան քում: Խն դի րը հան գում է ոչ թե
Սահ մա նադրու թյան պար զա պես կի րառ մա նը,
այլ՝ այն սո ցիա լա կան հա մա կար գի ձևա վոր -
մա նը, ո րում Սահ մա նադրու թյունն ի րաց վում է
այդ հա մա կար գի յու րա քանչ յուր բջջի կող մից`
որ պես դրա գո յու թյան կեն սա պայ ման8:

Ամ փո փե լով վե րոգր յա լը՝ կա րե լի է եզ րա -
հան գել, որ ժա մա նա կա կից հա սա րա կու թյան
առջև դրված են բազ մա թիվ մար տահ րա վեր -
ներ: Այդ մար տահ րա վեր նե րը կա րող են հաղ -
թա հար վել միայն այն դեպ քում, երբ ըն կալ վում,
վեր հան վում են առ կա խնդիր նե րը, մշակ վում
են հա մա պա տաս խան մե խա նիզմ ներ խնդիր -
նե րի լուծ ման վե րա բեր յալ, կան խա տես վում են
հնա րա վոր արդ յունք նե րը, և զսպ վում են հնա -
րա վոր վատաց ման ռիս կե րը: Վե րը նկա րագր -
ված խնդիր նե րն ա ռաջ են քա շում ամ բող ջո -
վին նոր պա հանջ ներ՝ մշա կե լու և ներդ նե լու ո -
րա կա պես նոր ամ բող ջա կան հա մա կարգ, ո րը
կոչ ված կլի նի ի րա կա նաց նելու սահ մա նադրա -
կան ախ տո րո շում (դիագ նոս տի կա) և Սահ մա -
նադրու թյան մշտա դի տար կում (մո նի տո րինգ),

որ պի սիք թույլ կտան գտնել, գնա հա տել, վե -
րա կանգ նել խախտ ված սահ մա նադրա կան հա -
վա սա րակշ ռու թյու նը, ինչ պես նաև ա պա հո վել
կա յու նու թյու նը և հա սա րա կու թյան զար գաց -
ման դի նա մի կան: Ի րա կան կյան քի զար գա -
ցում նե րը ցույց են տա լիս, որ ներ կա յումս սահ -
մա նադրա կան դիագ նոս տի կա յի և մո նի տո րին -
գի մե խա նիզմ նե րը բա ցա կա յում են, մինչ դեռ
առ կա սահ մա նադրա կան վե րահս կո ղու թյան և
ար դա րա դա տու թյան հա մա կար գն ի զո րու չէ
դի մա կա յելու ժա մա նա կա կից մար տահ րա վեր -
նե րին:

Սահ մա նադրու թյան ներ կա յիս կար գա վի -
ճա կի, դե րի, կար գա վոր վող ո լորտ նե րի և, ա -
մե նա կարևո րը՝ էու թյան շուրջ պատ կե րա ցում -
նե րը հա սա րա կու թյան կող մից թող նում են բա -
վա կա նին խե ղաթ յուր ված պատ կեր: Պատ ճառ -
նե րը կա րող են լի նել տար բեր՝ սո ցիա լա կան
ա նա պա հով վա ծու թյու նից մինչև ար տա գաղթ,
ո րակ յալ կրթու թյուն ստա ցած և այդ գի տե լիք -
նե րը կի րա ռող մտքի ար տա հոսք և այլն: Այ դու -
հան դերձ՝ վե րը նշված խնդիր նե րը նույն պես
հանգեցնում են հենց այն գոր ծա ռույ թի ի րա -
կա նաց մա նը, որ պի սին սահ մա նադրա կան
մշտա դի տար կու մն է: Խն դի րն այն է, որ թե՛
հան րա յին կա ռա վար չա կան լիա զո րու թյուն նե -
րով օժտ ված սուբ յեկտ նե րը, թե՛ դա տա կան իշ -
խա նու թյան մար մին նե րը, թե՛ օ րի նաս տեղծ և
օ րեն քը կի րա ռող պե տա կան և ոչ պե տա կան
մար մին նե րն ի րենց վար քա գի ծը հա մա պա տաս -
խա նեց նեն ՀՀ Սահ մա նադրու թյամբ հռչակ ված
ար ժեք նե րին՝ ըն կա լե լով այն դրույթ նե րը, ո -
րոնք նե րա ռում են գա ղա փար ներ, և շարժ վեն
այդ գա ղա փար նե րով: Նշ ված գա ղա փար նե րի
և ի րա կա նու թյան միջև հա կա սու թյուն նե րի բա -
ցա հայ տու մը սահ մա նադրա կան մշտա դի տարկ -
ման կարևո րա գույն խնդիր նե րից մե կն է, որը
պար զում է թե որ քա նո՛վ է գոր ծում Սահ մա -
նադրու թյու նը, կան արդ յոք դեկ լա րա տիվ բնույթ
ու նե ցող նոր մեր, թե՞ ոչ, ինչ պե՞ս են Սահ մա -
նադրու թյան փո փո խու թյուն ներն ազ դում մարդ -
կանց ի րա վա գի տակ ցու թյան վրա:  Վեր ջի նիս
մա կար դա կը վկայում է պե տու թյան ար ժեք նե -
րի, գա ղա փա րա խո սու թյան, պաշտ պա նու թյան
պահ պան ման սահ մա նա չա փե րի մա սին: Գի -
տակ ցու թյու նը բա ցա ռա պես մար դու կող մից
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աշ խար հի ի մաս տա վոր ման և այդ աշ խար հում
իր կողմ նո րոշ ման մի ջոցն է: XX-րդ դա րի փի լի -
սո փա յա կան միտ քը բախ վել էր ան հա տա կան
գի տակ ցու թյան և հա սա րա կա կան գի տակ ցու -
թյան հա րա բե րակ ցու թյա նը: Ֆ րան սիա ցի մտա -
վո րա կան Է. Դյուրք գեյ մը ե կել է այն եզ րա -
հանգ ման, որ ան հա տա կան գի տակ ցու թյու նը
պա րու նա կում է հա սա րա կա կան գի տակ ցու -
թյան եր կու մա կար դակ՝ զուտ ան հա տա կան
գի տակ ցու թյուն և այն մա կար դա կը, ո րը նե րա -
ռում է այլ մարդ կանց գի տակ ցու թյան տար րեր,
մաս նա վո րա պես՝ գա ղա փար ներ, ար ժեք ներ,
բա րո յա կան նոր մեր և այլն: Հա սա րա կա կան
գի տակ ցու թյու նը դրսևոր վում է տար բեր ձևե -
րով: Այդ պի սի ձևե րից մեկն է նաև ի րա վա գի -
տակ ցու թյու նը: Հարկ է նշել, որ Սահ մա նադրու -
թյան մշտա դի տարկ ման՝ որ պես ա ռան ձին ինս -
տի տու տի ներդր ման խնդիր նե րը պայ մա նա -
վոր ված են ո րոշ գոր ծառ նա կան և ինս տի տու -
ցիո նալ լու ծում նե րով: Գոր ծառ նա կան խնդիր -
նե րից մեկն է ա պա հո վել Սահ մա նադրու թյան
սահ մա նադրա կա նու թյու նը: Սահ մա նադրու թյու -
նը կա րող է ի րա կա նաց նել իր առջև դրված
պատ վի րա նը միայն այն դեպ քում, երբ հիմ նա -
րար սահ մա նադրա կան ար ժեք ներն ու սկզբունք -
ներն ար տա ցո լում են հա սա րա կու թյան ար ժե -
հա մա կար գը, նրանց պատ կե րա ցում նե րը և ի -
րա վա գի տակ ցու թյան մա կար դա կը:

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան Սահ մա -
նադրու թյան 123-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ Հա -
յաս տա նի Հան րա պե տու թյան Նա խա գա հը
հետևում է Սահ մա նադրու թյան պահ պան մա -
նը: Նմա նա տիպ դրույթ ներ նա խա տես վում են
նաև այլ պե տու թյուն նե րի հիմ նա կան օ րենք նե -
րում ( Պոր տու գա լիա, Լե հաս տան, Ֆ րան սիա):
Հե տաքր քիր է Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյան Սահ -
մա նադրու թյան 80-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սը, ո -
րի հա մա ձայն՝ Նա խա գա հը ոչ միայն Սահ մա -
նադրու թյան ե րաշ խա վորն է, այլ նաև՝ մար դու
և քա ղա քա ցու ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն -
նե րի: Պա տա հա կան չէ, որ պե տու թյուն նե րի
մեծ մա սում հիմ նա կան օ րեն քի ե րաշ խա վոր
են հենց պե տու թյուն նե րի գլուխ նե րը: Այդ երկրնե -
րում Սահ մա նադրու թյան պահ պան մա նը հե -
տևող անձն էլ, կա րե լի է են թադրել, ի րա կա -
նաց նում է Սահ մա նադրու թյան մշտա դի տար -
կում: Մշ տա դի տարկ ման ի րա կա նաց ման արդ -
յունք ներն էլ, ըստ էու թյան, կա րող են ար տա -

հայտ վել հան րաք վեի մի ջո ցով: Նման պա րա -
գա յում Հան րա պե տու թյան Նա խա գա հը ձեռք
է բե րում սկզբուն քա յին գոր ծա ռույթ՝ ան ընդ -
հատ ի րա կա նաց նե լով Սահ մա նադրու թյան
մշտա դի տար կում:

Ե թե մինչև XVIII դարն ի րա վա քա ղա քա -
կան մտքի զար գա ցու մը հան գեց րեց Սահ մա -
նադրու թյուն նե րի ըն դուն ման, սո ցիա լա կան
հան րու թյան Հիմ նա կան օ րեն քի մի ջո ցով հա -
սա րա կա կան հա մա ձայ նու թյան կա յաց ման գա -
ղա փա րին, ա պա հետ սահ մա նադրա կան շրջա -
նի գլխա վոր խնդի րը Սահ մա նադրու թյան մի -
ջո ցով երկ րում սահ մա նադրա կա նու թյան ե րաշ -
խա վո րումն է: Ինչ պես տե սանք՝ «սահ մա նադրա -
կա նու թյու նը» բարդ հա սա րա կա կան-քա ղա քա -
կան և պե տաի րա վա կան հաս կա ցու թյուն է,
որը, ա ռա ջին հեր թին, են թադրում է սահ մա -
նադրա կան ժո ղովր դա վա րու թյան հաս տա տում:
Դա նպա տակ է, ո րին ձգտում են սո ցիա լա կան
ա ռա ջա դի մու թյան ու ղի ընտ րած երկր նե րը: Սա -
կայն այդ նպա տա կի ի րա կա նա ցու մը պա հան -
ջում է, մաս նա վո րա պես, այն պի սի պար տա -
դիր ե րաշ խիք ներ, ինչ պի սիք են սահ մա նադրա -
կան նպա տակ նե րի ու հիմ նա րար սկզբունք նե -
րի ճա նա չու մը և ե րաշ խա վո րու մը պե տու թյան
ու ողջ հա սա րա կու թյան կող մից, սահ մա նադրա -
կան սկզբունք նե րին հա մա պա տաս խա նող պե -
տա կան իշ խա նու թյան առ կա յու թյու նը, անհ րա -
ժեշտ ի րա վա գի տակ ցու թյու նը, ի րա վուն քի գե -
րա կա յու թյան սկզբուն քի վրա կա ռուց ված ի -
րա վա կան հա մա կար գի կա յա ցու մը, սահ մա -
նադրա կան կար գի ու Սահ մա նադրու թյան գե -
րա կա յու թյան հու սա լի պաշտ պան վա ծու թյու նը
և այլն: Սահ մա նադրա կան ար դա րա դա տու -
թյան մար մին նե րի հա մաշ խար հա յին խորհրդա -
ժո ղո վի ա ռա ջին կոնգ րե սում ա ռանձ նա հա տուկ
կարևո րվեց այն խնդի րը, որ շատ երկր նե րում
սահ մա նադրա կա նու թյան հաս տա տու մը նկա -
տե լիո րեն հետ է մնում սահ մա նադրա կան փաս -
տաթղ թա յին այն լու ծում նե րից, ո րոնք, որ պես
ի րա վա կան մտքի ու մարդ կա յին քա ղա քակրթու -
թյան ձեռք բե րում ներ, հա ճախ ըն դօրի նակ վե -
լով` չեն դառ նում տվյալ կոնկ րետ հա սա րա կու -
թյան ար ժե քա յին հա մա կար գի օր գա նա կան
բա ղադրա տար րը: Սահ մա նադրա կա նու թյան
հաս տատման հա մար Սահ մա նադրու թյան առ -
կա յու թյու նը դեռևս բա վա րար չէ: Ա վե լին՝ Մեծ
Բ րի տա նիան, չու նե նա լով մեկ ա ռան ձին Հիմ -
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նա կան օ րենք, ներ կա յումս հա մար վում է Եվ -
րո պա յի ի րա վա կան, ժո ղովր դա վա րա կան կա -
յա ցած պե տու թյուն նե րից մե կը: Խն դի րը սահ -
մա նադրա կան հիմ նա րար սկզբունք ներն ազ -
գա յին ի րա վա կան հա մա կար գում և հա սա րա -
կա կան պրակ տի կա յում կյան քի կո չե լու մեջ է9:

Ամ փո փե լով վե րոգր յա լը՝ կա րե լի է եզ րա -
հան գել, որ սահ մա նադրա կան մշտա դի տար -
կում չի րա կա նաց նե լու պայ ման նե րում Սահ մա -

նադրու թյան պահ պան մա նը հետևե լու գոր ծա -
ռույ թը, ինչ պես ար դա րա ցիո րեն ընդգ ծում է
Գ.Գ. Հա րու թյուն յա նը, ունի ձևա կան բնույթ,
իսկ սահ մա նադրա կան նոր մե րի գե րա կա յու -
թյունը և «ի րաց վե լիու թյու նը» հա սա րա կու թյան
մեջ ներդ նու մն ա պա հո վումը սահ մա նադրա -
կան հիմ նա րար ար ժեք նե րի և սկզ բունք նե րի
ի մաս տա վոր ված գո յու թյու նը՝ հաս տա տե լով
այդ կերպ սահ մա նադրա կա նու թյու նը:
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4 Տե՛ս https://yali.state.gov/wp-content/uploads/sites/4/2016/01/Coalitions-A-Guide-for-Political-Parties.pdf 

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նը խորհրդա -
րա նա կան կա ռա վար ման կարգ ու նե ցող եր կիր
է: Պառ լա մեն տա կան հա մա կար գը նկա րագրվում
է՝ որ պես օ րենս դիր և գոր ծա դիր իշ խա նու թյան
միա ձու լում, որ տեղ գոր ծա դիր իշ խա նու թյու նը
կա րիք ու նի ու նե նալ խորհր դա րա նի մե ծա մաս -
նու թյան վստա հու թյու նը, որ պես զի գա իշ խա -
նու թյան, որը և պահ պա նի1: Խո սե լով ՀՀ-ում
Ազ գա յին ժո ղո վի մա սին` պետք է նշենք, որ,
ըստ ՀՀ Սա հ մանադրու թյան՝ ՀՀ Ազ գա յին ժո -
ղո վը ժո ղովր դի ներ կա յա ցուց չա կան մար մինն է,
ի րա կա նաց նում է օ րենս դիր իշ խա նու թյու նը, վե -
րահս կո ղու թյուն է ի րա կա նաց նում գոր ծա դի րի
իշ խա նու թյան նկատ մամբ, ըն դու նում է պե տա -
կան բյու ջեն և ի րա կա նաց նում է Սահ մա նադրու -
թյամբ սահ ման ված այլ գոր ծա ռույթ ներ: Ազ գա -
յին ժո ղո վի լիա զո րու թյուն նե րը սահ ման վում են
Սահ մա նադրու թյամբ: Ազ գա յին ժո ղո վը գոր ծում
է իր կա նո նա կար գին հա մա պա տաս խան2:

Այս կա ռա վար ման ձևի հա մա տեքս տում
կարևոր վում են պառ լա մեն տի՝ Հա յաս տա նի
Հան րա պե տու թյու նում Ազ գա յին Ժո ղո վի ընտ -
րու թյուն նե րը, ո րոնց մի ջո ցով ձևա վոր վում է
երկ րի բարձ րա գույն քա ղա քա կան, ի րա վա կան
մար մի նը: Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում
Ազ գա յին Ժո ղո վի ընտ րու թյուն նե րը տե ղի են
ու նե նում ՀՀ Սահ մա նադրու թյան և ՀՀ ընտ րա -
կան օ րենսգր քի հի ման վրա: Ըստ ՀՀ Սահ մա -
նադրու թյան՝ ՀՀ Ազ գա յին ժո ղո վը կազմ ված է
101 պատ գա մաո րից, ովքեր ընտր վում են հա -
մա մաս նա կան ընտ րա կար գով, հինգ տա րի

ժամ կե տով3: Կարևոր նշա նա կու թյուն ու նի այն
հան գա ման քը, որ Ազ գա յին ժո ղո վի ձևա վոր -
ման հա մար անհ րա ժեշտ է, որ խորհր դա րա -
նում ձևա վոր վի կա յուն մե ծա մաս նու թյուն, և ե -
թե ընտ րու թյան արդ յուն քով կամ քա ղա քա կան
կոա լի ցիա կազ մե լու մի ջո ցով կա յուն խորհր -
դա րա նա կան մե ծա մաս նու թյուն չի ձևա վոր -
վում, ա պա անց կաց վում է ընտ րու թյան երկրորդ
փուլ: Փաս տո րեն, ՀՀ Սահ մանադրու թյու նը նա -
խա տե սում է քա ղա քա կան կոա լի ցիա կազ մե -
լու մի ջո ցով խորհր դա րա նում կա յուն մե ծա մաս -
նու թյան ձևա վո րե լու հնա րա վո րու թյու նը:

Քա ղա քա կան կոա լի ցիան, սո վո րա բար,
ժա մա նա կա վոր պակտ է կամ հա մա գոր ծակցու -
թյուն եր կու կամ ա վե լի կու սակ ցու թյան միջև և
նպա տակ ու նի ու նե նալու ա վե լի մեծ քա ղա քա -
կան ազ դե ցու թյուն կամ ուժ, քան յուրա քանչյուր
կու սակ ցու թյուն կու նե նար՝ ա ռան ձին վերց ված4:
Այլ կերպ ա սած՝ քա ղա քա կան կոալի ցիան կամ
քա ղա քա կան միու թյու նը հա մա գոր ծակ ցու թյան
հա մա ձայ նա գիր է տար բեր քա ղա քա կան կու -
սակ ցու թյուն նե րի միջև՝ ընտ րու թյուն նե րին հաղ -
թե լու կամ ընտ րու թյուն նե րից հե տո կա ռա վա -
րու թյան մեջ լի նե լու հա մար: Գի տու թյան մեջ
տա րան ջատ վում են քա ղա քա կան կոա լի ցիա -
նե րի հետևյալ տե սակ նե րը.

Ø Ընտ րա կան միու թյուն ներ: Այս միու թյան
հիմ նա կան նպա տակն է ռե սուրս նե րի կենտ րո -
նաց ման մի ջո ցով ու նե նալ ա վե լի լավ արդ յունք -
ներ ընտ րու թյուն նե րից հե տո:  Սա կա րող է
դրսևոր վել՝ թեկ նա ծու նե րին միա վո րե լով կուսակ -

ԱՐԹՈՒՐ ՍԻՄՈՆՅԱՆ
Հայաստանում Ֆրանսիական համալսարանի
իրավաբանական ֆակուլտետի ուսանող
____________________________________________________________________________________________________________
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Յուրաքանչյուր կոալիցիա, հատկապես՝ այնտեղ, 
որտեղ մի կուսակցությունն ավելի ուժեղ է, քան մյուսը, 

սահմանափակված է ունենալ հիերարխիկ կարգուկանոն:

Պետեր Հուկ



ցու թյուն նե րին մեկ ընդ հա նուր թեկ նա ծո ւի շուրջ,
կամ պլյու րա լիս տա կան-մե ծա մաս նա կան հա -
մա կար գի դեպ քում՝ հա մա ձայ նու թյան ձեռքբեր -
մամբ, որ քա ղա քա կան ու ժե րը չեն մրցակ ցում
միմ յանց դեմ ո րո շա կի ընտ րա տա րած քում: Ա -
ռա վել հա ճախ այս միու թյուն նե րի ա ռաջ նա յին
նպա տակն է հաղ թել ընտ րու թյուն նե րում կամ
օ րենս դիր մարմ նում ձեռք բե րել մե ծա մաս նու -
թյուն և ձևա վո րել հա ջորդ կա ռա վա րու թյու նը:
Օ րի նակ՝ ըստ Ինդո նե զիա յի ընտ րա կան օ -
րենսգր քի՝ նա խա գա հի թեկ նա ծու թյուն կա րող
են ա ռա ջադրել միայն այն ու ժե րը, ո րոնք Ժո ղո -
վոր դի ներ կա յա ցուց չա կան խորհր դում ղե կա -
վա րում են պատ գա մա վո րա կան տե ղե րի քսան
տո կո սը կամ նախ կին ընտրու թյուն նե րում ստա -
ցել են ազ գա յին ձայ նե րի քսան հինգ տո կո սը:
2014 թվա կա նին որևէ քա ղա քա կան ուժ չէր
ստա ցել վե րոնշ յալ քա նա կով ձայ ներ, և միայն
քա ղա քա կան ու ժե րի կոա լի ցիա կազ մե լու մի -
ջո ցով ընտր վեց երկ րի նա խա գահ5:

Ø Կոա լի ցիոն կա ռա վա րու թյուն: Կոա լի -
ցիոն կա ռա վա րու թյու նն ա ռա վել հա ճախ հան -
դի պում է, երբ որևէ քա ղա քա կան ուժ չի հաղ -
թում ընտրու թյուն նե րը, և խորհր դա րա նում չի
ա պա հովվում կա յուն մե ծա մաս նու թյուն: Պառ -
լա մեն տա կան հա մա կար գե րում խորհր դա րա -
նում մե ծա մաս նություն կազ մող ու ժը միա նում է
իր նման հա յացք ներ ու նե ցող ու ժի հետ և ձևա -
վո րում կա ռա վա րու թյունը: Օ րի նակ` 2013 թվա -
կա նին Նոր վե գիա յի չորս նախ կին ըն դի մա դիր
ու ժեր սկսե ցին բա նակ ցել կոա լի ցիոն հա մա -
ձայ նագ րի շուրջ, ինչի շնորհիվ նրան ցից եր -
կու սը ստո րագ րե ցին կոա լիցիոն հա մա ձայ նա -
գիր, իսկ մյուս եր կու սը հա մա ձայնվե ցին ա -
ջակ ցել ընդ հա նուր քա ղա քա կան հարցե րում6:

Ø Մեծ կոա լի ցիա: Մեծ կոա լի ցիան հան -
դի պում է, երբ երկ րի հիմ նա կան քա ղա քա կան
ու ժե րը միա նում են և ձևա վո րում կա ռա վա րու -
թյուն: Կոա լի ցիա յի այս տե սա կը շատ հա ճախ

չի հան դի պում, սա հիմ նա կա նում հան դի պում
է, երբ երկ րում առ կա է քա ղա քա կան ճգնա -
ժամ, և այլ ելք հնա րա վոր չէ այդ պի սի պա րա -
գա յում: Բո լո րո վին վեր ջերս Գեր մա նիա յի կանց -
լեր Ան գե լա Մեր կե լը ձևա վո րել է նմա նա տիպ
կոա լի ցիա Սո ցիալ-դե մոկ րա տա կան կու սակ -
ցու թյան հետ, ա ռա ջի նը՝ 2005-2009 թվա կան -
նե րին, իսկ երկ րոր դը՝ 2013 թվա կա նի ընտ րու -
թյուն նե րից հե տո7:

Ø Ազ գա յին միու թյան կա ռա վա րու թյուն -
ներ: Ազ գա յին միու թյան կա ռա վա րու թյուն նե րը
ձևա վոր վում են հիմ նա կա նում, երբ եր կի րը
գտնվում է քա ղա քա կան ճգնա ժա մի մեջ: Ա ռա -
վել հա ճախ այս պի սի դեպ քե րում նոր կառա -
վա րու թյու նը հանձն է առ նում նոր Սահ մա -
նադրու թյան մշա կու մը և երկ րում հիմ նա րար
վե րա փո խում նե րի ի րա կա նա ցու մը: Այս պի սի
կոա լի ցիա յի դեպ քում ո րո շում նե րի կա յա ցու մը
կա րող է կա տար վել ա ռանց ժո ղովր դա վար մե -
թոդ նե րի՝ հաշ վի առ նե լով երկ րի քա ղա քա կան
վի ճա կը:

Ø Օ րենսդրա կան կոա լի ցիա ներ: Այս կոա -
լի ցիա նե րի հիմ նա կան նպա տակն է հաս նել
որևէ օ րենսդրա կան փո փո խու թյան՝ ա ռանց
գոր ծա դիր իշ խա նու թյան բա ժան ման կոա լի -
ցիա յի ան դամ նե րի միջև: Այս տե սա կի դեպ -
քում հնա րա վոր է նաև ընդ դի մու թյան առ կա -
յու թյու նը կոա լի ցիա յի կազ մում8: 1994 թվա կա -
նից սկսած՝ մեք սիկա կան ե րեք ա մե նա մեծ
կուսակ ցու թյուն նե րից և ոչ մե կը չի ստա ցել
խորհր դա րա նում հի սուն տո կոս կամ ա վելի
ձայ ներ ազ գա յին ընտ րու թյուն նե րում: 2012 թվա -
կա նին այդ ե րեք կու սակ ցու թյուն ը ստո րա գրե -
ցին օ րենսդրա կան նա խա ձեռ նու թյուն նե րի օ -
րա կարգ, ո րը հայտ նի է որ պես Մեք սի կա կան
պակտ: Թեև այդ փաս տա թղթում չէր խոս վում
գոր ծա դիր մարմին կազ մա վորելիս կոա լի ցիա -
յի մա սին, սա կայն փաստաթուղթն ընդգր կում
էր մի քա նի կարևո րա գույն հար ցեր երկ րի ի -
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րա վա քա ղա քա կան կյան քի բա րե լավ ման մա -
սով9:

Ինչ պես տես նում ենք՝ տե սու թյան մեջ և
գործ նա կա նում առ կա են կոա լի ցիա նե րի ձևավոր -
ման տար բեր նպա տակ ներ: Սույն հոդ վա ծի
շրջա նակ նե րում մեզ հե տաքրք րում է կոա լի ցիոն
կառա վա րու թյուն նե րի ձևա վոր ման ըն թաց քը:
Ըստ ՀՀ Սահ մա նադրու թյան՝ ե թե ընտ րու թյան
արդ յուն քով կամ քա ղա քա կան կոա լի ցիա կազ -
մե լու մի ջո ցով կա յուն խորհր դա րա նա կան մեծա -
մաս նու թյուն չի ձևա վոր վում, ա պա կա րող է
անց կաց վել ընտ րու թյան երկ րորդ փուլ: Երկ -
րորդ փու լի անց կաց ման դեպ քում թույ լատր վում
է նոր դա շինք նե րի ձևա վո րու մը: Քա ղա քա կան
կոա լի ցիա կազ մե լու սահ մա նա փա կում նե րը,
պայ ման նե րը և կար գը սահ ման վում են ՀՀ Ընտ -
րա կան օ րենսգր քով10: Ըստ ՀՀ Ընտ րա կան օ -
րենսգր քի՝ Ազ գա յին ժո ղո վի պատ գա մա վոր նե -
րի ման դատ նե րի նախ նա կան բաշխ ման մա սին
ո րո շումն ըն դուն վե լուց հե տո՝ 6 օր վա ըն թաց -
քում, ընտ րա կան ար գե լա պատ նեշ նե րը հաղ -
թա հա րած ցան կա ցած կու սակ ցու թյուն (կու սակ -
ցու թյուն նե րի դա շինք) կա րող է քա ղա քա կան
կոա լի ցիա կազ մել ընտ րա կան ար գե լա պատ -
նեշ նե րը հաղ թա հա րած այլ՝ ա ռա վե լա գույ նը եր -
կու կու սակ ցու թյան (կու սակ ցու թյուն նե րի դա -
շինք նե րի) հետ, ե թե նրանց օգ տին տրված
ձայնե րի գու մա րը բա վա րար է սույն օ րենսգր քի
95-րդ հոդ վա ծի 4-9-րդ մա սե րով բաշխ ված ման -
դատ նե րի ընդ հա նուր թվի մե ծա մաս նու թյունն
ստա նա լու հա մար, և նրանք ե կել են հա մա ձայ -
նու թյան վար չա պե տի թեկ նա ծո ւի վե րա բեր յալ:
Մինչև կոա լի ցիա ձևա վո րե լու վերջ նա ժամ կե տի
օր վա ժա մը 18:00-ն կոա լի ցիա յի ան դամ կու -
սակ ցու թյուն նե րը (կու սակ ցու թյուն նե րի դա շինք -
նե րը) պետք է Կենտ րո նա կան ընտ րա կան հանձ -
նա ժո ղով ներ կա յաց նեն կոա լի ցիա կազ մե լու մա -
սին կոա լի ցիա յի ան դամ կու սակ ցու թյուն նե րի
(կու սակ ցու թյուն նե րի դա շինք նե րի ան դամ բո -
լոր կու սակ ցու թյուն նե րի) մշտա կան գոր ծող ղե -

կա վար մար մին նե րի ո րո շում նե րը: Կոա լի ցիա
կազ մե լու մա սին ո րո շու մը պետք է պա րու նա կի
վար չա պե տի թեկ նա ծո ւի ազ գա նու նը, ա նու նը,
հայ րա նու նը: Սահ ման ված ժամ կե տում նշված
ո րո շում նե րը չներ կա յաց նե լու կամ թե րի ներ կա -
յաց նե լու դեպ քում կոա լի ցիան համար վում է
չձևա վոր ված: Ե թե ձևա վոր ված կոա լի ցիան ստա -
ցել է սույն օ րենսգր քի 95-րդ հոդ վա ծի 4-9-րդ
մա սե րով11 բաշխ ված ման դատ նե րի ընդ հա նուր
թվի մե ծա մաս նու թյու նը, սա կայն 54 տո կո սից
պա կաս, ա պա կոա լի ցիան ստանում է այն քան
նվա զա գույն թվով լրա ցու ցիչ մանդատ ներ, որ
կոա լի ցիա յի ման դատ նե րի ընդ հա նուր քա նա կը
տո կո սա յին ար տա հայ տու թյամբ լի նի ոչ պա -
կաս, քան 54 տո կո սը: Լրացու ցիչ ման դատ նե -
րի կոա լի ցիա յին տրա մադր ման հար ցը նույն -
պես կար գա վոր վում է Ընտ րա կան օ րենսգր քով:
ՀՀ Ընտ րա կան օ րենսգր քի հոդ ված 97-ի 2-րդ
մա սով նա խա տես ված վերջ նա ժամ կե տի ա վար -
տի հա ջորդ օ րը Կենտ րո նա կան ընտ րա կան
հանձ նա ժո ղո վը ո րո շում է ըն դու նում ընտ րու -
թյան երկ րորդ փուլ անց կաց նե լու մա սին կամ
Ազ գա յին ժո ղով ընտր վե լու մա սին12:

Ինչ պես տես նում ենք՝ ՀՀ Ընտ րա կան
օրենս գիր քը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս, որ այն
դեպ քում, երբ մեկ քա ղա քա կան ուժ կա յուն մե -
ծա մաս նու թյուն չի ձևա վո րել Ազ գա յին ժո ղո -
վում, քա ղա քա կան կոա լի ցիա կազ մե լու ձևով
հնա րա վոր է ու նե նալ կա յուն մե ծա մաս նու թյուն
խորհր դա րա նում, ե թե քա ղա քա կան կոա լի ցիա -
յի շնորհիվ այդ ու ժը հա տում է խորհր դա րա -
նում բաշխ ված ման դատ նե րի ընդ հա նուր թվի
54 տո կո սը:

Սույն ի րա վա կար գա վո րում նե րի շրջա նակ -
նե րում հարց է ա ռա ջա նում, թե արդ յոք այն
դեպ քում, երբ Ազ գա յին ժո ղո վի ձևա վո րու մից
հե տո քա ղա քա կան կոա լի ցիա նե րը չե ղար կում
են ի րենց քա ղա քա կան կոա լի ցիա կազ մե լու
մա սին հա մա ձայ նա գի րը, և որևէ քա ղա քա կան
ուժ խորհր դա րա նում չի ու նե նում կա յուն մե ծա -
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9 Տե՛ս “Pacto Por Mexico,” November 29, 2012, http://pactopormexico.org/como/; Andres Sada, “Explainer: What Isthe
Pacto por México?” Americas Society-Council of the Americas, March 11, 2013, http://www.as-coa.org/articles/explainer-
what-pacto-por-m%C3%A9xico; Duncan Wood, “A Look at Mexico’s Political Reform-The Expert Take,”The Wilson Center,
October 16, 2013, http://www.wilsoncenter.org/article/look-mexico%E2%80%99s-political-reform-the-expert-take;and
“Choose Pemex over the pact,” The Economist, July 13, 2013, http://www.economist.com/news/leaders/21581730-success-
ful-cross-party-pact-has-broken-congressional-gridlock-it-must-not-become-obstacle

10 Տե՛ս ՀՀ Սահմանադրություն, հոդված 89, 2015:
11 Սույն մասերով կարգավորվում է Ազգային ժողովի մանդատների բաշխման գործընթացը:
12 Տե՛ս ՀՀ Ընտրական օրենսգիրք, հոդված 97, ՀՕ-54-Ն, 2016թ.:



մաս նու թյուն, անհ րա ժե՞շտ է նշա նա կել նոր ընտ -
րու թյուն ներ, թե՞ ոչ:

Շատ Արևմ տաեվ րո պա կան շատ երկ նե րում
առ կա պառ լա մեն տա կան կա ռա վար ման հա մա -
կար գը հան գեց րել է այն արդյունքին, որ բազ -
մա կու սակ ցա կան կա ռա վա րու թյու նը կամ, այս -
պես կոչ ված, կոա լի ցիոն կա ռա վա րու թյու նը դար -
ձել է հիմ նադրույթ13: Նմա նա տիպ երկր նե րում
ա ռաջ է ե կել, այս պես կոչ ված, ա ռանց վե րահսկո -
ղու թյան օ րենս դիր մարմ նի տե սա կը, երբ որևէ
քա ղա քա կան ուժ չի կազ մում կա յուն մե ծա մաս -
նու թյուն խորհր դա րա նում14: Այս խնդի րը լու ծե լու
հա մար քա ղա քա կան ու ժե րն ա ռա վել հա ճախ
կազ մում եմ կոա լի ցա ներ և, ս տա նա լով ձայ նե րի
կա յուն մե ծա մաս նու թյուն խորհր դա րա նում՝ կազ -
մում կա ռա վա րու թյուն: Սա կայն, հաշ վի առ նե -
լով, որ կոա լի ցիա կազ մե լու վե րա բեր յալ հա մա -
ձայ նա գի րը որևէ կերպ չի պար տադրում կող մե -
րին ցան կա ցած պա հի դուրս գա լու կոա լի ցիա յի
կազ մից, պետք է նշենք, որ մե ծա նում է ռիս կն
առանց կա յուն մե ծա մաս նու թյան խորհր դա րան
ու նե նա լու: Քա ղա քա կան կոա լի ցիա նե րի փլուզ -
ման պատ ճառ նե րը տար բեր կա րող են լի նել, օ -
րի նակ՝ քա ղա քա կան հա յացք նե րի փո փո խու մը,
որևէ հար ցի շուրջ կոա լի ցիա յի ան դամ կու սակ -
ցու թյուն նե րի ան հա մա ձայ նու թյու նը և այլն: Ա -
ռանց կա յուն մե ծա մաս նու թյան խորհր դա րա նը
վտան գում է երկ րի սահ մա նադրա կան կար գը և
հան գեց նում քա ղա քա կան ճգնա ժա մի, իսկ վեր -
ջինս ազ դում է երկ րի տնտե սու թյան և օ րենսդրու -
թյան զար գաց ման վրա: Կա շատ կարևոր մտա -
հո գու թյուն, որ ա ռանց կա յուն մե ծա մաս նու թյան
խորհր դա րա նի՝ երկ րի ֆի նան սա կան շու կան
կդառ նա ան կա յուն15: Հաշ վի առ նե լով, որ, ըստ
ՀՀ Սահ մա նադրու թյան, ՀՀ խորհր դա րա նը՝ Ազ -
գա յին ժո ղո վը, պետք է վե րահս կո ղու թյուն ի րա -
կա նաց նի գոր ծա դիր մարմ նի նկատ մամբ, ակ -
ներև է, որ ա ռանց կա յուն մե ծա մաս նու թյան այդ -
պի սի վե րահս կո ղու թյու նը դառ նում է ի մաս տա -
զուրկ և ունի միայն ձևա կան բնույթ: Ա ռանց կա -
յուն մե ծա մաս նու թյան խորհր դա րա նը ազ դում է
նաև օ րենսդրա կան գոր ծըն թա ցի կա յու նու թյան
վրա: Հաշ վի առ նե լով այն հան գա ման քը, որ ՀՀ

Սահ մա նադրու թյան հոդ ված 103-ի երկ րորդ մա -
սը սահ մա նում է, որ Ազ գա յին ժո ղո վի կա նո նա -
կար գը, «Ընտ րա կան օ րենս գիրքը», Դա տա կան
օ րենս գիր քը, «Սահ մա նադրա կան դա տա րա նի
մա սին» օ րեն քը, «Հան րաք վեի մա սին» օ րեն քը,
«Կու սակ ցու թյուն նե րի մա սին» օրեն քը և «Մարդու
ի րա վունք նե րի պաշտ պա նի մասին» օ րեն քը սահ -
մա նադրա կան օ րենք ներ են և ըն դուն վում են
պատ գա մա վոր նե րի ընդ հա նուր թվի ձայ նե րի
առն վազն ե րեք հին գե րոր դով, կա րող ենք նշել,
որ ա ռանց կա յուն մե ծա մասնու թյան կվտանգ վի
օ րենսդրա կան գոր ծըն թա ցի ի րա կա նա ցու մը:
Սույն խնդի րն ու նի լուծ ման տար բեր ձևեր, ո րոշ
երկր նե րում ձևա վոր վում է, այսպես կոչ ված, փոք -
րա մաս նու թյան կա ռա վա րու թյու նը, որը մինչև
հա ջորդ ընտ րու թյուն ներ ղե կա վա րում է երկ րի
ի րա վա քա ղա քա կան կյան քը, ո րոշ երկ նե րում
ձևա վոր վում է փոք րա մաս նու թյան կա ռա վա րու -
թյուն, և կարճ ժա մա նա կում հայ տա րար վում են
նոր ընտ րու թյուն ներ, այդ պես տե ղի ու նե ցավ, օ -
րի նակ, 1974 թվա կա նին Անգ լիա յում, երբ վար -
չա պետ Հա րոլդ Վիլ սո նը հայ տա րա րեց նոր ընտ -
րու թյուն ներ անց կաց նե լու մա սին16:

Այս պի սով՝ կա րող ենք ա սել, որ ա ռանց
կա յուն մե ծա մաս նու թյան խորհր դա րա նն սպառ -
նում է երկ րի սա հա մա նադրա կան կար գին և
ա ռա ջաց նում է քա ղա քա կան ճգնա ժամեր,
հետևա բար՝ ա ռա ջար կում ենք ՀՀ Սահ մա -
նադրու թյան մեջ ա վե լաց նել սույն հոդ վա ծը
հետևյալ բո վան դա կու թյամբ.

Ազ գա յին ժո ղո վի ընտ րու թյուն նե րի արդ յուն -
քով, ե թե խորհր դա րա նում կա յուն մե ծա մասնու -
թյու նը ձևա վոր վում է կոա լի ցիա կազ մե լու մի ջո -
ցով, և Ազ գա յին ժո ղո վի կազ մա վո րու մից հե տո
մինչև չորս տար վա ըն թաց քում կոա լի ցիա յի հա -
մա ձայ նա գի րը վե րաց վում է, և մե ծա մաս նու թյուն
ու նե ցող կու սակ ցու թյու նը մեկ ամս վա ըն թացքում
կոա լի ցիա յի հա մա ձայ նա գիր չի ստո րագ րում այլ
կու սակ ցու թյան հետ և ձևա վո րում կա յուն մե ծա -
մաս նու թյուն խորհր դա րա նում, ա պա Ազ գա յին
ժո ղո վն ար ձակ վում է, և նշա նակ վում է Ազ գա յին
ժո ղո վի նոր ընտ րու թյուն՝ Ընտ րա կան օ րենսգրքով
սահ ման ված ժամ կետ նե րում:
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13 Տե՛ս http://people.duke.edu/~gsv5/AJPS2004.pdf, page 24.
14 Տե՛ս https://en.wikipedia.org/wiki/Hung_parliament
15 Տե՛ս Constitutional Process following a general elections, 2010, page 29
16 Տե՛ս https://en.wikipedia.org/wiki/Labour_government_1974%E2%80%9379#Wilson.27s_cabinet_.28March_1974_.

E2.80.93_April_1976.29
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Նախաբան

Խորհր դա րա նա կան հա մա կար գի հաս տա -
տու մը Հա յաս տա նում հա վակ նում է երկ րա ժաշ -
ժի է ֆեկտ ու նե նալ մեր երկ րի հա սա րա կա կան-
քա ղա քա կան կար գի հա մար: Հա յաս տա նի Եր -
րորդ հան րա պե տու թյան 25-ամ յա պատ մու թյան
ըն թաց քում ձևա վոր ված քա ղա քա կան հա մա -
կարգն այլևս հա մար ժեք չէ նոր սահ մա նադրա -
կան ի րո ղու թյա նը, և դրա ա պա մոն տա ժումն
այլևս Սահ մա նադրու թյան պա հանջն է: 

Այ դու հան դերձ՝ գո նե ներ կա յումս հնա րա -
վոր չէ կան խա տե սել, թե ինչ պե՛ս կգոր ծառ նի -
նոր կա ռա վար ման մո դե լը Հա յաս տա նում. կդառ -
նա՞ պե տու թյան բա րե նո րոգ ման և ա ռա ջան -
ցիկ զար գաց ման ինս տի տու ցիո նալ հիմ քը, թե՞
կստեղ ծի սահ մա նադրա կան-քա ղա քա կան սուր
ճգնա ժա մեր` դրան ցից բխող բո լոր բա ցա սա -
կան հետևանք նե րով: Ա մեն  դեպ քում՝ մի ջին
տար բե րակ չի լի նե լու, քան զի նոր հա մա կարգն
էա պես բարձ րաց րել է հա սա րա կու թյան և պե -
տու թյան սահ մա նադրա կան-քա ղա քա կան հա -
սու նու թյան և պա տաս խա նատ վու թյան նշա ձո -
ղը: Ու րեմն և` կա եր կու տար բե րակ. կա՛մ հայ -
րե նի քա ղա քա կան հա մա կար գը ոչ հե ռու ա -
պա գա յում կհար մար վի «խա ղի» նոր կա նոն նե -
րին, և մենք կար ձա նագ րենք նոր ո րա կի պե -
տու թյան կա ռուց ման գոր ծըն թա ցի մեկ նարկ,
կա՛մ հայ հա սա րա կու թյան և քա ղա քա կան ինս -
տի տուտ նե րի նե րու ժը չի բա վա րա րի նոր պա -
հանջ նե րին, ին չը կհան գեց նի պե տու թյան թու -
լաց ման:

Այս ա ռու մով ա մե նա մեծ պա տաս խա նա -
տվու թյու նը, թերևս, ըն կած է Հա յաս տա նի կու -
սակ ցա կան հա մա կար գի վրա, ո րը պետք է

ստանձ նի քա ղա քա կան և պե տա կան ո րո շում -
նե րի գե նե րաց ման գոր ծա ռույ թը և ուղ ղոր դի
հա յոց պե տա կա նու թյան նա վը ներ քին և ար -
տա քին քա ղա քա կա նու թյան փո թոր կա լից հոր -
ձա նու տում:

Ո րոշ դի տար կում ներ խորհր դա րա նա կան
կա ռա վար ման հա մա կար գում 

կու սակ ցու թյուն նե րի դե րի և նշա նա կու թյան
մա սին

Խորհր դա րա նա կան կա ռա վար ման հա մա -
կար գի փի լի սո փա յու թյան ա ռանց քը քա ղա քա -
կան իշ խա նու թյան և կա ռա վար ման կո լե գիա -
լու թյան գա ղա փարն է: Դա սա կան ի մաս տով
պառ լա մեն տա րիզ մը քիչ տեղ է թող նում ան ձե -
րի և անձ նիշ խա նու թյան հա մար և հիմն ված է
կո լե գիալ քա ղա քա կան ինս տի տուտ նե րի վրա`
կու սակ ցու թյուն ներ, խորհր դա րան, կա ռա վա -
րու թյուն: Այս թվարկ ման հա ջոր դա կա նու թյունն
իսկ ցույց է տա լիս, որ նշված ե ռա միաս նու թյան
մեջ հա մա կար գաս տեղծ նշա նա կու թյուն ու նեն
հենց կու սակ ցու թյուն նե րը: Ի վեր ջո՝ խորհր դա -
րա նա կան  կա ռա վար ման ձևի դեպ քում կու -
սակ ցու թյուն ներն են այն միակ քա ղա քա կան
խո ղո վա կը, ո րի մի ջո ցով ժո ղո վուրդն ի րա կա -
նաց նում է ի ր իշ խա նու թյու նը` ձևա վո րե լով օ -
րենս դիր մար մին, որն էլ, իր հեր թին, կազ մա -
վո րում է պե տաիշ խա նա կան մնաց յալ հա մա -
կար գը:

Կու սակ ցու թյուն նե րը խորհր դա րա նա կան
կա ռա վար ման ձևի պայ ման նե րում ժո ղովր դի
իշ խա նու թյան քա ղա քա կան պատ վի րակ ման
շղթա յի ա ռաջ նա յին օ ղա կն են1: Կու սակ ցու -
թյուն ներն այն բա նա լին են, ո րով հա սա րա կու - Օ
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թյու նը գոր ծար կում է պե տա կան մե քե նա յի շար -
ժի չը և ա պա հո վում պե տու թյան մե խա նիզ մի
բնա կա նոն գոր ծու նեու թյու նը2: Հետևա բար՝ կու -
սակ ցու թյուն նե րի կա յա ցա ծու թյու նը, դրան ցում
ո րո շում նե րի ըն դուն ման ժո ղովր դա վա րա կան
կա ռու ցա կար գե րի գոր ծո ղու թյու նը, ընտ րու -
թյուն նե րին թեկ նա ծու նե րի ա ռա ջադր ման գոր -
ծըն թա ցի թա փան ցի կու թյունն ու կու սակ ցու -
թյուն նե րի հան րա յին հաշ վետ վո ղա կա նու թյու -
նը, հստակ գա ղա փա րա խո սա կան-քա ղա քա -
կան ծրագ րի և տես լա կա նի առ կա յու թյու նը,
ինչ պես  նաև մի շարք այլ գոր ծոն ներ ու նեն,
անկ յու նա քա րա յին կարևո րու թյուն ամ բողջ պե -
տա կան հա մա կար գի ձևա վոր ման և գոր ծու -
նեու թյան սահ մա նադրա կա նու թյան հա մար,
քա նի որ պե տա կան իշ խա նու թյան բարձ րա -
գույն մար մին նե րը, փաս տո րեն, ձևա վոր վում
են կու սակ ցու թյուն նե րի կող մից, խորհր դա րա -
նում իշ խա նու թյուն-ընդ դի մու թյուն հա րա բե րակ -
ցու թյու նը ևս, ի վեր ջո, հան գում է խորհր դա -
րա նում ներ կա յաց ված ո րո շա կի կու սակ ցու -
թյուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի քա ղա քա կան
հա մա կե ցու թյա նը: Չ մո ռա նանք նաև, որ ժո -
ղովր դա վա րա կան քա ղա քա կան հա մա կարգ
ու նե ցող պե տու թյուն նե րում Սահ մա նադրու թյու -
նը, այդ թվում նաև Հա յաս տա նի Սահ մա նադրու -
թյու նը (հոդվ. 8), կու սակ ցու թյուն նե րի վրա դնում
է ժո ղովր դի քա ղա քա կան կամ քի ձևա վոր ման
և ար տա հայտ ման ա ռա քե լու թյու նը, ինչն ար -
դեն իսկ հու շում է, որ կու սակ ցու թյուն նե րը
պետք է ու նե նան սո ցիա լա կան զար գաց ման
տես լա կան` հիմն ված հստակ և ի րա տե սա կան
գա ղա փա րա խո սու թյան ու քա ղա քա կան ծրա -
գրի վրա, ո րը ձևա վոր վում է ընտ րող նե րի հետ
մշտա կան ան մի ջա կան և հե տա դարձ կա պի ու
շփում նե րի արդ յուն քով: Կու սակ ցու թյուն նե րի
քա ղա քա կան ծրա գի րը պետք է հիմն ված լի նի
հա սա րա կու թյան տար բեր շեր տե րի շա հե րի
ագ րե գաց ման և հա մադր ման վրա` շեշ տադրե -
լով ո րո շա կի թի րա խա յին սո ցիա լա կան խմբե -
րի` որ պես տվյալ կու սակ ցու թյան ա ռաջ նա յին
սո ցիա լա կան հե նա րան:

Ե թե կու սակ ցու թյուն նե րը կա յա ցած չեն,
չկան հստակ տա րան ջատ ված գա ղա փա րա -
կան հո սանք ներ, կա ղում է կու սակ ցա կան կար -

գա պա հու թյու նը, քա ղա քա կան գոր ծիչ նե րը չու -
նեն քա ղա քա կան մշա կույ թի անհ րա ժեշտ մա -
կար դակ, ապա ա նի մաստ է ակն կա լել, որ
խորհր դա րա նա կան կա ռա վար ման հա մա կար -
գը կա րող է ի րաց նել իր ողջ սահ մա նադրաի -
րա վա կան և քա ղա քա կան նե րուժ ն ու ա պա հո -
վել ժո ղովր դա վա րա կան և դի նա միկ գոր ծող
հա սա րա կա կան և պե տա կան կարգ: Ա վե լին`
նման պայ ման նե րում խորհր դա րա նա կան կա -
ռա վար ման հա մա կար գը կա րող է վե րա ճել ավ -
տո րի տա րիզ մի` միա կու սակ ցա կան կա ռա վար -
ման կամ մեկ կու սակ ցու թյան կամ քա ղա քա -
կան բևե ռի գե րիշ խա նու թյան ձևով:

Այս տեղ կա ևս մեկ խնդիր: Կու սակ ցու -
թյուն նե րը նույ նիսկ զար գա ցած ժո ղովր դա վա -
րու թյուն նե րում ո րո շա կի շա հե րի վրա հիմն -
ված մարդ կանց միա վո րում ներ են, և միան գա -
մայն բնա կան է, որ նրանց կոր պո րա տիվ շա հը
կա րող է և հա կա սու թյան մեջ մտնել հան րա յին
շա հի հետ: Չէ՞ որ քա ղա քա կան գոր ծիչ նե րը և
նրանց ներ կա յաց նող կու սակ ցու թյուն նե րը
ձգտում են հնա րա վո րին եր կար պա հել իշ խա -
նու թյու նը, ինչն օբ յեկ տի վո րեն նրանց դարձ -
նում է ա ռա վել զգու շա վոր, ո րո շա կիո րեն ամ -
բո խա հա ճո` հակ ված չ լի նե լով դիմելու հա սա -
րա կու թյան այս կամ այն հատ վա ծին հու զող
քա ղա քա կան խն դիր նե րի լիար ժեք լուծ ման,
ար մա տա կան փո փո խու թյուն նե րի, քա նի որ
դա կա րող է հան գեց նել ի րենց քվե նե րի նվազ -
ման սո ցիա լա կան այլ խմբե րի շրջա նում: Նաև
դրա նով պայ մա նա վոր ված` քա ղա քա կա կան
կու սակ ցու թյուն նե րը հակ վա ծ են վե րա ճելու
փակ կա ռույց նե րի և հան րա յին շա հի ս պա -
սարկ ման ի րենց հիմ նա կան գոր ծա ռույ թի ի -
րա կա նա ցու մը ս տո րա դա սելու անձ նա կան կամ
խմ բա կա յին շա հե րին: Հետևա բար՝ ե թե չլի նեն
հա մա պա տաս խան սահ մա նադրա կան-ի րա վա -
կան զսպիչ մե խա նիզմ ներ, կու սակ ցու թյուն նե -
րը կա րող են փաս տա ցի ի րեն ցով փո խա րի նել
հան րա յին-պե տա կան ինս տի տուտ նե րը և
խորհր դա րա նա կան կա ռա վար ման հա մա կար -
գը վե րա ծել կու սակ ցա պե տու թյան:

Նման հա կազդ ման մե խա նիզմ է, օ րի նակ`
խորհր դա րա նա կան կա ռա վար ման հա մա կար -
գի պա րա գա յում պե տու թյան գլու խը, ով, որ -
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2 Տե՛ս Силаев В. С. Роль партий в политической системе РФ, http://cyberleninka.ru/article/n/rol-partiy-v-politicheskoy-
sisteme-rossiyskoy-federatsii, էջ 19:
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պես կա նոն՝ ան կու սակ ցա կան է: Այդ պի սին է
միա պե տը խորհր դա րա նա կան միա պե տու թյուն -
նե րում` Մեծ Բ րի տա նիա յում, Իս պա նիա յում և
այ լուր, կամ նա խա գա հը Գեր մա նիա յում, Իսրա -
յե լում, սահ մա նադրա կան փո փո խու թյուն նե րից
հե տո` նաև Հա յաս տա նում: Ան կու սակ ցա կան
պե տու թյան գլխի ինս տի տու տի առ կա յու թյու նը
թույլ է տա լիս հա վա սա րակշ ռել հան րա յին և
պե տա կան շահն ու քա ղա քա կան հա մա կար գի
սուբ յեկտ նե րի քա ղա քա կան շա հերն ու նկրտում -
նե րը` ա պա հո վե լով սահ մա նադրա կան կար գի
կեն սու նա կու թյու նը: Տար բեր պե տու թյուն նե րի
Սահ մա նադրու թյուն նե րով կամ ըն թա ցիկ օ -
րենսդրու թյամբ նա խա տես ված են պե տա կան
պաշ տոն ներ, ո րոնց ստանձ նու մը թույ լատր վում
է միայն ան կու սակ ցա կան ան ձանց` գլխա վոր
դա տա խազ, ոս տի կա նա պետ, կենտ րո նա կան
բան կի նա խա գահ և այլն, նա խա տես ված են
կու սակ ցու թյուն նե րի ներ քին ժո ղովր դա վա րու -
թյան, ֆի նան սա կան թա փան ցի կու թյան վե րա -
բեր յալ պա հանջ ներ: Բ նա կա նա բար, շատ
կարևոր է նաև հա սա րա կու թյան և պե տու թյան
ի րա վա գի տակ ցու թյան և սահ մա նադրա կան
մշա կույ թի բարձր աս տի ճա նը, լայն ի մաս տով
ժո ղովր դա վա րա կան քա ղա քա կան ա վան դույ -
թի առ կա յու թյու նը, երբ քա ղա քա կա նու թյան
սուբ յեկտ նե րի սահ մա նադրա կան վար քա գի ծը
վա ղուց ար դեն դար ձել է օ րի նա կե լի նորմ, որն
ա պա հով վում է ոչ միայն պե տու թյան, այլև քա -
ղա քա ցիա կան հա սա րա կու թյան ջան քե րով: Ա -
մուր սո ցիա լա կան ի մու նի տե տով քա ղա քա ցիա -
կան հա սա րա կու թյան գո յու թյունն ու ժեղ կռվան
է, ո րը սահ մա նա փա կում է կու սակ ցու թյուն նե -
րի քա ղա քա կան սուբ յեկ տի վիզ մը և թույլ չի
տա լիս, որ  քա ղա քա կան ու ժե րը դառ նան փակ
բյու րոկ րա տա կան կա ռույց ներ: 

Խորհր դա րա նա կան կա ռա վար ման հա մա -
կար գի կեն սու նակ գոր ծու նեու թյան և սահ մա -
նադրա կան կար գի ընդ հա նուր կա յու նու թյան
հա մար կարևոր է նաև, որ քա ղա քա կան դաշ -
տը բա ժան ված չլի նի բազ մա թիվ փոքր կու -
սակ ցու թյուն նե րի, այլ լի նեն ա ռա վե լա գույ նը 4-
5 խո շոր և գա ղա փա րա կան հստակ ու ինք նու -

րույն ու ղե նի շնե րով քա ղա քա կան ու ժեր, ո րոնք,
ու նե նա լով կա յուն ընտ րա զանգ ված և սո ցիա -
լա կան հա մա պա տաս խան հե նա րան, ու նակ լի -
նեն ա ռան ձին կամ կոա լի ցիա յի ձևով խորհրդա -
րա նում կազ մա վո րելու կա յուն մե ծա մաս նություն
և ձևա վո րելու գոր ծու նակ կա ռա վա րու թյուն: 

Կա յուն, խո շոր կու սակ ցու թյուն նե րի առ -
կա յու թյու նը, այլ հա վա սար պայ ման նե րի պա -
րա գա յում, վկա յում է կու սակ ցա կան հա մա կար -
գի ո րո շա կի կա յա ցա ծու թյան մա սին և նա -
խադր յալ ներ է ստեղ ծում կա յուն և գոր ծու նակ
օ րենս դիր ու գոր ծա դիր իշ խա նու թյան ձևա վոր -
ման հա մար: Նման հա մա կար գեր են գոր ծում
Իս րա յե լում, Գեր մա նիա յում, Իս պա նիա յում, Ի -
տա լիա յում և այլուր: Նշ ված պե տու թյուն նե րում
կա յուն կու սակ ցա կան հա մա կար գը թույլ է տա -
լիս ո րո շա կիո րեն չե զո քաց նել խորհր դա րա նա -
կան կա ռա վար ման հա մա կար գի կա ռու ցա կար -
գա յին հիմ նա կան ռիս կե րից մե կը` խորհր դա -
րա նա կան կա յուն մե ծա մաս նու թյան բա ցա կա -
յու թյու նը, և որ պես դրա հետևանք` կա ռա վա -
րու թյուն նե րի հա ճա խա կի փո փո խու թյու նը, ին -
չը բա ցա սա բար է ազ դում պե տու թյան սահ մա -
նադրա կան կա յու նու թյան և զար գաց ման վրա: 

Հատ կան շա կան է, որ կու սակ ցու թյուն նե -
րի խո շո րաց ման խնդրին մեծ կարևո րու թյուն է
տրվել նաև ՀՀ սահ մա նադրա կան բա րե փո -
խում նե րի հա յե ցա կար գում, ո րում նշվում է
երկբևեռ քա ղա քա կան հա մա կար գի ձևա վոր -
ման կարևո րու թյան մա սին, ո րի հնա րա վորու -
թյուն ներն ըն ձե ռում է նոր` խորհր դա րա նա կան
կա ռա վար ման հա մա կարգն ու դրա հա մա -
տեքս տում խորհր դա րա նի դե րի բարձ րա ցումն
ու կա յուն ընտ րա կան հա մա կար գի սահ մա նու -
մը3:

Խորհր դա րա նա կան կա ռա վար ման ձևի
պայ ման նե րում կու սակ ցու թյուն նե րի հա մար -
ժեք դե րի և նշա նա կու թյան ամ րապնդ ման հա -
մար շատ կարևոր է նաև ընտ րա կան հա մա -
կար գը: Ընտ րա կան հա մա կար գե րի ու սում նա -
սի րու թյու նը ցույց է տա լիս, որ դրան ցից յու րա -
քանչ յուրն ու նի տար բեր նշա նա կու թյուն և ա -
ռա քե լու թյուն, կենտ րո նա նում է ո րո շա կի թի -
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3 Տե՛ս Հայաստանի Հանրապետության սահմանադրական բարեփոխումների հայեցակարգ / մշակվել է Հայաստանի
Հանրապետության Նախագահին առընթեր սահմանադրական բարեփոխումների մասնագիտական հանձնաժողովի
կողմից, Երևան, 2014թ. հոկտեմբեր, http://moj.am/storage/uploads/Sahmanadrakan. barepokhumner. 14.10.pdf, էջ 35-
36:



րա խա յին հար ցե րի վրա: Օ րի նակ` մե ծա մաս -
նա կան ընտ րա կար գի հիմ նա կան նշա նա կու -
թյու նը քա ղա քա կա նու թյու նը շար քա յին ընտ -
րո ղին ա վե լի «մոտ» դարձ նե լու խնդիրն է, երբ
յու րա քանչ յուր ընտ րա տա րած քի բնա կիչ նե րը
կկա րո ղա նան ընտ րել ի րենց պատ վի րակ նե -
րին խորհր դա րա նում, ո րը կկա րո ղա նա ներ -
կա յաց նել և պաշտ պա նել ի րենց շա հե րը:
Միևնույն ժա մա նակ՝ դա սա կան մե ծա մաս նա -
կան հա մա կար գը կա յուն և կա յա ցած կու սակ -
ցու թյուն նե րի առ կա յու թյան դեպ քում կա րող է
լու ծել նաև կա ռա վար ման կա յու նու թյան խնդի -
րը, քա նի որ կու սակ ցու թյուն նե րը, տե ղե րում
ու նե նա լով գոր ծու նակ կա ռույց ներ և ընտ րող -
նե րի հետ գրա գետ աշ խա տե լով, կա րող են ա -
ռա ջադրել ընտ րող նե րի վստա հու թյուն վա յե լող
թեկ նա ծու նե րի, ով քեր, յու րա քանչ յուր ընտ րա -
տա րած քից միայն մեկ թեկ նա ծու ընտրվելու
շնորհիվ, կկա րո ղա նան հաղ թել ի րենց մրցա -
կից նե րին և այդ պի սով ա պա հո վել նաև ի րենց
կու սակ ցու թյան հաղ թա նա կը կամ պատ կա ռե -
լի ներ կա յու թյու նը խորհր դա րա նում: Այդ պի սով՝
խո շոր կու սակ ցու թյուն նե րը կա րո ղա նում են
դուրս մղել փոք րե րին և ձևա վո րել կա յուն մե -
ծա մաս նու թյուն խորհր դա րա նում և գոր ծու նակ
կա ռա վա րու թյուն: Ան կա տար կու սակ ցա կան
հա մա կար գի պայ ման նե րում մե ծա մաս նա կան
ընտ րա կար գը հան գեց նում է կու սակ ցու թյուն -
նե րի ռե սուր սի փո շիաց մանն ու պա ռակտ մա -
նը և, որ պես հետևանք` քա ղա քա կա նու թյան
գե րանձ նա վոր մա նը, հա մա պե տա կան և տե -
ղա կան շա հե րի ներ կա յաց վա ծու թյան միջև
համա մաս նու թյան խախտ մա նը: Նման պայ -
ման նե րում դժվար է ակն կա լել, որ խորհր դա -
րա նում կձևա վոր վի գոր ծու նակ և կար գա պահ
մեծա մաս նու թյուն, որն ի վի ճա կի կլի նի ձևա -
վո րելու «աշ խա տող» կա ռա վա րու թյուն և ա պա -
հո վելու սահ մա նադրա կան կա յու նու թյու նը
երկրում:

Հա մա մաս նա կան ընտ րա կան հա մա կար -
գի պայ ման նե րում քա ղա քա կան ու ժե րը հայտնը-
վում են շա հե կան վի ճա կում, քա նի որ խորհըր -
դա րա նի ձևա վոր ման ողջ գոր ծըն թա ցը կա -
տար վում է կու սակ ցա կան ցու ցակ նե րով, և այդ -
պի սով՝ կու սակ ցու թյու նը կամ կու սակ ցու թյուն -
նե րը հնա րա վո րու թյուն են ստա նում ընտ րու -
թյուն նե րի արդ յուն քով ան վե րա պա հո րեն ձևա -
վո րելու օ րենս դիր և գոր ծա դիր իշ խա նու թյու -

նը: Կար ծիք կա, թե՝ տե ղա կան շա հե րը հա մա -
մաս նա կան ընտ րա կար գի պայ ման նե րում ստո -
րա դաս վում են հա մա պե տա կան շա հին: Այ դու -
հան դերձ՝ ան ցու մա յին ժո ղովր դա վա րա կան հա -
մա կար գե րում նա խընտ րե լի է հենց խորհր դա -
րա նի և տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար -
մին նե րի ընտ րու թյուն նե րի պարզ հա մա մաս -
նա կան հա մա կար գի կի րա ռումն այն պատ ճա -
ռով, որ կու սակ ցու թյուն նե րը նման պե տու թյուն -
նե րում չու նեն կուռ կազ մա կեր պա կան կա ռուց -
վածք, գա ղա փա րա խո սա կան հենք և չեն տի -
րա պե տում ընտ րող նե րի հետ աշ խա տե լու և սե -
փա կան վար կա նի շը բարձ րաց նե լու տեխ նո լո -
գիա նե րին, ո րոնք վա ղուց ար դեն օ րի նա չա -
փու թյուն են արևմտ յան կա յա ցած քա ղա քա -
կան հա մա կար գե րում: Այլ կերպ ա սած` կու -
սակ ցու թյուն նե րը, հատ կա պես՝ խորհր դա րա -
նա կան կա ռա վար ման ձևի դեպ քում, ու նեն որ -
պես կուռ և դի նա միկ քա ղա քա կան-կազ մա -
կեր պա կան և գա ղա փա րա կան միա վոր ներ
կայա նա լու խնդիր, քան զի ժո ղովր դի կող մից
ընտր վող ու ժեղ նա խա գա հի ինս տի տու տի բա -
ցա կա յու թյու նը կու սակ ցու թյուն նե րի վրա է դնում
պե տու թյան կա ռա վար ման հա մար հիմ նա կան
քա ղա քա կան և ի րա վա կան պա տաս խա նատվու -
թյու նը: Պարզ հա մա մաս նա կան ընտ րա կարգն
անհ րա ժեշտ պայ ման ներ է ստեղ ծում կու սակ -
ցու թյուն նե րի նշված խնդիր նե րի լուծ ման հա -
մար, քա նի որ, մի կող մից, թու լաց նում է ան -
հա տի դե րը քա ղա քա կան գոր ծըն թաց նե րում,
ին չը կարևոր է խորհր դա րա նա կան կա ռա վար -
ման հա մա կար գի բնա կա նոն գոր ծառն ման հա -
մար, թույլ է տա լիս ընտ րող նե րին ընտ րու թյուն
կա տա րել ոչ այն քան կամ ոչ միայն ան ձե րի,
այլ՝ կու սակ ցու թուն նե րի գա ղա փար նե րի և ծրա -
գրե րի միջև, ընտ րող նե րի գի տակ ցու թյու նում
ձևա վո րում է հստակ կապ կու սակ ցու թյան և
նրա քա ղա քա կան ծրագ րի միջև, ին չը թույլ
կտա հե տա գա յում ար ձա նագ րել, թե խորհրդա -
րան ան ցած կու սակ ցու թյուն նե րն ինչ պե՛ս և որ -
քա նո՛վ են ա ռար կա յաց նում ի րենց նա խըտ րա -
կան ծրագ րա յին դրույթ նե րը պե տու թյան քա -
ղա քա կա նու թյան մեջ: 

Այս ա մե նը, մի կող մից, նպաս տում է կու -
սակ ցու թյուն նե րի կա յաց մա նը` որ պես ա մե նօր -
յա ռե ժի մով գոր ծող կազ մա կեր պու թյուն ներ,
ընտ րող նե րի հետ ուղ ղա կի և հե տա դարձ կա -
պի մի ջո ցով խթա նում է կու սակ ցու թյուն նե րի
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«բրեն դա վոր ման» գոր ծըն թա ցը, իսկ մյուս կող -
մից՝ կու սակ ցու թյուն նե րի մեջ ստեղ ծում է միա -
վոր ման անհ րա ժեշ տու թյան գի տակ ցում, քան -
զի խորհր դա րա նա կան կա ռա վար ման պա րա -
գա յում խորհր դա րա նում մե ծա մաս նու թյուն ստա -
նա լու կամ ներ կա յաց ված լի նե լու հա մար կու -
սակ ցու թյուն նե րից պա հանջ վե լու են շատ ա վե -
լի մեծ քա ղա քա կան, ֆի նան սա կան և այլ ռե -
սուրս ներ, ո րոնց ա ռան ձին վերց րած փոքր կու -
սակ ցու թյուն նե րը չեն տի րա պե տում, բայց կա -
րող են ու նե նալ, ե թե միա վոր վեն: Իսկ խո շոր
կու սակ ցու թյուն նե րի առ կա յու թյու նը, ինչ պես
նշվեց, կա յու նաց նող ազ դե ցու թյուն է ու նե նում
քա ղա քա կան հա մա կար գի վրա և հատ կա պես
պառ լա մեն տա կան հա մա կար գի պա րա գա յում
դառ նում է ներ քա ղա քա կան և սահ մա նադրա -
կան կա յու նու թյան ե րաշ խիք նե րից մե կը: 

Այս պի սով՝ կա րե լի է ար ձա նագ րել, որ պարզ
հա մա մաս նա կան հա մա կարգն առն վազն ան -
ցու մա յին շրջա նում թույլ է տա լիս խթա նել կու -
սակ ցա կան շի նա րա րու թյան և կու սակ ցու թյուն -
նե րի կա յաց ման գոր ծըն թա ցը և բա րե ն պաստ
պայ ման ներ ստեղ ծել խորհր դա րա նա կան կա -
ռա վար ման հա մա կար գի արդ յու նա վետ գոր -
ծո ղու թյան հա մար:

Ինչ վե րա բե րում է հա մա մաս նա կան ընտ -
րա կար գի այլ դրսևո րում նե րին, մե ծա մաս նա -
կան ընտ րա կար գին կամ մե ծա մաս նա կան և
հա մա մաս նա կան ընտ րա կար գե րի խա ռը մո -
դե լին՝ այս ընտ րա կան հա մա կար գե րը, ու նե -
նա լով ո րոշ, եր բեմն նաև ակ նա ռու դրա կան
կող մեր, այ դու հան դերձ՝ կի րա ռե լի են ա ռա վե -
լա պես զար գա ցած ժո ղովր դա վա րա կան հա -
մա կար գե րում, որ տեղ գոր ծում են կա յա ցած
պե տա կան ինս տի տուտ ներ և զանգ վա ծա յին
կու սակ ցու թյուն ներ, հա սա րա կու թյունն ու նի ա -
վե լի բարձր ի րա վա գի տակ ցու թյուն և այլն: Պա -
տա հա կան չէ, որ նշված ընտ րա կար գե րը գոր -
ծում են հենց ա ռա ջա դեմ եվ րո պա կան երկր նե -
րում` Նոր վե գիա յում, Ֆին լան դիա յում, Գեր մա -
նիա յում և այ լուր:

Հայաստանի կուսակցական համակարգը
կառավարման նոր ձևի պայմաններում

Խորհր դա րա նա կան կա ռա վար ման հա մա -
կար գի գոր ծառն ման ար շա լույ սը Հա յաս տա նի
կու սակ ցա կան հա մա կար գը դի մա վո րում է բազ -

մա թիվ ի րա վա կան և քա ղա քա կան խնդիր նե -
րով: Թերևս՝ ճիշտ կլի նի փաս տել, որ Հա յաս -
տա նում ներդրվող կա ռա վար ման մո դելն իր
բնույ թով ա վե լի ա ռա ջա դի մա կան է, քան այն
սո ցիա լա կան մի ջա վայ րը, ո րում պետք է գոր -
ծի: Սրա պատ ճառ նե րը բազ մա թիվ են և հան -
գում են ան կա խու թյու նից ի վեր Հա յաս տա նում
ար մա տա վոր ված անձ նա կենտ րոն քա ղա քա -
կան ա վան դույ թին: Վեր ջի նիս հիմ քե րը դրվե -
ցին 1991թ., երբ Հա յաս տա նում սկզբնա վոր -
վեց նա խա գա հա կենտ րոն հա մա կար գը, ո րը
բյու րե ղա ցավ 1995թ. Սահ մա նադրու թյան ըն -
դուն մամբ: Նա խա գա հի ինս տի տու տի գեր-
արժևո րու մը և փաս տա ցի ան սահ մա նա փակ
լիա զո րու թյուն նե րով օժ տու մը դար ձավ կու սակ -
ցու թյուն նե րի զար գաց ման հիմ նա կան ար գե -
լակ նե րից մե կը: Նա խա գա հի ինս տի տու տը, չա -
վարտ ված պա տե րազ մի և սո ցիալ-տնտե սա -
կան լրջա գույն խնդիր նե րի պայ ման նե րում, ո -
րոշ ա ռու մով օբ յեկ տի վո րեն սկսեց սահ մա նա -
փա կել քա ղա քա կան հա մա կար գի ժո ղովր դա -
վա րաց ման գոր ծըն թա ցը և ձևա վո րել իշ խող
կու սակ ցու թյան հե գե մո նիա յի վրա խարսխ ված
գործ նա կա նում որևէ սահ մա նադրա կան և քա -
ղա քա կան հա կակշ ռով չկաշ կանդ ված անձ նիշ -
խա նա կան քա ղա քա կան-պե տա կան հա մա -
կարգ: 

Սկզբ նա կան շրջա նում, որ քան էլ որ պա -
րա դոք սալ հնչի, Հա յաս տա նում կար նման իշ -
խա նա կան ուղ ղա ձիգի ձևա վոր ման ո րո շա կի
սո ցիա լա կան պա հան ջարկ: Ար տա քին քա ղա -
քա կան վտան գա շատ ի րա վի ճա կը, կա պի տա -
լիս տա կան-լի բե րալ կա ցու թաձևի անց ման
հետևան քո վ օ րախն դիր դար ձած սո ցիալ-տնտե -
սա կան ար մա տա կան բա րե փո խում նե րը, պե -
տա կա նու թյան ա վան դույթ նե րի բա ցա կա յու -
թյան հետևան քով քա ղա քա կան կու սակ ցու -
թյուն նե րի և մ յուս կո լե գիալ քա ղա քա կան ինս -
տի տի տուտ նե րի ան կա տա րու թյու նը հա սա րա -
կու թյան մեջ «ու ժեղ ձեռ քի» ինչ-որ ա ռու մով
հիմ նա վոր ված անհ րա ժեշ տու թյուն էր ա ռա ջաց -
րել: Այդ պատ ճա ռով նա խա գա հը փաս տա ցի
դար ձավ քա ղա քա կան հա մա կար գի միակ կեն -
սու նակ և լե գի տիմ ինս տի տու տը` իր ձեռ քում
կենտ րո նաց նե լով ըն դար ձակ լիա զո րու թյուն -
ներ, ո րոնց մի մա սը չու ներ սահ մա նադրաիրա -
վա կան հիմք, այլ ի րա կա նաց վում էր մնացյալ
քա ղա քա կան ինս տի տուտ նե րի ոչ պատ շաճ
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գոր ծու նա կու թյան հետևան քով: Նման դեպ քե -
րի հա մար դի պուկ է ար տա հայտ վել պրո ֆե սոր
Ա. Հա րու թյուն յա նը, ով համարում է, որ ե թե
պե տու թյան քա ղա քա կան հա մա կարգն ու պե -
տա կա ն ինս տի տուտ նե րը կա յա ցած չեն, ապա
հա սա րա կու թյան ի րա վա գի տակ ցու թյան մա -
կար դա կը դեռևս թույլ չի տա լի ս ըն կա լել պառ -
լա մեն տա րիզ մի էու թյու նը, և որ պե ս արդ յունք՝
հան րու թյու նը հակ վա ծ է անձ նա վո րե լ իշ խա -
նու թյու նը, նա խա գա հի սահ մա նադրա կան լիա -
զո րու թյուն նե րի ծա վա լից և հա կակշիռ նե րից ու
զս պում նե րից անկախ՝ նա խա գա հի փաս տա ցի
լիա զո րու թյուն նե րը կա րո ղ են գե րա զան ցել Սահ -
մա նադրու թյամբ կան խո րոշ ված շր ջա նակ նե -
րը: Այս տեղ շատ բան կախ վա ծ է նա խա գա հի
անձ նա կան հատ կա նի շե րից4: 

Նա խա գա հի` որ պես անձ-ինս տի տու տի
նման կար գա վի ճա կը ներ քա ղա քա կան հար -
թու թյու նում նրան դարձ րեց քա ղա քա կան պա -
տաս խա նատ վու թյան հիմ նա կան սուբ յեկտ, իսկ
քա ղա քա կան կու սակ ցու թյուն նե րը փաս տա ցի
դա դա րե ցին գոր ծուն մաս նակ ցու թյուն ու նե նալ
պե տու թյան կա ռա վար մա նը: Այդ պատ ճա ռով
խորհր դա րա նը` որ պես բարձ րա գույն ներ կա -
յա ցուց չա կան մար մին, ևս ըստ պատ շա ճի չէր
ի րա կա նաց նում իր օ րենսդրա կան և վե րահսկո -
ղա կան գոր ծա ռույ թը: Նույ նը վե րա բե րում է
նաև կա ռա վա րու թյա նը: Այս զար գա ցում ներն
ան խու սա փե լիո րեն հան գեց րին Հա յաս տա նի
քա ղա քա կան կյան քի գե րանձ նա վոր մա նը: Կու -
սակ ցու թյուն նե րը չդար ձան ժո ղովր դի քա ղա -
քա կան կամ քի ձևա վոր ման և ար տա հայտ ման
խո ղո վա կը, այլ, փո խա րենը սկսե ցին սպա սար -
կել ու ժեղ քա ղա քա կան ան հատ նե րի անձ նա -
կան նկրտում նե րը` թե րա նա լով կու սակ ցա շի -
նու թյան գոր ծում: Այս ա ռու մով, թերևս, ա ռանձ -
նա նում է իշ խող կու սակ ցու թյու նը, ո րը, նա խա -
գա հի քա ղա քա կան հե նա րա նը լի նե լու ու ժով,
ձեռք է բե րել ո րո շա կի կա յուն կազ մա կեր պա -
կան կա ռուց վածք և քա ղա քա կան դի մա գիծ:
Սա կայն այս ի րո ղու թյու նը հիմ նա կա նում պայ -
մա նա վոր ված է նա խա գա հի ինս տի տու տի ան -
ձով, այլ ոչ թե կու սակ ցու թյան բնա կա նոն ներ -
քին զար գաց մամբ:

Այ սօր ար դեն, երբ սահ մա նադրա կան փո -
փո խու թյուն նե րի հետևան քով ի րա վի ճա կը
կտրուկ փոխ վել է, կու սակ ցու թյուն նե րը կանգ -
նել են ի րենց ան ցած քա ղա քա կան ու ղին վե -
րաի մաս տա վո րե լու և ար մա տա կան վե րա փոխ -
ման հրա մա յա կա նի առջև: Մաս նա վո րա պես՝
ա ռաջ նա հերթ խնդիր է նրանց անձ նա կենտ րո -
նու թյան նվա զե ցու մը, կու սակ ցու թյուն նե րի կա -
ռա վար ման ժո ղովր դա վա րա կան ա պա րա տի
ձևա վո րու մը, քա ղա քա կան ու ժե րի խո շո րաց -
ման խթա նու մը և, որպես արդ յունք բազ մա թիվ
փոքր, սո ցիա լա կան բա վա րար հե նա րան չու -
նե ցող, գա ղա փա րա խո սու թյան ի մաս տով միմ -
յանց կրկնող կու սակ ցու թյուն նե րի միա վո րու մը
կամ ա վե լի խո շոր նե րի կող մից կլա նու մը և մի
քա նի զանգ վա ծա յին կու սակ ցու թյուն նե րի ա -
ռա ջա ցու մը, ո րոնք կու նե նան հստակ գա ղա -
փա րա խո սա կան տա րան ջատ վա ծու թյուն, քա -
ղա քա կան ծրա գիր-մա նի ֆեստ և կա յուն սո -
ցիա լա կան հե նա րան: 

Այս հա մա տեքս տում ըն թա ցող զար գա ցում -
նե րը, ցա վոք, բա վա րար վստա հու թյուն չեն
ներշն չում կու սակ ցա կան հա մա կար գի շու տա -
թույթ զար գաց ման առն չու թյամբ: Մաս նա վո -
րա պես՝ «Կու սակ ցու թյուն նե րի մա սին» և «Ազ -
գա յին ժո ղո վի կա նո նա կարգ» նոր օ րենք նե -
րում ան պա տաս խան են մնա ցել այն պի սի հար -
ցեր, ինչ պի սիք են կու սակ ցու թյուն նե րի կա ռա -
վար ման ներ քին ժո ղովր դա վա րա կան մե խա -
նիզմ նե րի և ե րաշ խիք նե րի սահ մա նու մը, կու -
սակ ցու թյան ընտ րա կան ցու ցակ նե րի կազմ -
ման, թեկ նա ծու նե րի ա ռա ջադր ման հրա պա -
րա կայ նու թյու նը, կու սակ ցու թյուն նե րի ֆի նան -
սա վոր ման աղբ յուր նե րի թա փան ցի կու թյան ա -
պա հով ման ե րաշ խիք նե րը և այլն: Ա վե լին` Ընտ -
րա կան օ րենսգր քով նա խա տես ված բաց ցու -
ցակ նե րով հա մա մաս նա կան ընտ րա կար գը, կու -
սակ ցու թյուն նե րի ինս տի տու ցի նալ զար գա ցու -
մը խթա նե լու փո խա րեն, ու ժե ղաց նում է ան ձի
գոր ծո նը կու սակ ցու թյուն նե րի մրցակ ցու թյու -
նում, բա ցա սա բար է ազ դում կու սակ ցու թյուն -
նե րի կոն սո լի դաց ման և խո շո րաց ման գործ ըն -
թա ցի վրա և թու լաց նե լով կու սակ ցու թյուն նե րի
քա ղա քա կան ռե սուր սը, պա րարտ հող ստեղ -
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ծում ա ռան ձին ընտ րա տա րածք նե րում ազ դե -
ցու թյան խմբե րի վար չաֆի նան սա կան լծակ նե -
րի կի րառ ման հա մար: 

Այս ի րա վի ճա կում տրա մա բա նա կան է, որ
մենք ա կա նա տեսն ենք դառ նում ոչ այն քան
գա ղա փա րա կան պայ քա րի, ընդ հա նուր ար -
ժեք նե րի վրա հիմն ված կու սակ ցա կան դա շինք -
նե րի և միա վո րում նե րի ձևա վոր ման, որ քան
խո շոր կա պի տա լի տի րա պե տող ան ձանց շուրջ
ար հես տա կան միա վո րում նե րի, ո րոնք չու նեն
ո՛չ հստակ գա ղա փա րա կան հենք և ո՛չ էլ՝ ի րա -
տե սա կան քա ղա քա կան ծրա գիր:

Այս հա մա տեքս տում հարկ է ա ռանձ նաց -
նել նաև քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կու թյան
դե րը քա ղա քա կան մշա կույ թի զար գաց ման և
նոր ո րա կի քա ղա քա կան հա մա կար գի ձևա -
վոր ման գոր ծում: Ի տար բե րու թյուն կու սակ -
ցու թյուն նե րի, ո րոնք չեն կա րո ղա նում վեր կանգ -

նել նեղ-կոն յուկ տուրա յին շա հե րից և ի րա վամբ
ստանձ նել հան րա յին-քա ղա քա կան նոր օ րա -
կար գի ձևա վոր ման գոր ծը, քա ղա քա ցիա կան
հա սա րա կու թյու նը վեր ջին տա րի նե րին ար ձա -
նագ րել է բա վա կան հու սադրող հա ջո ղու թյուն -
ներ ի րա վա գի տակ ցու թյան բարձ րաց ման, քա -
ղա քա կան ակ տի վիզ մի ա ճի, հա սա րա կու թյան
հու զող խնդիր նե րի ձևա կերպ ման և ա ռաջմըղ -
ման ա ռում նե րով: Այս հան գա ման քը հույս է
ներշն չում, որ հա սա րա կու թյան ներ սում գե նե -
րաց վող ա ռողջ քա ղա քա ցիա կան գործընթաց-
նե րը, ե րի տա սար դու թյան` նոր սերն դի աս տի -
ճա նա կան ներգ րա վու մը հան րա յին-քա ղա քա -
կան գոր ծըն թաց նե րում ի վեր ջո կապահովեն
ի րենց արդ յուն քը` բա րեշր ջե լով հայ հա սա րա -
կու թյան և պե տու թյան զար գաց ման քա ռորդ -
դար յա հա րա ցույ ցը:
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Պետություն և աշխարհագրություն: Կա՞
արդյոք դրանց միջև օրինաչափ կապ: Այս հար-
ցադրման տեսանկյունից մեր առջև հառնում
են որոշակի խնդրահարույց հարցեր, մասնա-
վորապես՝ պետության տարածքի և իր սահմա-
նադրական կառույցի միջև կապը, պետության
էական կազմակերպակառուցվածքային գծերի
և իր տարածքի, աշխարհագրական դիրքի միջև
կապը: Արդյոք մենք անկախ պետականության
կերտման ընթացքում, բացի գործնական ար-
տաքին քաղաքական գործունեությունից, փոր-
ձե՞լ ենք տեսնել այդ կապերը, ճանաչել դրանք
և օգտագործել որպես պետականաշինության
գործոններ: 

Հենց սկզբում փաստենք, որ, երևի թե՝ ոչ:
Պետականագիտության դիրքերից բարձրաց-
ված հարցը, երևի թե, խորապես ամենաքիչ
հետազոտված, սակայն դիլետանտիզմի մա-
կարդակով նույնիսկ հոգնեցուցիչ ծավալով ար-
ծարծված հարցերից մեկն է մեզանում: Անկախ
պետության գոյության ավելի քան 25 տարվա
ընթացքում մենք էականորեն չկարողացանք
կապել մեր ազգային պետությունն ու նրա բնակ-
չությունն ի՛ր իսկ տարածքի հետ: Բայց պետու-
թյունն առաջին հերթին տարածքային կազմա-
կերպություն է, այսինքն՝ որպես երևույթ ունի

ծագման և գոյության երկու հիմնական բնա-
կան-օբյեկտիվ նախադրյալներ, այն է՝ երկրա -
գնդի ցամաքային մասի որևէ տարածք և դրա
վրա ապրող բնակչություն1: Այս առումով՝ տա-
րածքի ու պետության միջև գոյություն ունի
սերտ կապ: Տարածքն իր չափերով, աշխար-
հագրական միջավայրով ազդում է պետության
կառուցման և պետական քաղաքականության
առանձնահատկությունների վրա: Սակայն տա-
րածքի ու պետության կապի այս տեսանկյունն
ամենից առաջ շեշտադրում է տարածքի՝ որ-
պես ներպետական գործոնի առանձնահատ-
կությունները2: Այս ուղղությամբ, իհարկե, ա-
մեն մի պետական կառույց մոդելավորելիս և ի-
րական կազմակերպության վերածելիս անպայ-
մանորեն փորձում են հաշվի առնել տարածքի
ներպետական առանձնահատկությունները,
արտացոլել դրանք հիմնադիր օրենսդրական
կարգավորման մեջ: Այս տեսանկյունից ՀՀ-ն
իր սահմանադրական կարգավորման ներկա
համակարգով (1995 թ. սկսած) փորձել է տալ
համապատասխան սահմանադրական լուծում-
ներ, որոնք, իհարկե, իդեալական ու ավար-
տուն չեն, բայց, համենայն դեպս, լուծումներ
են:

Պետք է նկատի ունենալ, որ պետության
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ԼՈՒՍԻՆԵ ԲԱՐՍԵՂՅԱՆ
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի ասպիրանտ
____________________________________________________________________________________________________________

Ð²Ú²êî²ÜÆ Ð²Üð²äºîàôÂÚ²Ü ²ÞÊ²ðÐ²ø²Ô²ø²Î²Ü
²è²ÜÒÜ²Ð²îÎàôÂÚàôÜÜºðÀ ºì äºîàôÂÚ²Ü ê²ÐØ²Ü²¸ð²Î²Ü

Î²èàôòØ²ÜÀ ÜºðÎ²Ú²òìàÔ Ð²îàôÎ ä²Ð²ÜæÜºðÀ

1 Տարածքը պետության գոյության ոչ թե հասարակական, այլ՝ բնական պայմանն է: Տարածքն ինքը պետություն չի
ծնում: Դա է միայն տարածությունն է, որի սահմաններում պետությունը տարածում է իր իշխանությունը: Այսպիսով՝
և՛ բնակչությունը, և՛ տարածքը պետության ծագման ու գոյության նյութական նախադրյալներն են: Չի կարող լինել
պետություն առանց տարածքի և բնակչության (տե՛ս Խրոպանյուկ Վ.Ն. Պետության և իրավունքի տեսություն, Եր.,
ԳՈՇ, 1997, էջ 71):

2 Ինչպես ցույց է տալիս պատմական փորձը՝ «ինքը՝ պետության հողը, տարածքը կազմում է այն ռազմավարական
ռեսուրսը, որն իր նշանակությամբ հնարավոր է, որ գերազանցում է մնացած բոլոր ռեսուրսները: Տարածքային
տիրույթների իրական չափերը չեն կարող այս կամ այն ձևով և չափով չազդել ինչպես պետության բնույթի, այնպես
էլ նրա շահերի հիմնարար պարամետրերի վրա: Լանդշաֆտը, հողի պտղաբերության աստիճանը, բնական
ռեսուրսներն անմիջական կերպով ազդում են ինչպես ժողովրդական տնտեսության կառուցվածքի ու եկամտաբերու -
թյան, այնպես էլ բնակչության խտության վրա: Տոպոգրաֆիան և կլիմայական պայմանները ծայրահեղ կարևոր են
հաղորդակցության ուղիների զարգացման, ռեսուրսների ու ժողտնտեսական ինֆրակառուցվածքի տեղաբաշխման,
ներքին և արտաքին առևտրի համար…» (տե՛ս Гаджиев К.С. Введение в геополитику. Изд. 2-ое, доп. и перераб., М.,
Логос, 2000, էջ 40):
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տարածքն ունի մեկ այլ դրսևորում, այն է՝ ար-
տաքին: Նախ և առաջ՝ արդի պետությունն ու-
նի միջազգայնորեն ճանաչված տարածքային
սահմաններ, որոնցով սահմանազատված է
այլ (հարևան) պետություններից: Վերջինները
պատմականորեն իրար հանդեպ կարող են
լինել բարեկամաբար կամ թշնամաբար տրա-
մադրված: «Իշխանությունը մարդկային հա-
սարակության մեջ միշտ, բոլոր ժամանակնե-
րում ձգտել է նրա տարածքային չափերի ա-
ռավել ընդարձակմանը, որտեղ վերջնական
սահմանն իմաստավորված տարածությունն է
(վերջին հաշվով՝ մոլորակը): Այս հիմնական
գաղափարից ծնվել են համաշխարհային գեր-
իշխանության, աշխարհին, մայրցամաքներին,
օվկիանոսներին տիրելու, միջազգային հարա-
բերությունների կառուցման տեսությունները:
Սա իմացության մի ահռելի ոլորտ է, որի մի
մասը նվիրված է այսօրվա ժողովրդավարա-
կան նվաճումներով իրավիճակին, սակայն
դեռևս չվերացված սպառնալիքներով ու
վտանգներով»3: Որպես ասվածի պատկերա-
վոր հաստատման օրինակ՝ ներկայացնենք այն
փաստը, որ երկրագնդային քաղաքակրթության
պատմության վերջին 5000 տարվա ընթաց-
քում մարդկությունը մոտավորապես 4700-ը
պատերազմել է, իսկ պատերազմների թիվն
այդ ընթացքում հաշվվում է 13-14 հազար:
Դրանց հիմնական մասը եղել են տարածքա-
յին կամ տարածքի համար մղվող պատերազմ-

ները: Այս պատմական օրինաչափության ճա-
նաչման իմացաբանական հե տևանքն աշխար-
հաքաղաքականության՝ որպես գիտական ո-
լորտի ձևավորումն ու զարգացումն էր4: Անգ-
լերեն «geopolitics» բառի ծագումնաբանությու-
նը գալիս է հունարեն geo – հող, աշխարհ և
politike – պետության կառավարման արվեստ
բառերից5: Աշխարհաքաղաքականությունը որ-
պես քաղաքական տեսություն ծագել է XIX
դարի վերջին – XX դարի սկզբին և օգտագոր-
ծում է աշխարհագրական գործոնները (երկրնե-
րի, պետությունների, դրանց դաշինքների տա-
րածքը, դրանց դիրքը, բնական, կլիմայական
և այլ առանձնահատկությունները) այս կամ
այն ծրագրերի ու հաշվարկների (տնտեսա-
կան, քաղաքական, ազգային, նվաճողական,
գաղափարական և այլն) հիմնավորման հա-
մար6: Աշխարհաքաղաքականությունն այսօր
մեծ հետաքրքրություն ներկայացնող ոլորտ է
և, հետևաբար՝ աճել են դրանով զբաղվող հե-
ղինակների թիվը՝ ինչպես հետխորհրդային
տարածքում7, այնպես էլ Հայաստանում: Այդ
հետաքրքրությունը ոչ միայն գիտական է, այլ
նաև քաղաքական-պետական, ընդհուպ մինչև
այն աստիճան, որ ՌԴ Պետական դումայում
կա նաև աշխարհաքաղաքականության կոմի-
տեն: Ընդ որում՝ ոլորտի գիտական զարգա-
ցումը հանգեցրեց այն արդյունքին, որ աշխար-
հաքաղաքականության ավանդական երկու ո-
լորտին՝ ծովային ու ցամաքային, ավելացան
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3 Տե՛ս Халипов В.Ф. Энциклопедия власти. М.: Академический Проект; Культура, 2005, էջ 355:
4 Խորհրդային շրջանում աշխարհաքաղաքականությունը չէր համարվում գիտություն կամ էլ դիտարկվում էր

բուրժուական հակագիտական, հետադիմական տեսություն: Օրինակ. «Աշխարհաքաղաքականությունը քաղաքական
հայեցակարգ է, որը, օգտագործելով աշխարհագրական տվյալները, հիմնավորում է իմպերիալիստական էքսպանսիան:
Կապված է ռասիզմի, մալթուսականության, սոցիալ-դարվինիզմի հետ: Եղել է ֆաշիստական Գերմանիայի
պաշտոնական դոկտրինան» (տե՛ս Философский словарь, под ред. И.Т. Фролова, издание пятое, М., Политиздат,
1986, էջ 88, Протасов В.Н. Теория права и государства. Проблемы теории права и государства. 2-е изд., перераб. и
доп., М., Юрайт-М, 2001, էջ 96):

5 Ռ. Չելենն առաջին օգտագործեց geopolitike հասկացությունը, սակայն դրա տեսաբանն են համարում Հելֆորդ
Ջոն Մակինդերին (1861-1947), ով 1904 թ. հրատարակված «Պատմության աշխարհագրական առանցքը» աշխա -
տու թյան մեջ առաջ քաշեց «հարթլանդի» (երկրագնդի սրտի) գաղափարը: Հարթլանդեր էին համարվում Կենտրո -
նական Ասիան և Արևելյան Եվրոպան: Ըստ Մակինդերի՝ ով կառավարում է Հարթլանդը, նա էլ կառա վա րում է
աշխարհը:

6 Աշխարհաքաղաղաքականության՝ որպես գիտական ոլորտի հիմնադիրներ են համարվում Ֆ. Ռատցելը, Ռ. Չելենը,
Ֆ. Նաումանը, Խ. Մակինդերը, Ա. Մեխենը, Վ. դե լյա Բլանշը, Ն. Սպիկմենը, Կ. Հաուսհոֆերը, Կ. Շմիդտը և այլք:
Աշխարհաքաղաքականության պատմական և արդի տեսությունների բովանդակային նկարագիրը տե՛ս Дугин А.Г.
Основы геополитики. Геополитическое будущее России. М., Арктогея, 1997, 608 էջ:

7 Տե՛ս Бабурин С.Н., Территория государства: правовые и геополитические проблемы. М., изд-во МГУ, 1997, 480 с.;
Дугин А.Г. Основы геополитики. Геополитическое будущее России. М., Арктогея, 1997, 608 с.; Мирофанов А.Б. Шаги
новой геополитики. М., 1997, 286 с.; Гаджиев К.С. Геополитика, М., Междунар. Отношения, 1997. 384 с.; Тихонравов
Ю.В. Геополитика. М., 1998, 378 с.



նորերը՝ օդային և եթերային (տիզեարական
տարածությունը)8: 

«Գիտական տեսանկյունից՝ աշխարհաքա-
ղաքականությունը համալիր տեսություն է, որը
բացատրում է պետական քաղաքականության
կախվածությունն այնպիսի գործոններից, ինչ-
պես երկրի աշխարհագրական դիրքը (ելքը դե-
պի ծով, լանդշաֆտը, բնական սահմանների,
օրինակ՝ լեռների, անապատների առկայությու-
նը, հողը, կլիման, բուսաբանությունը, օգտա-
կար հանածոները և այլն), տարածքի չափը,
սահմանագծերի երկարությունը և կոնֆիգու-
րացիան, բնակչության քանակը, որակը և այլն»9:
Այսպիսով՝ աշխարհաքաղաքականությունը գի-
տություն է պետության տարածքային շահերի
մասին: Ըստ աշխարհաքաղաքականության տե-
սության հիմնադիր Ռ. Չելենի (1864-1922). «Աշ-
խարհաքաղաքականությունը գիտություն է պե-
տության՝ որպես տարածության մեջ մարմնա-
վորված աշխարհագրական օրգանիզմի մա-
սին»10: 

Եթե փորձենք տեղայնացնել այս բնորո-
շումը Հայաստանի Երրորդ հանրապետության՝
որպես պետության նկատմամբ, ապա կառա-
ջանան հետևյալ հարցադրումները. որո՞նք են
մեր հարևան պետությունները, ինչպիսի՞ն է մեր
աշխարհագրական դիրքը, ո՞րն է հարևան-սահ-
մանակից պետությունների դիրքորոշումը մեր
նկատմամբ, ի՞նչ աշխարհաքաղաքական շահեր
ունեն գերտերությունները մեր տարածաշրջա-
նում, համընկնո՞ւմ են մեր ազգային-պետական
և նրանց արտաքին քաղաքական շահերը, և
այսպես շարունակ: Սրանք հարցեր են, որոնց
պատասխաններն էական նշանակություն ու-
նեն հայոց պետականության համար, որով-
հետև դրանք կազմում են այդ պետության գո-

յության և գործողության արտաքին միջավայ-
րը: Կ.Ս. Գաջիևի կարծիքով. «Ազգային նպա-
տակների և անվտանգության համար կարևոր
նշանակություն ունի նաև պետության շրջա-
կայքը: Ակնհայտ է, որ աշխարհագրական դիր-
քը նախորոշում է որոշակի պարամետրեր պե-
տության կողմից բազմաթիվ ներքին տնտեսա-
կան և քաղաքական, ինչպես նաև հիմնարար
արտաքին քաղաքական նպատակներն իրա-
կանացնելիս, ընդ որում՝ դրանց դերը և նշա-
նակությունն էական փոփոխություններ են ունե -
ցել միջազգային հարաբերությունների համա-
կարգի պատմական զարգացման զանազան
փու լերում»11: Այսպիսով՝ պետության գոյության
ու գործողության արտաքին միջավայրը, ան-
շուշտ, էական նշանակություն ունի պետության
կառուցման ու գործողության ռազմավարության
համար՝ շատ ավելի, քան արդիականացման
(մոդեռնիզացիայի) և ժողովրդավարականաց-
ման քաղաքականության կողմնորոշիչները:

Աշխարհաքաղաքականության բովանդա-
կության մեջ պետության վերաբերյալ առանձ-
նացնում են երկու առում, պետության աշխար-
հաքաղաքական վարքագծի (գործելակերպի)
երկու տեսակ12: Պետության աշխարհաքաղա-
քական գործելակերպի այդ երկու ռազմավա-
րական տարբերակները պայմանականորեն
կարող ենք անվանել աշխարհաքաղաքական
անշարժության և աշխարհաքաղաքական շար-
ժունության (փոփոխության) ուղիներ: Առա-
ջին ռազմավարական ուղու՝ աշխարհաքաղա-
քական անշարժության դեպքում պետությունն
իր քաղաքականությունը մշակելիս և իրակա-
նացնելիս ելնում է երկրի «աշխարհաքաղաքա-
կան առանձնահատկություններից, որոնք նրան
տրվել են պատմականորեն, և որոնք պետու-
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8 Ավանդական վերլուծական աշխարհաքաղաքականությունը գործողություններ էր անում ցամաքային և ծովային
ռազմավարություններով: Սակայն տեխնիկայի զարգացումը հանգեցրեց օդային տարածքի յուրացմանը (հատկապես՝
հռթի ռա միջուկային զենքը), ինչը հիմք տվեց մշակելու «օդային աշխարհաքաղաքականությունը» (անվանում են
նաև աերոկրատիա): Տիեզերական տարածության ռազմավարական յուրացումը, իր հերթին, հանգեցրեց «եթերա -
քաղա քա կա նության» (էֆիրաքաղաքականություն և էֆիրակրատիա) մշակմանը: Դրա ռազմական համարժեքն էին
աստղային պա տերազմների ծրագրերը (տե՛ս Халипов В.Ф. Энциклопедия власти. М.: Академический Проект;
Культура, 2005, էջ 357):

9 Տե՛ս Протасов В.Н. Теория права и государства. Проблемы теории права и государства. 2-е изд., перераб. и доп., М.,
Юрайт-М., 2001, էջ 97:

10 Հղումն ըստ Халипов В.Ф. Энциклопедия власти. М.: Академический Проект; Культура, 2005, էջ 358:
11 Տե՛ս Гаджиев К.С. Введение в политическую науку. Изд. 2-ое, доп. и перераб.. М., Логос, 1998, էջ 304; Гаджиев К.С.

Введение в геополитику. Изд. 2-ое, доп. и перераб.. М., Логос, 2000, էջ 40:
12 Տե՛ս Протасов В.Н. Теория права и государства. Проблемы теории права и государства. 2-е изд., перераб. и доп., М.,

Юрайт-М, 2001, էջ 98: 
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թյունը տվյալ քաղաքական պայմաններում չի
կարող փոխել: Պետությունն այս դեպքում իր
աշխարհաքաղաքական կացությունը դիտար-
կում է որպես մշտական մեծություն, և աշխար-
հաքաղաքականության արվեստն այս դեպքում
հանգում է այն արդյունքին, որ առավելապես
լրիվ օգտագործվեն առկա աշխարհաքաղաքա-
կան գործոնները, պետության աշխարհաքա-
ղաքական անշարժությունը փոխհատուցվի այլ
գործոնների հաշվին (արդյունաբերական զար-
գացում, նոր տեխնոլոգիաների յուրացում, հա-
ղորդակցության զարգացում և այլն)»13: 

Պետության աշխարհաքաղաքական վար-
քագծի երկրորդ տարբերակի՝ աշխարհաքա-
ղաքական շարժունության ռազմավարության
դեպքում պետության գործունեությունն ուղղը-
ված է նաև երկրի աշխարհաքաղաքական դրու-
թյան բարելավմանը: XX դարի վերջին հայ ժո-
ղովուրդն օգտագործեց վարքագծի երկրորդ
տարբերակը, սակայն ոչ թե նվաճման կամ ագ-
րեսիայի ճանապարհով, այլ՝ պատմականորեն
Հայաստանի մաս համարվող Լեռնային Ղա-
րաբաղի ինքնորոշման իրավունքի իրականաց-
ման միջոցով: 

Պետության աշխարհաքաղաքական վար-
քագծի երկու ռազմավարական տարբերակ-
ներն էլ ենթադրում են պետության ոչ միայն
գործունեության մեջ, այլ նաև պետության կազ-
մակերպման ու կառուցման ընթացքում աշ-
խարհաքաղաքական առանձնահատկություն-
ների իմաստավորում, դրանց հաշվառում, որպես
արդյունք դրանք իրավական կարգավորման
սկզբունքների վերածում, ինստիտուտացում:

Չխորանալով աշխարհաքաղաքական վեր-
լուծությունների մեջ՝ կարող ենք հաստատել,
որ արտաքին քաղաքական միջավայրը հայոց
պետականության համար այդքան էլ նպաս-
տավոր կամ բարիդրացիական չէ՝ պայմանա-
վորված մեր ժողովրդի պատմական ճակա-
տագրով, ինչպես նաև հանրապետության
հռչակման ու կայացման առանձնահատկու-
թյուններով: Այստեղից կարելի է անել հետևյալ
եզրակացությունը. եթե պետության գոյության
արտաքին քաղաքական, աշխարհաքաղաքա-
կան միջավայրը նպաստավոր չէ նրա գոյու-

թյան համար, ապա դա նշանակում է, որ, Չելե-
նի խոսքերով ասած, «պետության՝ որպես աշ-
խարհագրական օրգանիզմի» կազմակերպու-
թյանը պետք է ներկայացնել այնպիսի պա-
հանջներ, կառուցման սկզբունքներ, որ նա ու-
նակ լինի գոյատևելու և զարգանալու այդ մի-
ջավայրում, ունենա ինքնապաշտպանության
բնական, ի ծնե հատկություն, ընդունակու-
թյուն դիմակայելու արտաքին միջավայրից
եկող սպառնալիքներին ու վտանգներին: Այս
եզրակացության հետ կապված՝ պետք է նկա-
տի ունենալ, որ պետության արտաքին միջա-
վայրի նպաստավոր կամ բարիդրացիական լի-
նելու հանգամանքը համեմատական կամ հա-
րաբերական բնութագրիչներ են: Բոլոր պետու-
թյունները, բացառությամբ կղզի պետություն-
ների, ունեն սահմանակից պետություններ: Սա-
կայն դրանցից մի մասի համար արտաքին մի-
ջավայրը չի ներկայացնում վտանգների ու
սպառնալիքների այնքան շատ ծավալ, որ, ի
վերջո՝ վտանգի պետության գոյությունը: Դա
կարող է պայմանավորված լինել քաղաքակըր-
թական, մշակութային, պատմական, տարա-
ծաշրջանային և մի շարք այլ գործոններով: Ե -
թե մենք Հա յաս տա նում կեն սա գոր ծում ենք ար -
դի աշ խար հում տա րած ված սո ցիալ-ի րա վա -
կան մո դե լի պե տու թյու նը, ա պա այդ գործըն-
թացում արդյոք մենք հմտորեն կարողացե՞լ ենք
այնպես տեղայնացնել ընդհանուր մոդելը, որ
նոր միջավայրում արդյունավետ և ազգա նպաստ
կերպով գործի: Կարծում ենք՝ ոչ: Իսկ համա-
կարգային մոտեցումը հուշում է, որ մե խա նի -
կա կան պատճենահանման ձևով ընդօրինակ-
ված մոդելը, որպես ենթահամակարգ, չի կա -
րող արդ յու նա վետ գործառութավորել նոր մե-
տահամակարգ համարվող շրջակա միջավայ-
րում: 

Պետությունն իր նպատակները կենսագոր-
ծելիս արտաքին ոլորտում գործ ունի այլ պե-
տությունների հետ, որոնք կարող են նպաստել
և նույնիսկ օգնել այդ նպատակների նվաճման
հարցում կամ էլ, ընդհակառակն՝ խոչընդոտել
կամ փորձել խոչընդոտել դա: Ամեն ինչ կախ-
ված է պետության աշխարհաքաղաքական վի-
ճակից: Այս առումով՝ ՀՀ աշխարհաքաղաքա- Օ
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13 Տե՛ս Протасов В.Н. Теория права и государства. Проблемы теории права и государства. 2-е изд., перераб. и доп., М.,
Юрайт-М, 2001, էջ 98: 



կան կացությունը, ընդհանուր առմամբ, իր մեր-
ձակա շրջակա միջավայրով կարող ենք գնա-
հատել, մեղմ ասած, ոչ բարենպաստ: Ապագա-
յում չեն նկատվում դրա բարելավման միտում-
ները: 

ՀՀ-ը ստիպված է գործելու մի միջավայ-
րում, որում անհրաժեշտ են հատուկ ջանքեր
արտաքին քաղաքական միջավայրի ոչ բարե-
նպաստ գործոնների եթե ոչ վերացման, ապա
գոնե չեզոքացման ուղղությամբ: Այդ ջանքերի
դրսևորման սովորական ձևն արտաքին քա-
ղաքականությունն է: Այս տեսակետն ամենա-
տարածվածն է քաղաքագիտության մեջ և շատ
խոր կարծրատիպերով ամրացված: «Պետու-
թյունների միջև պատերազմների, ագրեսիայի
և տարատեսակ բախումների կանխման գլխա-
վոր միջոցը համարվում է ինքնիշխան պետու-
թյան արտաքին քաղաքականությունը: Վերջինս
կոչված է կարգավորելու յուրաքանչյուր առան-
ձին պետության հարաբերություններն այլ պե-
տությունների ու ժողովուրդների միջև՝ համա-
պատասխան սկզբունքների, մեթոդների և կա-
ռուցակարգերի հիման վրա: Այդ կառուցակար-
գերից ամենատարածվածը և ամենաճանաչ-
վածը համարվում է դիվանագիտությունը»14:
Սա արտաքին քաղաքական միջավայրում պե-
տության գործառութավորման հիմնական և
արդեն հազարամյակներ գոյություն ունեցող
գործելակերպն է: Արտաքին քաղաքականու-
թյան իրականացման սովորական կամ ավան-
դական կառուցակարգի շղթաներն են համար-
վում ազգային շահերը՝ ազգային անվտանգու-
թյան հայեցակարգը և դրա հիման վրա իրա-
կանցվող արտաքին քաղաքականությունը, ո-
րը որոշվում է բազմաթիվ գործոնների հաշ-
վառմամբ, մասնավորապես՝ սոցիալ-տնտեսա-
կան և հասարակական-քաղաքական զարգաց-
ման մակարդակը, ազգային-պատմական ավան-
դույթները, աշխարհագրական դիրքը, անվտան-

գության ու ինքնիշխանության ապահովման
նպատակներն ու պահանջմունքները: Այս մո-
տեցումը գրեթե միատեսակ է պատկերացվում
համաշխարհային քաղաքականության կամ մի-
ջազգային հարաբերությունների տեսաբաննե-
րի կողմից15: 

Այս մոտեցման կողմնակիցների համար
արտաքին-քաղաքական գործունեության գլխա-
վոր խթանիչ ուժը համարվում է ճիշտ հասկաց-
ված ազգային կամ պետական շահը: «Ազգա-
յին շահերի» հայեցակարգը մշակել է ամերի-
կացի Հ. Մորգենթաուն: Նա «շահ» հասկացու-
թյունը բնորոշել է իշխանություն կատեգորիա-
յի միջոցով: Այդ հայեցակարգում ազգային շա-
հը կազմված է երեք տարրից. ա) պաշտպան-
վող շահի բնույթները, բ) քաղաքական միջա-
վայրը, որում գործում է շահը, դ) ռացիոնալ
անհրաժեշտությունը, որը սահմանափակում է
նպատակների ու միջոցների ընտրությունը միջ-
ազգային քաղաքականության բոլոր սուբյեկտ-
ների համար16: Այսպիսով՝ ազգային պետու-
թյան գոյատևման, անվտանգության, կայունու-
թյան ու բարգավաճման ապահովումը որպես
պետության արտաքին քաղաքականության
նպատակներ համապատասխանում են ազգա-
յին շահերին: Հետևաբար՝ ազգային շահերի
բավարարումն անվտանգության հայեցակարգ
– արտաքին քաղաքականության իրացման կա-
ռուցակարգ (որի հիմնական միջոցը դիվանա-
գիտությունն է) համակարգային շղթան հնա-
րավոր միջոց է ազգի նպատակների իրացման
համար: Դրան նպաստող պայմանն արդի երկ-
րագնդի միջազգային-համաշխարհային իրո-
ղություններն են, որոնց շնորհիվ միջազգային
հանրության գլխավոր նպատակներ են դար-
ձել միջազգային անվտանգության պահպանու-
մը և ապահովումը, ժողովուրդների անվտան-
գության և խաղաղության խախտումների բա-
ցառումը: Այս դեպքում պետությունը գործում է
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14 Տե՛ս Гаджиев К.С. Введение в политическую науку. Изд. 2-ое, доп. и перераб.. М., Логос, 1998, էջ 294:
15 Տե՛ս Мухаев Р.Т. Теория политики. М., ЮНИТИ-ДАНА, 2005, էջ 577-579, Гаджиев К.С. Введение в политическую

науку. Изд. 2-ое, доп. и перераб.. М., Логос, 1998, էջ 290-297:
16 Տե՛ս Morgenthau H. Politics among Nations. The struggle for Power and Peace. N. 4, 1972, p. 29): Պետության արտաքին

քաղաքականությունը, ըստ Մորգենթաուի, պետք է հիմնվի ազգային շահի բնույթը և էությունը գիտակցելուն օգնող
ֆիզիկական, քաղաքական և մշակութային իրականության վրա: Այդպիսի իրականություն է ազգը: Աշխարհի բոլոր
ազգերը միջազգային ասպարեզում ձգտում են բավարարել իրենց առաջնահերթ պահանջմունքները, այսինքն՝
ֆիզիկական գոյատևման պահանջմունքը: Բոլոր ազգերն արտաքին ներխուժման վտանգի ներքո հոգ են տանում
իրենց ֆիզիկական, քաղաքական և մշակութային ինքնության մասին:
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աշխարհաքաղաքական խնդիրների լուծման
առաջին եղանակով: Դրա երաշխիքներն են
միջազգային կառույցները, ագրեսիայի իրա-
վական արգելքը: Պետության գործելակերպի
առաջին եղանակի դեպքում պատերազմների,
ագրեսիայի, պետությունների միջև բախումնե-
րի կանխման հիմնական միջոց է դառնում դի-
վանագիտությունը, պետությունների երկողմա-
նի ու բազմակողմանի համագործակցությունը:
Սակայն այդ համագործակցությունն ունի սահ-
մանափակ հնարավորություններ, ինչից բխում
է, որ սահմանափակ են նաև դիվանագիտու-
թյան հնարավորությունները: 

Դիվանագիտության և արտաքին քաղա-
քական համագործակցության հարցում ՀՀ-ն
ունի էական առանձնահատկություններ: Անմի-
ջական հարևան պետություններից երկուսի հետ
ՀՀ-ն չունի դիվանագիտական կապեր, և դրանք
հաստատելու մոտակա հնարավորություններն
առայժմ չեն երևում: Վրաստանի հարցում ևս
կան էական խնդիրներ՝ պայմանավորված մի
շարք գործոններով, օրինակ՝ Վրաստանի և
Հայաստանի արտաքին քաղաքական կողմնո-
րոշումների էական տարբերությունները: Իրա-
վիճակը բարդանում է, քանի որ հարևան պե-
տությունների շահերն ինչ-ինչ հարցերում հա-
մընկնում են, ինչի պատճառով նրանք ձեռնար-
կում են տարածաշրջանային գործընթացներից
ՀՀ-ի մեկուսացման քաղաքականություն: Գեր-
տերություններն էլ իրենց հերթին ստանձնել են
միջնորդ-հաշտեցնողի դեր, որի պտուղները
դեռևս չեն հասունացել: Ազգային շահերի բա-
վարարման այս ճանապարհը, անշուշտ, անհ-
րաժեշտ և իրական հաջողություններ ապահո-
վող միջոց է, սակայն պետք է նկատի ունենալ
որոշակի հանգամանքներ, որոնք կարող են չե-
զոքացնել այդ ուղով ազգային շահերի բավա-
րարումը: Որպես այդպիսի հանգամանք՝ կա-
րող ենք նշել մի քանիսը. դիվանագիտության
սահմանափակ հնարավորությունները, արդի
աշխարհի աշխարհաքաղաքական անկայունու-
թյունը, համաշխարհային քաղաքականության
գլխավոր դերակատարներին բնորոշ երկակի
չափորոշիչները, երկրագնդում համամիասնա-
կան (գլոբալ) և տեղական (լոկալ) անկայունու-

թյունը և այլն: Դրանցից մի քանիսը մենք ար-
դեն զգացել ենք պատմական գործընթացի ճա-
նապարհին և նույնիսկ ճակատագրական բա-
ցասական ազդեցության տեսանկյունից: Այդ
ամենը մեզ հուշում է, որ ուժը և ուժի կիրառ-
ման սպառնալիքը կարող են ինչ-որ մի պահ
դառնալ ազգային նպատակների ապահովման
միջոց: 

Ազգային անվտանգության հայեցակարգի
հիմնադիր տեսաբաններից մեկը՝ Վ. Լիպմանը
շեշտում էր. «Ազգն ապահովում է իր անվտան-
գությունը, երբ նա զոհաբերում է իր օրինական
շահերը պատերազմից խուսափելու համար, և
ընդունակ է, եթե այդ շահերը վտանգվում են,
պաշտպանել դրանք պատերազմի միջոցով»17:
Այսպիսի տեսակետի կողմնակիցներ են ոչ
միայն քաղաքագետները, այլև աշխարհաքա-
ղաքագետները: Գերմանացի Ֆ. Ռատցելը 1897
թ. հրատարակած «Քաղաքական աշխարհա-
գրություն» աշխատանքում հիմնավորում էր, որ
պետությունը կենսաբանական օրենքներով գոր-
ծող օրգանիզմ է: Նա պետությունը համարում
էր օրգանական էվոլուցիայի արդյունք, ծառի
նման՝ հողում արմատավորված, ուստի եզրա -
կաց նում էր, որ պետության էական բնութագրե-
րը պայմանավորված են տարածքով ու տե-
ղադրությամբ, և նրա հաջողությունը կախված
է, թե ինչպե՛ս է նա հարմարվել իր միջավայրի
պայմաններին»18: Ռատցելը, սակայն, ճիշտ էր
համարում, իհարկե, Գերմանիայի համար, պե-
տության աշխարհաքաղաքական խնդիրների
լուծման երկրորդ ուղին՝ տարածքային էքսպան-
սիան: Սակայն արդի շրջանում, միջազգային
իրավունքի դիրքերից գոնե ձևական չափա-
նիշներով այդպիսի մոտեցումն անընդունելի է:
Հետևաբար՝ Հայաստանի Հանրապետությա-
նը մնում էր աշխարհաքաղաքական խնդիրնե-
րի լուծման առաջին ռազմավարությունը, այն
է՝ աշխարհաքաղաքական անշարժունության
ճանապարհը, որի դեպքում աշխարհաքաղա-
քականության արվեստը հանգում էր և հան-
գում է առկա աշխարհաքաղաքական գործոն-
ների առավել լրիվ օգտագործմանը, պետության
աշխարհաքաղաքական աննպաստ կացության՝
այլ գործոնների հաշվին փոխհատուցմանը, Օ
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17 Տե՛ս Lippman W. U. S. Foreign policy. N.Y.: McCrow-Hill, 1953, էջ 8:
18 Հղումն ըստ Гаджиев К.С. Введение в политическую науку. Изд. 2-ое, доп. и перераб.. М., Логос, 1998, էջ 298:



հատկապես աշխարհաքաղաքական աննպաս-
տությանը համապատասխանող պետության
կառուցմանը: 

Ունեցե՞լ է արդյոք մեր պետական շինարա-
րությունը նման ուղղություն: Պետության ար-
տաքին խնդիրների լուծման սովորական ու-
ղին, որը որդեգրել ենք մենք, ենթադրում է ժո-
ղովրդավարական մոդելի պետության հիմ-
նադրում, այնուհետև՝ ազգային անվտանգու-
թյան հայեցակարգի մշակում և դրա կենսա-
գործում: Օրինակ՝ ազգային անվտանգության
ենթադրյալ տարրեր են դիտարկվում ներքին
կայունությունը, հուսալի պաշտպանունակու-
թյունը, ինքնիշխանությունը, անկախությունը,
տարածքային ամբողջականությունը19: Ինչպես
տեսնում ենք՝ ազգային անվտանգության հա-
յեցակարգը ենթադրում է նաև երկրի պաշտ-
պանունակություն: Սակայն այդ պաշտպանու-
նակության ապահովման միջոցը դիտարկվում
է ժողովրդավարական-իրավական պետության
կողմից երկրի պաշտպանության կազմակեր-
պում՝ գրեթե նույն սխեմայով, ինչ անվտանգու-
թյունը: Բայց այստեղ առաջանում է խնդիրնե-
րի մի ամբողջ շարք: Արդյոք հիմնադրված քա-
ղաքական կառույցը՝ պետությունը, ունա՞կ է
պաշտպանվելու, արդյոք ունի՞ քաղաքական
կամք և ցանկություն դրա համար: Անվտան-

գությունը և պաշտպանությունը նաև սուբյեկ-
տիվ-գիտակցված երևույթներ են, որոնք ար-
տացոլում են ազգային առաջնորդները: Նրանք
կարող են նաև չպատկերացնել դա, կարևորու-
թյուն չտալ դրան և նույնիսկ դրսևորել անգոր-
ծություն: Հետևանքն այն է, ինչ ունենք. անվտան-
գությունը և պաշտպանությունը դարձել են ոչ
թե պետության «օրգանիզմի» հատկություններ,
այլ՝ գործնական քաղաքականության խնդիր-
ներ, որոնք ենթակա են մարտավարական վայ-
րիվերումների: Այս հանգամանքը մեզ թելադրում
է լրացուցիչ պահանջներ ներկայացնել մեր ազ-
գային պետականությանը, պետական շի նա -
րա րու թյան հիմ քում պե տա կան ա պա րա տի
կազ մա կերպ ման ու գոր ծու նեու թյան այլ
սկզբունք նե րի հետ դնել պաշտ պա նու նա կու -
թյան սկզբուն քը: Պաշտ պա նու նա կու թյան
սկզբուն քով կա ռուց ված սո ցիալ-ի րա վա կան պե -
տու թյու նը երկ րի անվ տան գու թյան ա պա հով -
ման ու պաշտ պա նու թյան գոր ծա ռույթն ի րա -
կա նաց նում է ոչ միայն սո վո րա կան, ա վան դա -
կան ձևերով, այլև դրա էու թյան մեջ՝ որ պես
հատ կու թյուն դրված է պաշտ պա նու նա կու թյու -
նը: Ա ռանց այդ հատ կու թյան՝ պե տա կա նա կեր -
տու թյան հա ջո ղու թյուն նե րը մեզ հա մար ըն դա -
մե նը խաբ կանք են: 
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19 Տե՛ս Мухаев Р.Т. Теория политики. М., ЮНИТИ-ДАНА, 2005, էջ 577-579:
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Բա ցե րի տե սու թյան գծով տար բեր հե տա -
զո տու թյուն նե րի վեր լու ծու թյու նը թույլ է տա լիս
բա ցա հայ տել բա ցե րի «վե րա ցում», «լրա ցում»
nւ «հաղ թա հա րում» եզ րույթ նե րի օգ տա գործ -
ման մեջ էա կան եզ րա բա նա կան խառ նաշ փո -
թի առ կա յու թյու նը: Այս խառ նաշ փո թը պայ մա -
նա վոր ված է տար բեր տե սա կե տե րով` թե ի՛ն չը
հար կա վոր է հա մա րել բա ցի «լրա ցում»` դրա
լրիվ վե րա ցու մը (հե ռա ցու մը) կամ միան վագ
հաղ թա հա րու մը` հստակ վի ճա հա րույց դեպ քի
լուծ ման ընթացքում1: Մեկ ան գամ ևս նշենք, որ
այս վե ճը զուտ եզ րա բա նա կան է, քա նի որ վար -
վում է հիմ նա կա նում եզ րույթ նե րի օգ տա գործ -
ման, այլ ոչ թե՝ երևույթ նե րի էու թյան վե րա բեր -
յալ: Դա ո րո շա կի կարևո րու թյուն է ձեռք բե րում
միայն այն դեպ քում, ե թե լու ծում է հետևյալ
հար ցը. ի՞նչ է դա տա րան նե րի կող մից բա ցե րի
լրա ցու մը՝ ի րա վաս տեղ ծու թյա՞ն, թե՞ ի րա վա կի -
րառ ման տարր:

Այս պի սով՝ բա ցե րի տե սու թյան հե տա զո -
տող նե րի ո րո շա կի մա սը ել նում է այն հանգա -
ման քից, որ ցան կա ցած նոր մա տիվ-օ րենսդրա -
կան ի րա վա կան հա մա կարգ, որն ու նի դի նա -
միկ, մշտա պես զար գա ցող բնույթ, նա խա տե -
սում է օ րենսդրու թյան մեջ բա ցե րի լրաց ման
հնա րա վո րու թյու նը, ընդ ո րում՝ ոչ թե ի րա վաս -
տեղ ծու թյան ճա նա պար հով, այլ՝ ի րա վուն քի կի -
րառ ման ըն թաց քում հա տուկ ինս տի տուտ նե րի
օգ տա գործ ման ճա նա պար հով (օ րի նակ՝ օ րեն -
քի ա նա լո գիա յի և ի րա վուն քի ա նա լո գիա յի):
Այս ինս տի տուտ նե րի օգ նու թյամբ նվաճ վում են
ի րա վա կան հա մա կար գի ինք նա կար գա վո րու -
մը, ինք նա լա րու մը, դրա արդ յու նա վետ գոր -
ծառ նու թյու նը` փո փո խա կան, զար գա ցող մի -
ջա վայ րի պայ ման նե րում, այն պես, որ ի րա վուն -
քը մշտա պես պահ պա նում է հա սա րա կա կան
կար գա վոր ման կա յուն մե խա նիզ մի ո րա կը: Այս

տե սա նկյունից՝ ի րա վա սու պե տա կան մար մին -
նե րի (մաս նա վո րա պես` դա տա րան նե րի) գոր -
ծու նեու թյու նն ի րա վուն քում բա ցե րի լրաց ման
գծով ունի օ րի նա չափ, բնա կան բնույթ:

Հաշ վի առ նե լով տվյալ հան գա ման քը՝ կա -
րե լի է պնդել, որ դա տա րան նե րը բազ միցս ա -
պա ցու ցել և ա պա ցու ցում են ի րա վուն քում բա -
ցե րի լրաց նե լու ի րենց կա րո ղու թյու նը, օ րի նակ՝
այդ պա հին գոր ծող քա ղա քա ցիա կան օ րենսդրու -
թյան կող մից չկան խա տես ված՝ դրա մաի րա յին
վի ճա կա խա ղի շա հույ թի բա ժան ման մա սին
պայ մա նագ րե րի վե րա բեր յալ գոր ծե րով և այլն:

Դա տա րան ներն օժտ ված են ի րա վուն քում
բա ցե րի լրաց ման գծով անհ րա ժեշտ լիա զո րու -
թյուն նե րով, մաս նա վո րա պես՝ կի րա ռե լով ի րա -
վուն քի կամ օ րեն քի ա նա լո գիան:

Մի շարք հե ղի նակ նե րի կար ծի քով (Ա.Տ. Բո -
ներ, Է.Շ. Կե մու լա րիա, Վ.Վ. Լա զարև, Ա.Ս. Պի -
գոլ կին, Բ.Պ. Սպա սով, Վ.Ն. Կար տաշև և այ լք)՝
հա մա պա տաս խան ի րա վա կան բա ցն ի րա կա -
նա պես «լրաց նել» (ա վե լի ճշգրիտ ա սած՝ վե -
րաց նել) կա րող է միայն օ րեն քը (կամ են թա -
օրենսդրա կան նոր մա տիվ ակ տը, որն ըն դուն -
ված է դրա զար գաց ման հա մար ի րա վաս տեղծ
գոր ծու նեու թյան ըն թաց քում): Ինչ պես ընդ ծում է
Վ.Վ. Լա զարևը՝ ի րա վա կան հա մա կար գի շրջա -
նակ նե րում, որ տեղ «ուս մունքն ու օ րենսդրու թյու -
նը իբրև ի րա վուն քի լիար ժեք աղբ յուր ներ ճա նա -
չում են միայն այն ակ տե րը, ո րոնք բխում են ի -
րա վուն քի ու կա ռա վար ման ի րա վա սու ի րա վաս -
տեղծ մար մին նե րից», միայն այդ մար մին ներն էլ
օգտ վում են բա ցե րի լրաց ման ա ռաջ նա հեր թու -
թյամբ: Մնա ցած բո լոր պե տա կան մար մին նե րը
«գոր ծուն մաս նակ ցու թյուն են ու նե նում բա ցե րի
սահ ման ման գոր ծում, սա կայն օժտ ված են դրանց
վե րաց ման ի րա վուն քով»2: Հետևա բար՝ այդ պի -
սի մար մին ներն ի րենց գոր ծու նեու թյան ըն թաց - Օ
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ՆԱՐԵԿ ՀԱԿՈԲՅԱՆ
ԳԱԱ փիլիսոփայության և իրավունքի ինստիտուտի հայցորդ
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Æð²ìàôÜøàôØ ´²òºðÆ Èð²òØ²Ü, 
Ð²ÔÂ²Ð²ðØ²Ü ºì ìºð²òØ²Ü Ð²êÎ²òàôÂÚàôÜÀ  

1 Տե՛ս Скурко Е.В. Очерки теории права. М., 2013, с. 58-59.
2 Տե՛ս  Лазарев В. В. Пробелы в праве. М., 1972. էջ 131:



քում, ինչ պես հա մա րում է Վ. Վ. Լա զարևը, կա -
րող են միայն հաղ թա հա րել բա ցը:

Նմա նա տիպ տե սա կե տի կողմ նա կից է նաև
Ս. Ս. Ա լեքսեևը3, ով հա մա րում է, որ ի րա վուն -
քում բա ցե րի «լրա ցում» եզ րույ թի ըստ ա նա լո -
գիա յի կի րա ռու մը դա տա րան նե րի գոր ծու նեու -
թյան և դրանց կող մից վի ճե լի ի րա վի ճակ նե րի
լուծ ման նկատ մամբ ըն դու նե լի չէ:

Այս տեղ հար կա վոր է ու շադրու թյուն դարձ -
նել, որ վե րոնշ յալ հե ղի նակ նե րը նկա րագր ված
ի րա վի ճա կը նկա րագ րե լիս, փաս տո րեն, հա -
վա սա րու թյան նշան են դնում բա ցի «լրա ցում»
և «վե րա ցում» հաս կա ցու թյուն նե րի միջև: Սա -
կայն նրանք ա մենևին չեն բա ցա ռում ի րա վա -
կի րա ռա կան պրակ տի կա յում բա ցե րի հաղ թա -
հար ման հա մար հա տուկ ի րա վա կան մե խա -
նիզմ նե րի ու ինս տի տուտ նե րի օգ տա գործ ման
հնա րա վո րու թյու նը: Ընդ ո րում՝ հենց բա ցի «վե -
րա ցում», այլ ոչ թե՝ «լրա ցում» կամ «հաղ թա -
հա րում» եզ րույ թի օգ տա գոր ծու մը թույլ է տա -
լիս նրանց ա ռա վել հա մա չափ կեր պով ար տա -
հայ տել այն գոր ծո ղու թյուն նե րի էու թյու նը, ո -
րոնք կա տա րում են նոր մաս տեղծ մար մին նե -
րը. Նրանք ամ բող ջու թյամբ և վերջ նա կա նա -
պես վե րաց նում են բա ցը:

Այս պի սով՝ կա րե լի է եզ րա կաց նել, որ ի -
րա վուն քում բա ցի «վե րա ցում» եզ րույթն ա ռա -
վել լիար ժեք է ար տա ցո լում հենց ի րա վաս տեղծ
մար մին նե րի գոր ծու նեու թյան էու թյու նը, և նշված
եզ րույ թի կի րա ռու մը բնու թագ րում է բա ցա ռա -
պես նոր մաս տեղծ մար մին նե րի գոր ծու նեու թյու -
նը:

Ինչ վե րա բեր ում է դա տա րան նե րին՝ պե -
տա կան այդ մար մին նե րը, մեր կար ծի քով, հենց
լրաց նում են բա ցը: Իս կա պե՛ս, ի րա վա կան հա -
մա կար գում ի րա վա կի րա ռա կան մար մին նե րը,
մաս նա վո րա պես՝ դա տա րա նը, հայտ նա բե րե -
լով բաց ի րա վուն քի կի րառ ման ըն թաց քում,
ըստ ընդ հա նուր կա նո նի, չեն կա րող ամ բող ջո -
վին և վերջ նա կա նա պես վե րաց նել դա: Նրանք
պետք է հա մա պա տաս խան պատ կե րա ցում ա -
նեն ի րա վուն քի նոր նոր մի հրա պա րակ ման մա -
սին՝ օ րենս դիր կամ այլ ի րա վա սու մար մին:
Ընդ ո րում՝ ոչ ոք չի վի ճար կում այն փաս տը, որ
ի րա վուն քում բա ցը վերջ նա կա նա պես կա րող է

վե րաց նել միայն ի րա վաս տեղծ, այլ ոչ թե՝ ի րա -
վա կի րա ռա կան մար մի նը, այն ժա մա նակ, երբ
դա տա րա նը միայն ժա մա նա կա վո րա պես է
լրաց նում դա, ընդ ո րում, մեծ մա սամբ՝ միայն
մեկ հստակ վի ճա հա րույց դեպ քի նկատ մամբ:
Հենց այս պատ ճա ռով, ի րա վուն քում բա ցի լրաց -
ման հիմ նա կան ե ղա նա կը՝ ա նա լո գիան, բնու -
թագր վում է իբրև միան վագ հնարք, ո րը նշա -
նա կու թյուն ու նի միայն տվյալ գոր ծի հա մար,
«կաու զալ լրա ցում»:

Այս պի սով՝ ի րա վա կի րառ գոր ծու նեու թյան
մեջ բա ցե րի լրաց ման հնա րա վո րու թյան մա -
սին վե ճում մենք միա նում ենք այն հե ղի նակ նե -
րին, ով քեր ըն դու նում են դա տա րան նե րի՝ իբրև
«ի րա վա կան ի րա կա նու թյան*» ա ռանձ նա հա -
տուկ, շար ժուն և ճ կուն ո լոր տի՝ ի րա վա կան
կար գա վոր մա նը մաս նակ ցող ի րա վա կան հա -
մա կար գի տարր»4 հան դես գա լու կա րո ղու թյու -
նը, այդ թվում՝ ի րա վուն քում բա ցե րի լրաց ման
մի ջո ցով:

Միևնույն ժա մա նակ՝ մենք ամ բող ջո վին
հա մա ձայն ենք Վ.Վ. Լա զարևի և այլ հե ղի նակ -
նե րի հետ, ով քեր պնդում են, որ բա ցը կա րող է
վերջ նա կա նա պես վե րաց նել միայն լիա զոր ված
ի րա վաս տեղծ մար մի նը: Սա կայն, մեր կար ծի -
քով՝ դա տա րա նը, նույն պես օգ տա գոր ծե լով բա -
ցե րի լրաց ման հայտ նի մե խա նիզմ նե րը (օ րի -
նակ՝ ըստ ա նա լո գիա յի օ րեն քի կամ ի րա վուն -
քի կի րա ռու մը), կա րող է լիար ժեք լու ծել հստակ
ի րադրու թյու նը՝ ի րա վա կան դիր քո րոշ ման կամ
նա խա դե պի մի ջո ցով:

Ա ռա ջա ցած հիմ նախնդրի յու րա հա տուկ ո -
րո շում է ա ռա ջար կել Ս.Ս. Ա լեք սեևը, ով հստակ
սահ մա նա զա տում է դա տա րան նե րի ի րա վա -
ստեղ ծու թյունն ու ան հա տա կան-ի րա վա կան
գոր ծու նեու թյու նը և, հա մա պա տաս խա նա բար՝
ի րա վա կան կար գա վոր ման նոր մա տիվ հիմ քի
և դա տա կան (ի րա վա բա նա կան) պրակ տի կա -
յի միջև: Բ նու թագ րե լով դա տա կան պրակ տի -
կան իբրև «դա տա րան նե րի ան հա տա կան-իրա -
վա կան գոր ծու նեու թյան օբ յեկ տի վաց ված փորձ,
ո րը ձևա վոր վում է ի րա վա բա նա կան գոր ծե րի
լուծ ման ընթացքում ի րա վուն քի կի րառ ման
շնորհիվ», ի րա վա բա նը մշա կում է «ի րա -
վադրույթ» հաս կա ցու թյու նը՝ նոր տար ր, ո րն
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իրա վա կան ի րա կա նու թյան հյուս ված քի մեջ է
նե րառ վում դա տա կան փոր ձի մի ջո ցով:5

Աս վա ծի առն չու թյամբ ար ժե ու շադրու թյուն
դարձ նել ի րա վուն քում բա ցե րի «վե րա ցում»,
«հաղ թա հա րում» և «լ րա ցում» եզ րույթ նե րի ա -
վե լի ճշգրիտ սահ ման ման և օգ տա գործ ման
անհ րա ժեշ տու թյա նը: Մաս նա վո րա պես՝ հար -
կա վոր է լիո վին բա ցա ռել «բա ցի վե րա ցում» և
«բա ցի լրա ցում» եզ րույթ նե րի նույ նաց ման հնա -
րա վո րու թյու նը: Մեր կար ծի քով՝ այն դեպ քե -
րում, երբ խոս քը ոչ թե բա ցե րի վե րաց ման մա -
սին է ընդ հան րա պես, այլ՝ ան մի ջա կա նո րեն
այն դե րի մա սին, ո րը բա ցե րի լրաց ման ըն -
թաց քում խա ղում են դա տա կան մար մին նե րը,
հար կա վոր է օգ տա գոր ծել «բա ցե րի լրա ցում»
եզ րույ թը: «Բա ցե րի լրացում» ասելով՝ հաս կա -
նում են լիա զոր ված պե տա կան մարմ նի (դա -
տա րա նի) կող մից վի ճա հա րույց ի րա վա հա րա -
բե րու թյան գծով հստակ ո րոշ ման ըն դու նու մը՝
օ րենսդրու թյան մեջ կամ ի րա վուն քում բա ցի
բա ցա հայտ ման պայ ման նե րում: Լ րաց նե լով բա -
ցը, այ սինքն՝ բախ վե լով վի ճա հա րույց հար ցի
լուծ ման հա մար հա մա պա տաս խան նոր մի բա -
ցա կա յու թյա նը, դա տա րա նը պետք է լու ծի դա
ողջ օ րենսդրու թյան ընդ հա նուր բա նա կա նու -
թյան հի ման վրա, ին չի հետևան քով ի րեն, փաս -
տո րեն, հարկ է լի նում ստեղ ծա գոր ծա բար գոր -
ծել և ս տեղ ծել նախ կի նում գո յու թյուն չու նե ցած
ի րա վա կան նորմ:

Նույն տե սա կետն է փաս տա ցիո րեն պաշտ -
պա նում նաև Ս.Ս. Ա լեք սեևը6, ով հստակ սահ -
մա նա զա տում է ի րա վաս տեղ ծու թյունն ու դա -
տա րան նե րի ան հա տա կան-ի րա վա կան գոր -
ծու նեու թյու նը և, հա մա պա տաս խա նա բար՝ ի -
րա վա կան կար գա վոր ման նոր մա տիվ հիմ քի և
դա տա կան (ի րա վա բա նա կան) փոր ձի միջև:
Դա տա կան փոր ձը բնու թագ րե լով իբրև «ի րա -
վա բա նա կան գոր ծե րի լուծ ման ընթացքում ի -
րա վուն քի կի րառ ման շնորհիվ ձևա վոր վող` դա -
տա րան նե րի ան հա տա կան-ի րա վա կան գոր -
ծու նեու թյան օբ յեկ տի վաց ված փորձ»՝ ի րա վա -
բա նը մշա կում է «ի րա վադրույ թ» հաս կա ցու -
թյու նը՝ նոր տար ր, ո րը նե րառ վում է ի րա վա -
կան ի րա կա նու թյան հյուս ված քում դա տա կան
փոր ձի մի ջո ցով:

Հար կա վոր է նաև նշել, որ «բա ցի լրա -
ցում» եզ րույթն ա ռա վել ա վան դա կան է ռո մա -
նա գեր մա նա կան ի րա վա գի տու թյան ուս մուն քի
հա մար, թե պետ, մեր կար ծի քով, ոչ բա վա րար
հա մար ժեք է ար տա ցո լում այն գոր ծո ղու թյուն -
նե րի էու թյու նը, ո րոնք կա տա րում են ի րա վա -
կի րա ռա կան մար մին ներն ի րա վուն քում բա -
ցատ բա ցա հայ տե լու դեպ քում (ինչ պես նաև՝
այդ գոր ծո ղու թյուն նե րի հետևանք նե րը): Այ նու -
ա մե նայ նիվ, ի րա վուն քի տե սու թյան գծով գրա -
կա նու թյան մեջ «բա ցե րի լրա ցում» սահ մա նու -
մը շատ հա ճախ բնու թագր վում է իբբև հա տուկ
ի րա վա բա նա կան եզ րույթ, որն ան մի ջա կա նո -
րեն կապ ված է հա մա պա տաս խան պե տա կան
մար մին նե րի գոր ծու նեու թյան հետ:

«Բա ցե րի վե րա ցում» եզ րույ թը, ո րը են -
թադրում է դրանց լիար ժեք վե րա ցումն ի րա -
վուն քի և օ րեն քի հա մա կար գում, հար կա վոր է
ա ռա վե լա պես հա մար ժեք հա մա րել այն գործա -
ռույթ նե րին, ո րոնք մեզ հե տաքրք րող գոր ծըն -
թաց նե րի շրջա նակ նե րում կա տա րում են ի րա -
վա սու ի րա վաս տեղծ մար մին նե րը՝ օ րենս դիր,
գոր ծա դիր և այլն:

Իսկ ինչ վե րա բեր ում է «բա ցե րի հաղ թա -
հա րում» եզ րույ թին՝ դա մեր կար ծի քով, ու նի
կի րառ ման սե փա կան ո լորտ: Դա ի րա վա սու
պե տա կան մար մին նե րի գոր ծու նեու թյունն է
(վար չա կան մար մին նե րի և այլն), ո րոնք նաև
հա ճա խա կի ստիպ ված են ի րենց գոր ծու նեու -
թյան ըն թաց քում լու ծել հարցն այն մա սին, թե
ինչ պե՞ս է հար կա վոր վար վել ի րա վա կան կար -
գա վոր ման մեջ բա ցերի բա ցա հայտ ման դեպ -
քում: Այս ա ռու մով՝ պետք է նշել, որ պե տա կան
մար մին նե րի ի րա վա կի րա ռա կան գոր ծու նեու -
թյան մեջ բա ցի հայտ նա բե րու մը դառ նում է ո -
րո շա կի խո չըն դոտ, դժվա րու թյուն՝ հստակ գոր -
ծի շուրջ հե տա գա վա րույ թի ճա նա պար հին,
ին չի կա պակ ցու թյամբ օբ յեկ տիվ անհ րա ժեշ -
տու թյուն է ա ռա ջա նում հենց հաղ թա հա րե լու
այս խո չըն դո տը:

Այլ հարց է, որ ոչ ի րա վուն քի ուս մուն քում,
ո՛չ օ րենսդրու թյան մեջ այ սօր վա դրու թյամբ լուծ -
ված չէ այդ պի սի մար մին նե րին բա ցեր լրաց նե -
լու ի րա վուն քով օժտ ման մա սին հար ցը, սահ -
ման ված չէ այդ պի սի մար մին նե րի շրջա նա կը, Օ
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ինչ պես նաև՝ վե րա պահ ված չեն այն ե ղա նակ -
նե րը, ո րոնց օգ նու թյամբ գոր ծա դիր իշ խա նու -
թյուն նե րը կա րո ղա նա յին լու ծել ի րա վուն քում
բա ցե րի հաղ թա հար ման հիմ նախն դի րը: Նշված
հար ցե րը, ինչ պես կար ծում ենք, կա րող էին
կազ մել ինք նու րույն հե տա զո տու թյան օբ յեկտ:
Նշենք միայն, որ ոչ դա տա կան մար մին նե րի
կող մից ըն դուն ված ո րո շու մը կա րող է վի ճարկ -
վել շա հագր գիռ կող մե րի կող մից դա տա կան
կար գով: Դրա նում է այդ մար մին նե րի ա ռանձ -
նա հատ կու թյու նը, ո րն սկզբուն քո րեն դրանք
տար բե րում է դա տա րա նից՝ իբրև ի րա վուն քի
բա ցի պայ ման նե րում հստակ գոր ծի շուրջ ո -
րոշ ման ըն դուն ման վերջ նա կան ատ յա նից:

Այս պի սով՝ վերևում քննարկ ված՝ ի րա վուն -
քում բա ցե րի «վե րաց ման», «լրաց ման» և «հաղ -
թա հար ման» հաս կա ցու թյուն նե րին միան շա -
նակ ի րա վա բա նա կան բո վան դա կու թյուն ամ -
րագ րե լը, ինչ պես նաև դրա հստա կե ցու մը, մեր
կար ծի քով, թույլ կտա ա ռա վել հստակ կեր պով
նու յնաց նել ի րա վաս տեղծ ու ի րա վա կի րա ռա -
կան մար մին նե րի գոր ծու նեու թյան բնույ թը՝ ի -
րենց կող մից ի րա վուն քում բա ցե րի սահ ման -
ման, լրաց ման և վե րաց ման ըն թաց քում:

Ար տա հայտ ված են թադրու թյունն այն մա -
սին, որ դոգ մա տիկ տե սա կե տից ի մաստ կա
տա րան ջա տելու այն մար մին նե րը, ո րոնք ի -
րենց գոր ծու նեու թյան մեջ ստիպ ված են լու ծե -
լու բա ցե րի հաղ թա հար ման խնդի րը՝ դա տա -
կան (բա ցեր լրաց նող) և մ նա ցած բո լոր (բա ցե -
րը հաղ թա հա րող) մար մին նե րի, պայ մա նա վո -
րում է ևս մեկ խնդիր շո շա փե լու անհ րա ժեշ -
տու թյու նը, որն այ սօր վա դրու թյամբ չու նի միան -
շա նակ լու ծում ի րա վուն քի տե սու թյու նում այդ
նպա տա կով հա տուկ սահ ման ված ինս տի տուտ -
նե րի օգ նու թյամբ՝ բա ցատ րել հաղ թա հա րե լուն
լիա զոր ված ի րա վուն քի սուբ յեկտ նե րի շրջա նա -
կի սահ ման ման հիմ նախն դի րը (օ րի նակ՝ օ րեն -
քի ա նա լո գիան):

Այդ պես, օ րի նակ՝ մի շարք ի րա վա գետ նե -
րի կար ծի քով, ո րոնց թվում են, մաս նա վո րա -
պես, Ս.Ս. Ա լեք սեևը, Վ.Ն. Կար տա շո վը և այլք,
օ րենսդրու թյամբ չկար գա վոր ված դեպ քե րում
ի րա վուն քում բա ցե րի լրաց ման հա տուկ ե ղա -
նակ նե րի օգ տա գործ ման մա սին հար ցեր լու -
ծելն ի րա վա սու է միայն դա տա րա նը: Այս դեպ -
քում դա տա կան մար մին նե րի հա մա պա տաս -
խան լիա զո րու թյու նը հիմ նա վոր վում է պե տու -

թյան ի րա վա կան հա մա կար գում տե ղով ու դե -
րով, ինչ պես նաև՝ դրանց ի րա վա կան կար գա -
վի ճա կը բնու թագ րող հետևյալ պա հե րով՝ դա -
տա րա նի գոր ծու նեու թյու նը կար գա վոր ված է
դա տա վա րա կան նոր մե րով, դա տա կան ո րո -
շումն ըն դուն վում է դա տա վոր նե րի վրա կողմ -
նա կի, ազ դե ցու թյու նը բա ցա ռող պայ ման նե -
րում. պե տու թյու նը հա տուկ կարգ է սահ մա -
նում դա տա րա նի ակ տե րի բո ղո քարկ ման հա -
մար. դա տա րա նի ան դամ նե րը, որ պես կա նոն,
ու նե նում են բարձ րա գույն մաս նա գի տա կան ի -
րա վա բա նա կան կրթու թյուն, ին չը ոչ պա կաս
կարևոր դեր է խա ղում ի րա վա բա նա կան տեխ -
նի կա յի հա տուկ կա նոն նե րը կի րառելիս:

Որ պես կա նոն՝ ոչ դա տա կան մար մին նե րը
(օ րի նակ՝ նո տա րը և այլն), հայտ նա բե րե լով ի -
րա վուն քում բա ցի առ կա յու թյու նը, հրա ժար վում
են բա վա րա րել հղու մով դի մա ծի շա հե րը՝ հղում
կա տա րե լով, որ տվյալ ի րադրու թյու նը կար գա -
վոր ված չէ օ րեն քով:

Մեր կար ծի քով՝ ե թե խոս քը բա ցե րի լրաց -
ման մա սին է, ապա հար կա վոր է ա ջակ ցել շա -
րադրված տե սա կե տին. ի րա վա կի րա ռա կան
այն մար մին նե րի հա մա կար գում, ո րոնք ի րենց
գոր ծու նեու թյան մեջ ստիպ ված են լու ծել ի րա -
վուն քում բա ցատ նե րի լրաց ման հիմ նախն դի -
րը, ա ռա ջա տար դե րը պատ կա նում է դա տա -
րա նին: Ընդ ո րում, ի տար բե րու թյուն մնա ցած
բո լոր պե տա կան և այլ ի րա վա կի րա ռա կան
մար մին նե րի՝ միայն դա տա րա նը չի կա րող իր
գոր ծու նեու թյան մեջ հղում կա տա րել վի ճա հա -
րույց ի րա վա հա րա բե րու թյան լուծ ման հա մար
անհ րա ժեշտ ի րա վա կան նոր մե րի բա ցա կա յու -
թյա նը: Օ րենսդրու թյան մեջ բա ցե րի լրաց ման
գծով ար դա րա դա տու թյան մար մին նե րի աշ -
խա տան քը բնու թագր վում է իբրև դրանց գոր -
ծու նեու թյան խո ր ի րա վա բա նա կան, ի րա վա -
կան կող մից սահ մա նադրա կան բնույ թով: Հենց
դա տա րան ներն են օ րեն քով լիա զոր ված, որ,
օգ տա գոր ծե լով հա տուկ ի րա վա բա նա կան ինս -
տի տուտ նե րը (ա նա լո գիա յի ինս տի տուտ նե րը),
վե րաց նեն նոր մա տիիվ հիմ քում առ կա «բա -
ցը», լրաց նեն բա ցը և, այս պի սով՝ լու ծեն տվյալ
դեպ քին վե րա բեր ող ի րա վա բա նա կան գոր ծը:

Այլ հե ղի նակ նե րի կար ծի քով (մաս նա վո -
րա պես՝ Ա.Ա. Բել կի նի, Է.Շ. Կե մու լա րիի)՝ ի րա -
վուն քի կի րառ ման ըն թաց քում թույ լատ րե լի
հնարք նե րի օգ տա գոր ծու մը չի կա րող լի նել
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միայն դա տա րան նե րի նա խա պատ վու թյու նը:
Ինչ պես հա մա րում է Ա.Ա. Բել կի նը՝ այդ պի սի
օգ տա գոր ծու մը ցան կա լի է նաև ար տա դա տա -
կան ո րո շում նե րում, ե թե դա նպաս տում է ի րա -
վուն քի կող մից սե փա կան խնդիր նե րի կա տար -
մա նը: Է. Շ. Կե մու լա րիի կար ծի քով՝ միայն դա -
տա կան մար մին նե րին բա ցե րի լրաց ման ի րա -
վուն քի տրա մադրու մը բա ցա ռում է ի րա վա կի -
րա ռու թյան այլ սուբ յեկտ նե րի լիար ժեք գոր -
ծառ նու թյան հնա րա վո րու թյու նը, ինչ պի սիք են,
օ րի նակ՝ քննչա կան և նա խաքն նու թյան մար -
մին նե րը: Նա հա մա րում է, որ օ րենսդրու թյան
մեջ բա ցե րի հաղ թա հար ման և լ րաց ման հա -
տուկ ի րա վա բա նա կան ինս տի տուտ նե րի օգ -
տա գործ ման փաս տա ցի անհ րա ժեշ տու թյու նը
(մաս նա վո րա պես՝ ըստ ա նա լո գիա յի)՝ նա խա -
քն նու թյուն ի րա կա նաց նող մար մին նե րի գոր -
ծու նեու թյան մեջ, ան գամ ա վե լի սուր է դրված,
քան դա տա կան փոր ձում, քա նի որ այդ պի սի
մար մին նե րի «չա փա զանց բազ մա կող մա նի, լայն
և աշ խա տա տար» գոր ծու նեու թյու նը պա կաս
ման րա մաս նո րեն է կար գա վոր ված ի րա վուն քի
նոր մե րով, քա նի դա տաքն նությnւնը:

Մեր կար ծի քով՝ հաղ թա հա րե լու հա մար
այն ի րադրու թյու նը, ո րում ի րա վա կի րառ, բայց
ոչ դա տա կան մար մին նե րն ստիպ ված են հաղ -
թա հա րել ի րա վուն քում առ կա բա ցե րն օ -
րենսդրու թյամբ չնա խա տես ված, ոչ դա սա կան

ի րա վա կան ե ղա նակ նե րով, այ սինքն՝ բա ցա -
ռա պես «ի րենց ռիս կով», ի րենց հա յե ցո ղու -
թյամբ, անհ րա ժեշտ է ըն դու նել, որ.

 ա ռա ջին՝ բո լոր ի րա վա կի րառ մար մին -
նե րը, ո րոնք ի րենց գոր ծու նեու թյան մեջ
լիա զոր ված են լրաց նե լու (կամ հաղ թա -
հա րե լու) ի րա վուն քում առ կա բա ցե րը,
կա րող են բա ժան ված լի նել եր կու խմբի՝
դա տա կան և ոչ դա տա կան (մնա ցած
բո լո րը).

 երկ րորդ՝ ոչ դա տա կան ի րա վա կի րա -
ռա կան մար մին նե րը լիա զոր ված են
միայն հաղ թա հա րելու օ րենսդրու թյան
բա ցե րը,

 եր րորդ՝ ոչ դա տա կան մար մին նե րի կող -
մից բա ցե րի հաղ թա հար ման պայ ման -
ներն ու ե ղա նակ նե րը պա հան ջում են
հա մա պա տաս խան ի րա վա կան կար գա -
վոր ման ա պա հո վում օ րենսդրա կան մա -
կար դա կով:

Աս վա ծից ել նե լով՝ չի կա րե լի, մեր կար ծի -
քով, հա մա ձայն ել այն գիտ նա կան նե րի հետ,
ով քեր պնդում են, որ ա նա լո գիա յի կի րառ ման
որևէ այլ (դա տա կան նե րից բա ցի) սահ ման ներ
սահ մա նե լու փոր ձե րը (այ սինքն՝ ի րա վուն քի
լրա ցում), այդ թվում՝ ի րա վուն քի ա ռան ձին ինս -
տի տուտ նե րի հա մար, կլի նեին ար հես տա կան
և ա նա լո գիա յի բուն էու թյա նը հա կա սող:
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Ի րա վուն քի տե սու թյան մեջ գո յու թյուն ու -
նեն մե թո դա բա նա կան բազ մա թիվ մո տե ցում -
ներ, ո րոնք բա ցատ րում են մարդ կու թյան քա -
ղա քա կան-ի րա վա կան գոր ծու նեու թյան մեջ տե -
ղի ու նե ցող գոր ծըն թաց նե րը1: Ան շուշտ, մեկ
հոդ վա ծի մեջ դրանք բո լո րը վեր լու ծել անհ նար
է:

Գո յու թյուն ու նե ցած և այ սօր գո յու թյուն
ու նե ցող պե տու թյուն նե րը (ա վե լի քան 200)
կա րե լի է դա սա կար գել ըստ տար բեր հիմ քե -
րի: Պե տու թյուն նե րը կա րե լի է ա ռանձ նաց նել
ըստ հետևյալ հատ կա նիշ նեի. 1) ըստ պե տա -
կան իշ խա նու թյան բնույ թի, 2) ըստ ծագ ման
ե ղա նա կի, 3) ըստ պե տա կան իշ խա նու թյան
կազ մա կերպ ման ձևի ու ե ղա նա կի, 4) ըստ
պե տա կան իշ խա նու թյան ի րա կա նաց ման մե -
թոդ նե րի:

Մ. Դյու վեր ժեն ժա մա նա կին կար ծում էր,
թե ժա մա նա կա կից ռե ժիմ նե րի հիմ նա րար դա -
սա կարգ ման հա մար բա զա է տար բե րու թյու նը
միա կու սակ ցա կան, երկ կու սակ ցա կան և բազ -
մա կու սակ ցա կան հա մա կար գե րի միջև:

Ժա մա նա կա կից ա զա տա կան-ժո ղովր դա -
վա րա կան հա մա կար գում ո րո շիչ նշա նա կու -
թյուն ու նի իշ խա նու թյուն նե րի տա րան ջատ ման
բնույ թը, ինչն էլ բնո րո շում է իշ խա նա յին ինս -
տի տուտ նե րի հա րա բե րու թյու նը, լիա զո րու թյուն -
նե րը և գոր ծա ռույթ նե րը:

Պե տա կա նու թյան գոր ծու նեու թյու նն այս
տե սանկ յան տակ վեր լու ծե լով՝ կա րե լի է նկա -
տել ոչ միայն Հա յաս տա նում, այլև ողջ աշ խար -
հում աս տի ճա նա բար ա վե լի թափ առ նող մի -
տում. գոր ծա դիր իշ խա նու թյու նը ձեռք է բե րում
ա վե լի մեծ և լայն ի րա վա սու թյուն ներ և լիա զո -
րու թյուն ներ:

Այս պի սով՝ կա րե լի է են թադրել, որ գոր ծա -
դիր իշ խա նու թյան հզո րա ցու մը պայ մա նա վոր -

ված է մի ամ բողջ շարք գոր ծոն նե րով: Դրա
հետ մեկ տեղ՝ գոր ծա դիր իշ խա նու թյան նման
հզո րա ցու մը պա հան ջում է իշ խա նու թյան ինչ -
պես օ րենս դիր, այն պես էլ դա տա կան թևի գոր -
ծու նեու թյան սրբագ րում: Ինչ պես միշտ՝ իշ խա -
նու թյան գոր ծու նեու թյան տար րե րի ուղ ղու թյուն -
նե րի չա փա նիշ է ժո ղովր դա վա րու թյան առ կա -
յու թյու նը կամ բա ցա կա յու թյու նը:

Որ պես պե տա կա նու թյան դա սա կարգ ման
չա փա նիշ՝ օգ տա գործ վում են նաև ու նի տար
հիե րար խիկ իշ խա նու թյան կազ մա կերպ ման և
գոր ծու նեու թյան ձևե րը: Ըստ այդ չա փա նի շի՝
քա ղա քա կան հա մա կար գե րի տե սու թյան մեջ
ըն դուն ված է տար բե րա կել ավ տո րի տար և տո -
տա լի տար ռե ժիմ ներ, ո րոնց ներ սում գո յու թյուն
ու նի ե րան գա յին ձևա փո խում նե րի մի ամ բողջ
գամ մա: Այս պես՝ տո տա լի տա րիզ մի շրջա նակ -
նե րում ա ռանձ նաց վում են բոլշևիկ յան, մարք -
սիս տա կան և ֆա շիս տա կան ռե ժիմ նե րը: Պե -
տա կան իշ խա նու թյան ի րա կա նաց ման ավ տո -
րի տար ձևի մեջ կա րե լի է տար բե րա կել իշ խա -
նա յին ուղ ղաձիգի կազ մա կերպ ման ա ռու մով
ա վելի կամ պա կաս դա ժա նու թյան կամ «ա զա -
տա կա նու թյան» ռե ժիմ ներ: Մաս նա վո րա պես՝
Ա.Պի նո չե տի ռազ մա քա ղա քա կան դիկ տա տու -
րան տար բեր վում էր Չոն Դու Հ վա նի ավ տո րի -
տար ռե ժի մից այնքա նով, որ ա վե լի բա ցա հայտ
կեր պով էր հեն վում ռեպ րե սիվ ա պա րա տի վրա:
Պատ մու թյան մեջ գո յու թյուն են ու նե ցել նաև
«հա րա կից» ռե ժիմ ներ, տար րեր (օ րի նակ՝ Ֆրան -
կո յի ռե ժի մը Իս պա նիա յում):

Բ նու թագ րե լով պե տա կա նու թյան ձևե րի
զար գա ցու մը՝ Վ.Ե. Չիր կի նն ա ռա ջար կում է ա -
ռանձ նաց նել դրանց ե րեք տա րա տե սակ՝ մո -
նիս տա կան, սեգ մեն տար և պլ յու րա լիս տա կան:
Մո նիս տա կան (միա պե տա կան) պե տա կան ձևը
բնու թագր վում է հա սա րա կու թյան պե տա կան
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կա ռա վար ման գոր ծում դե րե րի բա ժան ման բա -
ցա կա յու թյամբ: Պե տա կան իշ խա նու թյու նը
գտնվում է մեկ կենտ րո նի ձեռ քե րում՝ ան կախ
այն հանգամանքից՝ ինչ պի սի՛ն է այդ կենտ րո -
նը՝ բա ցար ձակ միա պե՞տ, թե՞ պե տա քա ղա քա -
կան բյու րոկ րա տիա:

Սեգ մեն տար պե տա կան ձևը մի ջանկ յալ
երևույթ է մո նիս տա կան և պլ յու րա լիս տա կան
ձևե րի միջև և են թադրում է դե րե րի ո րո շա կի
բա ժա նում հա սա րա կու թյա նը ղե կա վա րող պե -
տա կան տար բեր ինս տի տուտ նե րի միջև: Տվյալ
դեպ քում բա ցա կա յում է փո խա դարձ հա կակշիռ -
նե րի և զս պիչ նե րի հա մա կար գի տար րե րի «հա -
վա սա րակշ ռու թյու նը»:

Պլ յու րա լիս տա կան պե տա կան ձևը բնո -
րոշ վում է իշ խա նու թյուն նե րի տա րան ջատ -
մամբ՝ փո խա դարձ հա կակ շիռ նե րի և զս պիչ -
նե րի առ կա յու թյամբ հան դերձ, ինչ պես նաև
պե տու թյան մասշ տա բով, և տե ղա կան մա -
կար դա կով իշ խա նու թյան մի քա նի կենտ րոնի
գո յու թյամբ2:

Այ նո ւա մե նայ նիվ, որ քան էլ բազ մա զան լի -
նեն մե թո դա բա նա կան մո տե ցում նե րը հա սա -
րա կու թյան ու պե տու թյան պատ մա կան զար -
գաց ման և գոր ծու նեու թյան բա ցատր ման ա -
ռու մով, ա նանց նշա նա կու թյուն ու նեն, ըստ ա -
մե նայ նի, եր կու հա մա կարգ: Դրան ցից ա ռա ջի -
նը մարդ կու թյան զար գա ցու մը դի տար կում է
պա րու րաձև շարժ ման տես քով, միաս նա կան
ու ղի միայն ման րա մաս նե րով տար բեր վող ընդ -
հա նուր փու լեր: Այ սինքն՝ զար գաց ման տվյալ
գոր ծըն թա ցը կա ռուց վաց քայ նո րեն բա ժան վում
է ա ռան ձին, հա մե մա տա բար ինք նու րույն փու -
լե րի, ո րոն ցից յու րա քանչ յու րը կապ ված է նա -
խոր դի հետ: «Ոչ մի բնա գա վա ռում,– գրում է
Կ.Մարք սը,– չի կա րող տե ղի ու նե նալ իր գո յու -
թյան նա խորդ ձևե րը չբա ցա ռող որևէ շար -
ժում»3: Ինչ պես նշում է Հե գե լը՝ զար գաց ման
յու րա քանչ յուր նոր աս տի ճա ն «բարձ րաց նում է
նա խորդ բո վան դա կու թյան ողջ զանգ վա ծը և
ոչ միայն ո չինչ չի թող նում իր հետևում, այլև իր

հետ տա նում է ողջ ձեռք բեր վա ծը, հարս տաց -
նում ու խթա նում է ինքն ի րեն»4:

Հա ջոր դա կա նու թյան պահ պա նու մը և ա -
ռա ջըն թա ցու թյան հաս տա տու մը, դիա լեկ տի կո -
րեն զու գորդ վե լով, որպես արդ յուն ք՝ հան գեց -
նում է ցիկ լայ նու թյան5:

Գե րիշխ ման և են թարկ ման պատ մա կան
ձևե րի վեր լու ծու թյան ըն թաց քում բա ցառ ման
բա ցա ռում մենք տես նում ենք նաև Կ. Մարք սի
աշ խա տություններում: «Ակզ բում դա ուղ ղա կի
անձ նա կան կա խում է. ստրու կի՝ ստրկա տե րից,
գյու ղա ցու՝ կալ վա ծա տե րից: Այ նու հետև գա լիս
է անձ նա կան ան կա խու թյու նը՝ հիմն ված ու նեց -
ված քա յին կախ վա ծու թյան վրա...»6: Այ նու հետև
«յու րա քանչ յու րի ա զատ զար գա ցու մը բո լո րի
ա զատ զար գաց ման պայ ման է»7: Կ. Մարք սի
հա մա ձայն՝ հա սա րա կու թյու նը կա րող է բարձ -
րա նալ զար գաց ման այդ աս տի ճա նին միայն
հետ կա պի տա լիս տա կան կամ կո մու նիս տա կան
դա րաշր ջա նում, ո րը կդառ նա պատ մա կա նո -
րեն հա սու նա ցած բո լոր խնդիր նե րի, այդ թվում
նաև՝ գե րիշխ ման և են թա կա յու թյան հար ցի լու -
ծում: Պատ մա կան մա տե րիա լիզ մը, Ֆ. Էն գել -
սի համաձայն, այն պի սի հա յացք է «հա մաշ -
խար հա յին պատ մու թյան ըն թաց քին, ո րը պատ -
մա կան բո լոր կարևոր անց քե րի վերջ նա կան
պատ ճառն ու ո րո շիչ ու ժը տես նում է հա սա րա -
կու թյան տնտե սա կան զար գաց ման, ար տադրու -
թյան ե ղա նա կի և բաշխ ման ձևե րի փո փոխ -
ման, այս տե ղից բխող հա սա րա կու թյան տար -
բեր դա սա կար գե րի բա ժան ման և այդ դա սա -
կար գե րի պայ քա րի մեջ»8:

Տն տե սա կան անհ րա ժեշ տու թյու նը, ինչ պես
դա հաս կա նում են մարք սիստ նե րը, իր հա մար
ճամ փա է բա ցում միայն «վերջ նա կան հաշ վով»
մի ջանկ յալ բազ մա թիվ օ ղակ նե րի և միջ նորդ -
վա ծու թյուն նե րի՝ բնա կան պայ ման նե րի, ռա -
սա յա կան հա րա բե րու թյուն նե րի, դրսից գոր ծող
պատ մա կան ազ դե ցու թյուն նե րի մի ջո ցով և այլն:
«Մենք ինք ներս ենք ստեղ ծում մեր պատ մու -
թյու նը,– ընդգ ծում է Ֆ. Էն գել սը,– սա կայն, նախ
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և ա ռաջ, մենք դա ա նում ենք միան գա մայն ո -
րո շա կի նա խադր յալ նե րի և պայ ման նե րի դեպ -
քում: Դրանց թվում տնտե սա կան նե րը, վերջ -
նա կան հաշ վով՝ մարդ կանց մեջ ձևա վոր ված
ա վան դույթ նե րը ևս խա ղում են զգա լի, թեև ո՛չ
ո րո շիչ դեր»9:

Պատ մու թյան մա տե րիա լիս տա կան ըմբըռն -
ման հետ է կապ ված մարք սիզ մում սո ցիալ-
տնտե սա կան կա ցու թաձևե րի տե սու թյու նը, ո -
րի հեն քի վրա էլ ի րա կա նաց վում են մարդ կա -
յին պատ մու թյան տի պա բա նու թյու նը և պար -
բե րա ցու մը, այ սինքն՝ հա սա րա կու թյան և պե -
տու թյան ա ռան ձին տի պե րի ա ռանձ նա ցու մը և
դրանց հեր թա փոխ ման հա ջոր դա կա նու թյան
պար զա բա նու մը:

Երկ րորդ ուղ ղու թյու նը ճա նա չո ղա կան
գործըն թա ցում ան վան վում է քա ղա քակր թա -
կան: Քա ղա քակր թու թյուն նե րը նման չեն մե կը
մյու սին, նրանք ծնվում են և վե րա նում, երբ մե -
կը գա լիս է փո խա րի նե լու մյու սին:

Քա ղա քակր թա կան մո տե ցու մը տա լիս է ի -
րա վի ճա կի այլ պատ կեր: Ըն թա նում է ոչ թե
նախ կին (կո մու նիս տա կան) ար տադրա կան հա -
րա բե րու թյուն նե րի ոչն չա ցում, ոչ թե կա պի տա -
լիզ մի վե րա կանգ նում, այլ՝ քա ղա քակր թու թյան
ոչն չի չնման վող մշա կույ թի ոչն չա ցում, և այդ
ոչն չա ցու մը գրե թե կապ չու նի սո ցիա լա կան
հա սա րա կար գի հետ, քան զի Արևմուտ քի և
Արևել քի հա կա մար տու թյու նը պայ մա նա կա նո -
րեն ծա գել է 13-րդ դա րում, երբ Հռո մի պա պն
ար շա վանք հայ տա րա րեց «ան հա վատ նե րի
դեմ»:

Դա նշա նա կում է, որ մենք շատ ա վե լի
զուսպ պետք է լի նենք մեզանում պե տու թյան և
հա սա րա կու թյան վե րա շին ման արևմտ յան
փորձն ու ա վան դույթ նե րը ար մա տա վո րե լու կո -
չե րում:

Այս մո տեց ման կողմ նա կից նե րը ել նում են
այն հանգամանքից, որ 21-րդ դա րի սկզբում
հարկ չկա ճգնել ժո ղովր դա վա րա կան ինս տի -
տուտ ներ հո րի նե լու հա մար, քա նի որ գո յու -
թյուն ու նեն ժո ղովր դա վա րու թյան հա մա մարդ -
կա յին ար ժեք ներ, այս պես կոչ ված՝ «ընդ հա -
նուր-քա ղա քակր թա կան մա կար դակ»:

Ոչ այն քան վաղ անց յա լում մեր երկ րում
ժո ղովր դա վա րու թյան վե րա բեր յալ իշ խում էր
դա սա կար գա յին և պատ մա կան մո տե ցու մ՝ այն
բո լոր ա ղա վա ղում նե րով, ո րոնք բնո րոշ էին
տո տա լի տար կո մու նիս տա կան ռե ժի մի պաշ -
տո նա կան գա ղա փա րա խո սու թյա նը: Այժմ մարք -
սիզմ-լե նիզ մի նախ կին կողմ նա կից նե րի մեջ
գերակշ ռում է այդ երևույ թի գնա հա տու մը հա -
մա մարդ կա յին ար ժեք նե րի տե սա նկյունից: Բա -
վա կա նին շատ է խոս վում քա ղա քակր թա կան
մո տեց ման մա սին, ո րը հա կադր վում է ֆոր մա -
ցիոն կամ դա սա կար գա յին հա յե ցա կար գին:
Նման մո տե ցու մը պետք է նա խոր դի կոնկ րետ
քա ղա քակր թու թյուն նե րի, ազ գա յին մշա կույթ -
նե րի հե տա զոտ մա նը: Դա թույլ է տա լիս բա -
ցա հայ տել տար բեր երկր նե րի պատ մա կան ու -
ղու ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը, դրանց քա -
ղա քա կան ա վան դույթ նե րի ինք նա տի պու թյու -
նը, պե տա կան հաս տա տու թյուն նե րի յու րօ րի -
նա կու թյու նը և այլն: Այդ հատ կու թյուն նե րը, ինչ -
պես հայտ նի է, ան տե սում էր դոգ մա տիկ պատ -
մա կան մա տե րիա լիզ մը, ինչն աղ քա տաց նում
էր գի տա կան հե տա զո տում նե րի ներ կապ նա -
կը: Սա կայն գիտ նա կան նե րից ո մանք շատ յու -
րա հա տուկ ձևով են հաս կա նում «քա ղա քակրթա -
կան մո տե ցու մը»՝ նկա տի ու նե նա լով մեր ձե -
ցումն ընդ հա նուր, հա մա մարդ կա յին, հա մաշ -
խար հա յին քա ղա քակր թու թյա նը: Ընդ ո րում՝
են թադր վում է, թե այդ պի սի քա ղա քակր թու -
թյունը ոչ թե տար բեր ժո ղո վուրդ նե րի մշա -
կույթ նե րի հան րա գու մար է կամ ու նի վեր սալ
բնույթ ձեռք բե րող դրանց պատ մա կան փոր ձի
թնջուկ, այլ՝ ա վար տուն, ձևա վոր ված հա սա -
րա կա կան հա րա բե րու թյուն նե րի, մշա կույ թի,
ա վան դույթ նե րի հա մա կարգ10:

Այդ պի սի մո տե ցու մը չա փա զանց կաս կա -
ծե լի է: Ժո ղովր դա վա րու թյան արևմտ յան մո -
դել նե րի մեծ մա սը չի կա րող ան մի ջա կա նորեն,
մա քուր տես քով ի րա գործ վել մեզանում: Բնա -
կա նա բար, հա զիվ թե նպա տա կա հար մար է
հե ծա նիվ հո րի նել, սա կայն ու ղի նե րը դե պի ա -
պա գա յի «ավ տո մե քե նա նե րը» պետք է ման -
րակր կիտ նա խա պատ րաստ վեն: Ա դապ տաց -
ման, հար մա րեց ման գործն թա ցը խիստ նրբին
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է: Խոս քն ինչ պես պե տա կա նու թյան հիմ նա -
կան ատ րի բուտ նե րի, այն պես էլ դրանց ու ղեկ -
ցող գոր ծոն նե րի ձևա փոխ ման մա սին է:

Այս պես՝ քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կու -
թյան հիմքն է կազ մում մաս նա վոր սե փա կա -
նու թյու նը, ո րը կա րող է գո յա նալ միայն սե փա -
կա նաշ նորհ ման արդ յունքով: Վեր ջինս նշա նա -
կում է պե տա կան իշ խա նու թյան ար մա տա կան
վե րա փո խում և կա ռա վար ման ա պա րա տը ան -
ջա տում է երկ րի ողջ սե փա կա նու թյան տնօ րի -
նու մից:

Ներ կա յիս սո ցիալ-ի րա վա կան պե տու թյուն -
նե րը նա խա պես ան ցել են ա զա տա կան-ժո -
ղովր դա վա րա կան զար գաց ման փուլ: Հենց այդ
ժա մա նա կաշր ջա նում են ծա գել, զար գա ցել և
բա վա կա նա չափ ար մա տա ցել հա սա րա կա կան
կյան քին պե տա կան մի ջամ տու թյան սահ մա -
նա փակ ման և ան ձի ի րա վունք նե րի գե րա կա -
յու թյան ա պա հով ման սահ մա նադրա կան մե -
խա նիզմ նե րը, ան հա տա կան ու տնտե սա կան
ա զա տու թյան ե րաշ խիք նե րը: Հետ տո տա լի տար
պե տա կա նու թյան զար գաց ման նման հա ջոր -
դա կա նու թյուն ա պա հո վելն անհ նար է: Ա մեն
ինչ պետք է ա նել միան գա մից: Տո տա լի տա -
րիզ մից ձեր բա զատ վե լու հա մար անհ րա ժեշտ է
էա կա նո րեն սահ մա նա փա կել պե տա կան մի -
ջամ տու թյու նը, «կաշ կան դել» պե տու թյան ձեռ -
քե րն ի րա վուն քով և կա նո նա կար գել ան հա տա -
կան ա զա տու թյան և սե փա կա նու թյան ե րաշ -
խիք նե րը: Միևնույն ժա մա նակ՝ ար դիա կա նու -
թյան ընդ հա նուր քա ղա քա կան հա մա տեքս տը
պա հան ջում է ի րա կա նաց նել բնակ չու թյան սո -
ցիալ-տնտե սա կան և այլ տե սա կի պաշտ պա -
նու թյուն: Այն հա սա րա կու թյան մեջ, ո րի ան -
դամ նե րի մեծ մա սն այ լա սեր ված է եր կա րատև
պե տա կան հո վա նա վոր չու թյամբ, զրկված է սե -
փա կա նու թյու նից և տն տե սա կան ակ տի վու թյան
հմտու թյուն նե րից այդ հա սա րա կու թյան մեջ պե -
տութ պատ մա կան յան կող մից իր սո ցիա լա կան
գոր ծա ռու թյուն նե րում թե րա նա լը հղի է լուրջ
քա ղա քա կան ցնցում նե րով:

Որպես արդ յուն ք՝ մենք տես նում ենք ա զա -
տա կան-ժո ղովր դա վա րա կան-ի րա վա կան և սո -

ցիա լա կան պե տու թյան սկզբունք նե րի մշտա -
կան հա կա մար տու թյուն11:

Այս պի սով՝ հանձ նա րա րա կան նե րը, ո րոնք
տա լիս է Կ. Պոպ պե րը «Բաց հա սա րա կու թյու -
նը և նրա թշնա մի նե րը» գրքում,12 ո րո շա կիո -
րեն հա կա սում են մեր փոր ձին: Այս կա պակ -
ցու թյամբ տե ղին է հի շել Հե գե լին, ով գրում
էր. «Յու րա քանչ յուր ժո ղո վուրդ ու նի իր սե -
փա կան պե տա կան կա ռուց ված քը: Անգ լիա -
կա նը անգ լիա ցի նե րի պե տա կան կա ռուց ված -
քն է, և ե թե մենք ցան կա նա յինք այն տալ
պրու սա ցի նե րին, ա պա կլի ներ նույն քան ան -
հե թեթ, որ քան պրու սա կան պե տու թյու նը թուր -
քե րին տա լու ո րո շու մը: Յու րա քանչ յուր պե -
տա կան կա ռուց վածք մի միայն արդ յունք է,
հռչա կա գիր է տվյալ ժո ղովր դի ազ գա յին ո գու
և նրա ո գու գի տակ ցու թյան զար գաց ման աս -
տի ճա նի մա սին: Այդ զար գա ցումն անհ րա ժեշ -
տա բար պա հան ջում է ա ռա ջըն թաց շար ժում,
ո րում ոչ մի աս տի ճան չպետք է բաց թողն վի:
Չի կա րե լի ժա մա նա կից ա ռաջ անց նել, ժա -
մա նա կը միշտ էլ ներ կա է»13:

Այս տե ղից եզ րա հան գում. չի կա րե լի դեպ -
քե րից ա ռաջ ընկ նել, թռչել զար գաց ման աս -
տի ճան նե րի վրա յով: Նման բան Հա յաս տա նի
պատ մու թյան մեջ ար դեն ե ղել է: Հա յաս տա նի
պե տու թյան ծա ռի վրա հա մաշ խար հա յին չափո -
րո շիչների պատ վաս տու մը չպի տի լի նի չգի -
տակց ված, ան վե րա պահ:

Այս պես մենք ապ րում ենք ոչ միայն ֆոր -
մա ցիոն հա մա կար գի ճգնա ժամ, ոչ միայն սո -
ցիա լիս տա կան պե տա կա նու թյան ճգնա ժամ,
այլև՝ ընդ հան րա պես գլո բա լիս տա կան ճգնա -
ժամ:

Այս պես, օ րի նակ՝ ռուս գիտ նա կան Է.Գ. Կո -
չե տո վը հա մա րում է, թե ժա մա նա կա կից հետ -
ին դուստ րիալ մո դե լը մտել է իր ա վար տա կան
փուլ, մա րում են դրա շար ժիչ ու ժե րը, ըն թա -
նում է լոկ ինք նար տադրու թյուն լա վա գույնս
մշակ ված մե խա նիզմ նե րի շրջա նակ նե րում՝ մե -
խա նիզմ նե րի, ո րոնք ա նընդ հատ ա հագ նա ցող
տեմ պե րով խժռում են մտա վոր, ֆի նան սա կան,
ար տադրա կան, բնա կան և այլ ռե սուրս ներ:
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Մարդ կու թյու նը գամ ված է հենց ի՛ր կող մից
ստեղծ ված Մո ղո քին... Մի ջազ գա յին հան րու -
թյունն աս տի ճա նա բար սկսում է հաս կա նալ,
որ դի մա նալ այդ աս տի ճան ջլա տող բեռն վա -
ծու թյա նն ար դեն չի կա րող: Սկս վեց գլո բալ հե -
տին դուստ րիալ մե քե նա յից ձեր բա զատ վե լու
տան ջա լի գործ ըն թա ցը: Հե տին դուստ րիալ բա -
զա յի վրա հա սու նա նում է նո րա գույն մո դել,
որն ու նակ է թեթևաց նելու մարդ կու թյան ճա -
կա տա գի րը: Պա րա դոք սն այն է, որ հե տին -
դուստ րիալ մե խա նիզմ նե րի ա ճի բարձր տեմ -
պե րը պա տան դի կար գա վի ճա կում են պա հում
իր ա ռա վել վառ ներ կա յա ցու ցիչ նե րին (մոտ 20
ա ռա վել զար գա ցած եր կիր): Եվ բա ցառ ված չէ,
որ այդ հիմ նախն դիր նե րի պրիզ ման կստի պի
զար գա ցած երկր նե րին այլ կերպ նա յել նո րաց -
վող Ռու սաս տա նին14:

Ինչ պես հա մա րում է հե տա զո տող նե րի մեծ
մա սը՝ ժա մա նա կա կից պատ մու թյան ներ կա յիս

ճգնա ժամը վա ղ օրոք կան խա գու շակ ված նոր
մարդ կու թյան ծնունդ է: Կ. Մ. Կան տո րը, մաս -
նա վո րա պես, հա մա րում է, որ այն, ինչ ե ղել է
մեզանում 70 տա րի նե րի ըն թաց քում, եր կուն -
քով, ար յան և կեղ տի մեջ ծնված, ող բեր գա կան
ու ֆար սա յին, տո տա լի տար և ժո ղովր դա վա -
րա կան, հե րո սա կան ու հան ցա գործ, գե ղե ցիկ
և այ լան դակ հա մաշ խար հա յին պատ մու թյան
դա րաշր ջան էր: Դա ան խու սա փե լի էր և կա -
րող էր լի նել միայն այն պի սին, ինչ պի սին ե ղել
է15: Մեր կար ծի քով՝ նույն քան ան խու սա փե լի էր
այդ վեհ և խղ ճուկ դա րաշր ջա նի ա վարտն այն
տես քով, ո րով կա տար վեց: Վրա հա սած խառ -
նակ «ան ցու մա յին» ժա մա նա կն ի զո րու չէ ամ -
բող ջա պես վա նելու իր մե ջից խորհր դա յին անց -
յա լը: Չի ձեր բա զատ վի դրա նից հա սա րա կու -
թյու նը նաև քվա զիկա պի տա լիս տա կան կա յու -
նա ցու մից հե տո՝ որ քան էլ, որ դա շա րու նակ -
վի:
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ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ

Մաս նա վոր ռազ մա կան ըն կե րու թյուն նե րի
աշ խա տա կից նե րին ոչ ի րա վա բա նա կան գրա -
կա նու թյան մեջ շատ հա ճախ ան վա նում են
վարձ կան ներ կամ 21-րդ դա րի վարձ կան ներ:
Ե թե ո րո շա կի ի րա վի ճա կում հա մե մա տու թյու -
նը կա րող է մաս նա կիո րեն տե ղին լի նել, ա պա
մի ջազ գա յին մար դա սի րա կան ի րա վուն քի շրջա -
նակ նե րում վե րոգր յալ տեր մին նե րի միջև հա -
վա սա րու թյան նշան դնե լը, մեր կար ծի քով,
սխալ մո տեց ման արդ յունք է:

Վարձ կան նե րը պատ մու թյա նը հայտ նի են
դեռ հնա գույն ժա մա նակ նե րից: Պու նիկ յան պա -
տե րազմ նե րի ժա մա նակ նրանք կազ մում էին
Կար թա գե նի բա նա կի հիմ քը1: Հաս թինգ սի ճա -
կա տա մար տում վարձ կան նե րի հետ առնչ վե -
ցին նաև անգ լիա ցի նե րը, որ տեղ պա հանջ վում
էին խա չա դե ղի կի րառ ման հա տուկ հմտու -
թյուն ներ: Ժա մա նա կա կից զին ված ընդ հա րում -
նե րը նույն պես չեն անց նում ա ռանց վար ձու
զին վո րա կան նե րի օգ նու թյան: Այս պես՝ Ղա րա -
բաղ յան կոնֆ լիկ տի ըն թաց քում ադր բե ջա նա -
կան կող մի կազ մում մարտն չում էին աֆ ղա նա -
ցի մո ջա հեդ ներ2 և այլ ազ գե րի ներ կա յա ցու -
ցիչ ներ: Մաս նա վոր ռազ մա կան ըն կե րու թյուն -
նե րը հա մե մա տա բար նոր երևույթ են պա տե -
րազ մա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի ըն թաց քում: Ա -
ռա ջին կազ մա կեր պու թյուն նե րը, ո րոնք դաս -
վում են մաս նա վոր ռազ մա կան ըն կե րու թյուն -
նե րի շար քը, թա տե րա բե մում հայտն վե ցին
1960-ա կան թվա կան նե րին3, իսկ զանգ վա ծա -

յին տա րա ծու մը հա ջոր դեց սա ռը պա տե րազ մի
ա վար տին:

Մաս նա վոր ռազ մա կան ըն կե րու թյուն նե րի
տա րա ծու մը ամ բողջ աշ խար հում և նրանց կող -
մից ռազ մա կան ընդ հա րում նե րի ընթացքում ի -
րա կա նաց վող տա րա տե սակ գոր ծու նեու թյու նն
ա ռաջ բե րե ցին բազ մա թիվ խնդիր ներ, ո րոն -
ցից հիմ նա կա նն այդ կազ մա կեր պու թյուն նե րի
անձ նա կազ մի կար գա վի ճա կի խնդիրն էր: Ե թե
մաս նա վոր անվ տան գու թյան ո լոր տում աշ խա -
տող ըն կե րու թյուն նե րի անձ նա կազ մը բազ միցս
տար բեր հե ղի նակ նե րի կող մից դաս վել է քա -
ղա քա ցիա կան ան ձանց շար քը, ա պա ռազ մա -
կան ընդ հա րում նե րին մաս նակ ցող կամ կող -
մե րից մե կին օ ժան դա կող կազ մա կեր պու թյուն -
նե րի դեպ քում նրանց անձ նա կազ մի կար գա -
վի ճա կի հար ցը դեռևս ա նո րոշ է մնում:

Սույն հոդ վա ծի նպա տակն է հոդ վա ծի վեր -
նագ րում նշված եր կու կա տե գո րիայի ի րավա -
կան կար գա վի ճակ նե րը դի տար կել մի ջազ գա -
յին մար դա սի րա կան ի րա վուն քի տե սանկ յու -
նից, մաս նա վո րա պես՝ մի ջազ գա յին բնույ թի
զին ված ընդ հա րում նե րի շրջա նակ նե րում: Այս
նշու մը կարևոր վում է հատ կա պես այն
պատճառով, որ վարձկան հաս կա ցու թյու նը,
խորթ լի նե լով Մի ջազ գա յին մար դա սի րա կան
իրա վուն քին, ոչ մի ջազ գա յին բնույ թի ընդ հա -
րում նե րի ընթացքում, այ նո ւա մե նայ նիվ, դի -
տարկ վում է նաև այդ են թա տեքս տում ո րոշ մի -
ջազ գա յին-ի րա վա կան փաս տա թղթե րում4:
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Մի ջազ գա յին մար դա սի րա կան ի րա վուն -
քի տե սանկ յու նից՝ վարձ կա նու թյու նը հան ցա -
գոր ծու թյուն չէ: Հարկ է նշել, որ մի ջազ գա յին
բնույ թի զին ված ընդ հա րում նե րին վե րա բե րող
չորս Ժնևյան կոն վեն ցիա նե րից և 1-ին լրա ցու -
ցիչ ար ձա նագ րու թյու նից ըն դա մե նը մեկ հոդ -
ված է նվիր ված վարձ կան նե րին: 1-ին լրա ցու -
ցիչ ար ձա նագ րու թյան 47-րդ հոդ վա ծը, ի թիվ
այ լոց, ներ կա յաց նում է նաև այն կու մուլ յա տիվ
նա խա պայ ման նե րը, ո րոնց բո լո րին հա մա պա -
տաս խա նե լու դեպ քում ան ձը կա րող է հա մար -
վել վարձ կան: Այդ չա փո րո շիչ նե րը ներ կա յաց -
ված են հոդ վա ծի 2-րդ մա սում, որ տեղ նշված
է, որ վարձ կան հա մար վում է ցան կա ցած անձ,
ո րը՝

 տե ղում կամ ար տա սահ մա նում հա տուկ
հա վա քագր վել է, որ պես զի կռվի զին -
ված ընդ հար ման ժա մա նակ.

 փաս տա ցի մաս նակ ցում է ռազ մա կան
գոր ծո ղու թյուն նե րին.

 ռազ մա կան գոր ծո ղու թյուն նե րին մաս -
նակ ցում է՝ ղե կա վար վե լով անձ նա կան
շահ ստա նա լու ցան կու թյամբ, ո րին ընդ -
հար ման մեջ գտնվող կող մից կամ այդ
կող մի ա նու նից տրվել է այն պի սի նյու -
թա կան վար ձատ րու թյան խոս տում, որն
էա պես գե րա զան ցում է այն վար ձատ -
րու թյու նը, ո րը ե րաշ խա վո րվում կամ
վճար վում է տվյալ կող մի զին ված ու ժե -
րի կազ մի մեջ ներառվող՝ այդ նույն դա -
սի կոմ բա տանտ նե րին.

 ոչ ընդ հար ման մեջ գտնվող կող մի քա -
ղա քա ցին չէ, ոչ էլ՝ ընդ հար ման մեջ
գտնվող կող մից վե րահսկ վող տա րած -
քում մշտա պես բնակ վող անձ.

 չի ներառում ընդ հար ման մեջ գտնվող
կող մի զին ված ու ժե րի կազ մի մեջ.

 չի ու ղարկ վել ընդ հար ման մեջ գտնվող
կողմ հան դի սա ցող պե տու թյան կող մից
որ պես նրա զին ված ու ժե րի կազ մի մեջ
մտնող անձ՝ պաշ տո նա կան պար տա -
կա նու թյուն ներ կա տա րե լու հա մար:

Նման սահ մա նու մը և հոդ վա ծի մեկ նա բա -

նու թյուն նե րը ցույց են տա լիս, որ վարձ կան հա -
մար վե լու հա մար ան ձը պետք է հա մա պա տաս -
խա նի սահ ման ման մեջ նշված վեց կե տից յու -
րա քանչ յու րին: Ե թե վարձ կան նե րի պա րա գա -
յում դա ա ռա վել քան տրա մա բա նա կան է, ա -
պա մաս նա վոր ռազ մա կան ըն կե րու թյուն նե րի
անձ նա կազ մի պա րա գա յում՝ հա ճախ գրե թե ա -
նի րա գոր ծե լի, ին չը վկա յա կո չում են մի շարք
արևմտ յան հե ղի նակ ներ5: Մեկ առ մեկ անդրա -
դառ նա լով վե րը նշված կե տե րին և փոր ձե լով
նույն տրա մա բա նու թյու նը կի րա ռել նաև մաս -
նա վոր ռազ մա կան ըն կե րու թյան աշ խա տակ ցի
նկատ մամբ՝ ի րա վա կան տե սանկ յու նից կանգ -
նում ենք ան լու ծե լի խնդրի առջև:

Սահ ման ման ա ռա ջին կե տում հստակ
ընդգծ վում է զին ված ընդ հա րում նե րին մաս -
նակ ցե լու նպա տա կը, իսկ երկ րորդ կե տում վե -
րա հաս տատ վում է մաս նակ ցու թյու նը: Այս դեպ -
քում ա ռա ջա նում է խնդիր մաս նա վոր ռազ մա -
կան ըն կե րու թյուն նե րի ո րոշ տե սակ նե րի հետ,
քա նի որ, ի րա վա բա նա կան գրա կա նու թյան
մեջ ա մե նա հայտ նի դա սա կարգ ման հա մա -
ձայն՝ տվյալ ըն կե րու թյուն նե րը բա ժան վում են
3 կատեգո րիա յի6, ո րոն ցից միայն մե կի անձ -
նա կազ մի գոր ծա ռույթ նե րի մեջ է ռազ մա կան
գործողու թյուն նե րին ուղ ղա կիո րեն մաս նակ -
ցությունը: Վե րոնշ յա լը հիմք է տա լիս վստա -
հո րեն նշելու, որ ռազ մա կան խորհր դատ վու -
թյուն (Military consulting firms) և ռազ մա կան
օ ժան դա կու թյուն (Military support firms) տրա -
մադրող ըն կե րու թյուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե -
րը, ովքեր, ել նե լով ի րենց պայ մա նագ րե րով
սահ ման ված ծա ռա յու թյուն նե րի բնույ թից, չեն
մաս նակ ցում ռազ մա կան գոր ծո ղու թյուն նե րին,
չեն կա րող հա մար վել վարձ կան՝ մի ջազ գա յին
մար դա սի րա կան ի րա վուն քի նոր մե րով գոր -
ծող սահ ման ման հա մա ձայն: Հաշ վի առ նե լով
կազ մա կեր պու թյուն նե րի տո կո սա յին բաշ խու -
մը՝ կա րե լի է հստա կո րեն ա սել, որ վե րոգր յալ
եզ րա կա ցու թյու նը վե րա բե րում է մաս նա վոր
ռազ մա կան ըն կե րու թյուն նե րի ճնշող մե ծա -
մաս նու թյա նը, քան զի դրանց միայն փոքր
հատ վածն է իր աշ խա տա կից նե րի մի ջո ցով
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ուղ ղա կիո րեն ներ գրավ վում զին ված բա խում -
նե րին:

Եր րորդ կե տը սա կավ խնդրա հա րույց է:
Գաղտ նիք չէ, որ մաս նա վոր ռազ մա կան ըն կե -
րու թյուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րն ի րենց ծա -
ռա յու թյուն ներն են կա տա րում վար ձատ րու թյան
դի մաց: Նույն քան պարզ է թվում նաև այն հան -
գա ման քը, որ վճա րու մը և պայ մա նագ րի կնքու -
մը կա տար վում են ռազ մա կան գոր ծո ղու թյուն -
նե րի մաս նա կից սուբ յեկ տի կող մից: Սա կայն
զին ված հա կա մար տու թյուն նե րի պրակ տի կան
ցույց է տա լիս, որ հստակ եզ րա կա ցու թյուն կա -
տա րել բո լոր դեպ քե րի հա մար հնա րա վոր չէ:
Այս պես՝ տխրահռ չակ MPRI ըն կե րու թյու նը, բազ -
մա թիվ աղբ յուր նե րի հա մա ձայն,7 ռազ մա կան
օ ժան դա կու թյուն էր ցույց տա լիս խոր վա թա -
կան զին ված ու ժե րին Հա րավս լա վիա յում զին -
ված ընդ հար ման ընթացքում, սա կայն խոր վա -
թա կան կող մը մինչ օրս հրա ժար վում է ըն դու -
նել այդ փաս տը, իսկ ըն կե րու թյան ո րոշ ներ -
կա յա ցու ցիչ ներ պնդում են, որ հրա հանգ ներ
ստա ցել են ԱՄՆ իշ խա նու թյուն նե րից8, ո րոնք
էլ պա տաս խա նա տու էին Խոր վա թիա յում ըն -
կե րու թյան գոր ծու նեու թյան հա մար:

Քա ղա քա ցիու թյան հար ցն է՛լ ա վե լի թու -
լաց նում է հնա րա վոր վարձ կան-մաս նա վոր ռազ -
մա կան ըն կե րու թյան ներ կա յա ցու ցիչ կա պը:
Նման կազ մա կեր պու թյուն նե րի տա րա տե սակ
պայ մա նագ րե րի ու սում նա սի րու թյու նը թույլ է
տա լիս եզ րա կաց նել, որ կազ մա կեր պու թյա նը
կա րող է ան դա մագր վել նաև ընդ հար ման մաս -
նա կից պե տու թյան քա ղա քա ցի կամ պե տու -
թյան կող մից վե րահսկ վող տա րած քում մշտա -
կան բնա կու թյուն ու նե ցող անձ:

Վարձ կան նե րի սահ ման ման մեջ նշված
վեր ջին եր կու կե տի վե րա բեր յալ վեր լու ծու թյու -
նը թույլ է տա լիս եզ րա կաց նել, որ այդ կե տե -
րում հա մե մատ վող կա տե գո րիա նե րի ներ կա -
յա ցու ցիչ նե րը դրսևո րում են գրե թե նույն մո -
տե ցու մը: Հազ վա դեպ են ի րա վի ճակ նե րը, երբ
մաս նա վոր ռազ մա կան ըն կե րու թյան անձ նա -

կազ մը ներգ րավ ված է ընդ հար ման կող մե րից
մե կի բա նա կի կազ մում: Հիմ նա կա նում՝ հե տա -
զո տու թյուն նե րը ցույց են տա լիս հա կա ռակ
պատ կե րը, երբ կազ մա կեր պու թյու նն ի րա կա -
նաց նում է իր գոր ծա ռույթ նե րը պայ մա նագ րա -
յին հի մունք նե րով, սա կայն որևէ խնդրա հա -
րույց ի րա վի ճա կի ա ռա ջաց ման պա րա գա յում
հրա ժար վում է տվյալ ան ձանց տրա մադրել
կոմ բա տան տի կար գա վի ճակ՝ ներ կա յաց նե լով
նրանց որ պես քա ղա քա ցիա կան ան ձանց9:
Նմանօ րի նակ փաս տե րն ի րա վունք չեն տա լիս
բա ցա ռելու կազ մա կեր պու թյան ան դամ նե րի
հնա րա վոր ին կոր պո րա ցիան ընդ հար ման մաս -
նակ ցի զին ված ու ժե րի կազ մում, սա կայն թույլ
են տա լիս հաս կա նալ ո լոր տի ընդ հա նուր պատ -
կե րը:

Ամ փո փե լով վե րոգր յա լը՝ անհ րա ժեշտ է
նշել, որ վարձ կան նե րի և մաս նա վոր ռազ մա -
կան ըն կե րու թյուն նե րի աշ խա տա կից նե րի կար -
գա վի ճա կը նույ նաց նե լը, մեր կար ծի քով, կո -
պիտ սխալ է: Մաս նա վոր ռազ մա կան ըն կե րու -
թյան հետ պայ մա նա գիր կնքող յու րա քանչ յուր
անձ՝ իր գոր ծու նեու թյան բնույ թից և ռազ մա -
կան ընդ հար ման մեջ ներգ րավ վա ծու թյու նից
կախ ված, կա րող է ստա նալ տար բեր կար գա -
վի ճակ ներ, քա ղա քա ցիա կան ան ձից սկսած,
մինչև կոմ բա տանտ: Այս պի սի ըն կա լու մը գրե -
թե անհ նար է դարձ նում հա վա սա րու թյան նշան
դնե լու հնա րա վո րու թյու նը եր կու կա տե գո րիա -
յում ընդգրկ ված ան ձանց միջև՝ միայն տե սա -
կա նո րեն թող նե լով այդ պի սի տար բե րակ: Ա -
վե լին՝ վարձ կան լի նե լը, ինչ պես ար դեն նշվել
էր աշ խա տան քի սկզբում, մի ջազ գա յին մար -
դա սի րա կան ի րա վուն քի տե սանկ յու նից հան -
ցա գոր ծու թյուն չէ և միայն զրկում է ան ձին կոմ -
բա տան տի կար գա վի ճակ ստա նա լու հնա րա -
վո րու թյու նից, այ նինչ մաս նա վոր ռազ մա կան
ըն կե րու թյուն նե րի բազ մա թիվ ան դամ ներ չեն
էլ կա տա րում այն պի սի գոր ծո ղու թյուն ներ, ո -
րոնք նրանց հնա րա վո րու թյուն կտային ստա -
նա լու կոմ բա տան տի կար գա վի ճակ:
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Ի րա վուն քի սկզբունք նե րի էու թյու նն ա ռա -
վել հա մա կող մա նի և ամ բող ջա կան ու սում նա -
սի րե լու անհ րա ժեշ տու թյու նը պայ մա նա վո րում
է ի րա վուն քի սկզբունք նե րի դա սա կարգ ման
հիմ նախնդրին ա ռա վել խո ր անդրա դարձ կա -
տա րե լու անհ րա ժեշ տու թյու նը: Ի րա վուն քի ընդ -
հա նուր տե սու թյան և ճ յու ղա յին ի րա վա կան
հա մա կար գում առ կա են ի րա վուն քի սկզբունք -
նե րի դա սա կարգ ման բազ մա տե սակ դրսևո -
րում ներ: Ա ռա վել ման րակր կիտ ու սում նա սի -
րե լու հա մար ի րա վուն քի սկզբունք նե րը են -
թարկ վում են տար բեր դա սա կար գում նե րի:
Օրի նակ, ըստ Մ.Ի. Բայ տի նի՝ ի րա վուն քի
սկզբունքնե րը բա ժան վում են բա րո յա կա նի և
կազ մա կեր պաի րա վա կա նի, իսկ բա րո յա կան-
ի րա վա կան սկզբունք նե րն ի րա վուն քի հոգևոր,
բա րո յա կան հիմ քն են` ուղ ղա կի ազ դե լով
իրավուն քի նոր մա տիվ բո վան դա կու թյան վրա:
Մ.Ի. Բայ տի նի կար ծի քով՝ բա րո յա կան
սկզբունք նե րի շար քն են դաս վում ա զա տու -
թյու նը, ի րա վա հա վա սա րու թյու նը, կյան քի ի -
րա վուն քը, սե փա կա նու թյան և մաս նա վոր այլ
ի րա վունք ներ, ան հա տի անվ տան գու թյան ի -
րա վուն քը՝ որ պես պե տու թյան պար տա կա նու -
թյուն և պա տաս խա նատ վու թյուն:1 Կազ մա կեր -
պաի րա վա կան սկզբունք նե րից Բայ տի նն ա -
ռանձ նաց նում է, մաս նա վո րա պես, օ րի նա կա -
նու թյու նը, հա մո զե լու և հար կադրե լու հա մակ -
ցու մը: Ըստ Մ. Ի. Բայ տի նի՝ ի րա վուն քի բա րո -
յա կան սկզբունք նե րի հետ սեր տո րեն կապ -
ված՝ ի րա վուն քի կազ մա կեր պաի րա վա կան
սկզբունք նե րը կազ մում են ի րա վուն քի կազ -

մա կեր պա կան ըն թա ցա կար գա յին հիմ քը, կողմ -
նո րոշ ված են ի րա վուն քի՝ հա սա րա կա կան հա -
րա բե րու թյուն նե րի հա տուկ կար գա վո րի չի դե -
րով և կոչ ված են ա պա հո վե լու խիստ յու րա հա -
տուկ և ո րո շա կի ի րա վա բա նա կան գոր ծա ռույթ -
նե րի կա տա րու մը2:

Նման դիր քո րո շումը, ան կաս կած, հիմք է
տա լիս մտա ծե լու, որ ի րա վուն քի սկզբունք նե րի
մի մա սն ա կա մա յից վե րած վում է լոկ բա րո յա -
կան կա տե գո րիա նե րի, ինչից հետևում է, որ ի -
րա վուն քի սկզբունք նե րը ոչ այլ ինչ են, ե թե ոչ`
բնա կան, հիմ նա կան ի րա վունք ներ (Մ.Ի. Բայ -
տի նի վկա յա կո չած՝ ա զա տու թյու նը, հա վա սա -
րու թյու նը, կյան քի և սե փա կա նու թյան ի րա վուն -
քը, անվ տան գու թյու նը, մար դը՝ որ պես բարձ -
րա գույն ար ժեք, և այլն): Հենց այս՝ «բա րո յա -
կան» կոչ ված ի րա վուն քի ընդ հա նուր սկզբունք -
նե րի խում բը, ըստ Բայ տի նի, այն հնա րա վո -
րու թյունն է, ո րով կա րե լի է հաղ թա հա րել այն
բա ցը, որն ու նի ի րա վուն քի ձևա կան (ֆոր մալ)
ըն կա լու մը, երբ ի րա վուն քը հաս կաց վում է որ -
պես բա ցա ռա պես ձևա կան հատ կա նիշ նե րով
օժտ ված կա տե գո րիա:

Տե սա բան Վ.Ն. Կար տա շո վի կար ծի քով՝
ըստ ի րա վուն քի հա մա կար գի բա ղադրա տար -
րե րի, ի րա վուն քի սկզբունք նե րը դա սա կարգ -
վում են հետևյալ կերպ` ի րա վա կան-ինս տի տու -
ցիո նալ սկզբունք ներ, մի ջինս տի տու ցիո նալ
սկզբունք ներ, ի րա վուն քի ճյու ղա յին սկզբունք -
ներ, ի րա վուն քի միջճ յու ղա յին սկզբունք ներ, ի -
րա վուն քի են թաճ յու ղա յին սկզբունք ներ, ազ -
գա յին-ի րա վա կան հա մա կար գի սկզբունք ներ,
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ա ռան ձին ի րա վա կան սկզբունք ներ, մի ջազ գա -
յին ի րա վուն քի սկզբունք ներ:3

Ի րա վուն քի սկզբունք նե րի դա սա կարգ ման
այս ե ղա նա կը, լի նե լով տա րած ված նե րից մե -
կը, խո րա պես ամ րագր վել է ի րա վա բա նա կան
գրա կա նու թյան մեջ` դառ նա լով ի րա վուն քի
սկզբունք նե րի տա րան ջատ ման կարևոր և կի -
րա ռե լի ե ղա նակ նե րից մե կը:

Դա սա կարգ ման մեկ այլ տար բե րակ է ա -
ռաջ քա շում Ս. Ե. Ֆրո լո վը: Ըստ Ֆրո լո վի՝ ի -
րա վուն քի սկզբունք նե րը բա ժան վում են հա -
մա իրա վա կան, միջճ յու ղա յին, ճյու ղա յին, են -
թաճ յու ղա յին և ա ռան ձին ի րա վա կան ին տի -
տուտ նե րի սկզբունք նե րի: Ի տար բե րու թյուն
Վ.Ն. Կար տա շո վի՝ Ֆրո լո վն ի րա վա կան ինստի -
տու ցիո նալ սկզբունք նե րը, մի ջինս տի տու ցիո -
նալ սկզբունք նե րը և մի ջազ գա յին ի րա վուն քի
սկզբունք նե րը նե րա ռում է վե րը թվարկ ված
սկզբունք նե րի խմբե րի մեջ:4

Ի րա վուն քի սկզբունք նե րի դա սա կարգ ման
հե տաքր քիր մո տե ցում է ա ռա ջար կում տե սա -
բան Ե. Վ. Սկուր կոն: Ըստ Սկուր կո յի՝ ի րա վուն -
քի սկզբունք նե րը բա ժան վում են հիմ նա րար և
հա սա րակ-ընդ հա նուր ի րա վա կան սկզբունք նե -
րի:5 Հիմ նա րար սկզբունք նե րը պար տա դիր են
օ րենս դիր, դա տա կան, գոր ծա դիր մար մին նե -
րի, իսկ հա սա րակ-ընդ հա նուր ի րա վա կան
սկզբունք նե րը՝ միայն գոր ծա դիր իշ խա նու թյան
հա մար:6

Ըստ հա սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն -

նե րի կար գա վոր ման օբ յեկ տի և գոր ծա ռութա -
յին նշա նա կու թյան՝ ի րա վուն քի սկզբունք նե րը
բա ժան վում են սո ցիալ-ի րա վա կան և հա տուկ
ի րա վա կան սկզբունք նե րի: Սո ցիալ-ի րա վա -
կան սկզբունք նե րը կոչ ված են կար գա վո րե լու
սո ցիա լա կան, մշա կութա յին, տնտե սա կան,
բա րո յա կան և հոգևոր հա սա րա կա կան հա -
րա բե րու թյուն նե րը: Հա տուկ ի րա վա կան
սկզբունք նե րը, ի տար բե րու թյուն սո ցիալ-
իրավա կան սկզբունք նե րի, օժտ ված են յու -
րահատ կու թյամբ և ու նեն իմ պե րա տիվ բնույթ
ի րա վա հա րա բե րու թյան ցան կա ցած կող մի հա -
մար:7

Ըստ նոր մա տիվ ակ տե րում ամ րագր վա -
ծու թյան՝ ի րա վուն քի սկզբունք նե րը բա ժան -
վում են նորմ-սկզբունք նե րի և ի րա վա նոր մե -
րից դուրս գոր ծող սկզբունք նե րի: Նորմ-
սկզբունք նե րն ուղ ղա կիո րեն ձևա կերպ վում են
նոր մում` սահ մա նե լով նոր մի ամ բողջ էու թյու -
նը8: Ի տար բե րու թյուն նորմ-սկզբունք նե րի, ո -
րոնք իմ պե րա տիվ բնույթ ու նեն, ի րա վա նոր -
մե րից դուրս գոր ծող սկզբունք նե րն ուղ ղա կի
կեր պով ամ րագ րում չեն ստա նում նոր մա տիվ
ի րա վա կան ակ տե րում, այլ ձևա վոր վում են
ար դեն իսկ ամ րա գրված նորմ-սկզբունք նե րի
հեն քի վրա9:

Ըստ գոր ծո ղու թյան տա րած քի` ի րա վուն քի
սկզբունք նե րը տա րան ջատ վում են վեր պե տա -
կան և ներ պե տա կան սկզբունք նե րի: Վեր պե -
տա կան ի րա վա կան սկզբունք նե րի հստակ օ -
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3 Фролов С. Е. Принципы права (Вопросы теории и методологии): Автореф. дисс. канд. наук.: Н. Новгород, 2011 г.
4 Ֆրոլովն ազգային-իրավական համակարգի սկզբունքների թվին էր դասում իրավական ինստիտուցիոնալ սկզբունք -

նե րը, միջինստիտուցիոնալ սկզբունքները, որոնք համարում էր ազգային-իրավական համակարգի սկզբունքներից
կախյալ սկզբունքներ, իսկ միջազգային իրավունքի սկզբունքները համարում էր համամարդկային (համաքաղա քա -
կրթական) իրավական սկզբունքների մեջ ներառված սկզբունքներ: Նա համամարդկային (համաքաղաքակրթական)
սկզբունքների թվին էր դասում հումանիզմի, իրավահավասարության, ազատության, ժողովրդավարության, արդա -
րության, ներքին անվտանգության, օրինականության սկզբունքները:

5 Скурко Е.В. Принципы права в современном нормативном правопонимании, М.: Юрлитинформ, 2008 г. с. 89.
6 Ըստ Սկուրկոյի՝ հիմնական (հիմնարար) են համարվում իրավահավասարության, ժողովրդավարության, օրինականու -

թյան սկզբունքները և այլն:
7 Պետության և իրավունքի տեսության գիտական գրականության մեջ առավել լայն տարածված մոտեցման համաձայն՝

հատուկ իրավական սկզբունքները բաժանվում են ընդհանուր, միջճյուղային, ճյուղային և առանձին իրավական
սկզբունքների խմբերի:

8 Նորմ-սկզբունքի վառ օրինակ է անմեղության կանխավարկածի սկզբունքի ամրագրումը ՀՀ Սահմանադրությունում
(Հանցագործության մեջ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունն ապացուցված չէ
օրենքով սահմանված կարգով` դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով): Այս սկզբունքն ուղղակիորեն
ամրագրված է նաև ՀՀ Քրեական դատավարության օրենսգրքի 18-րդ հոդվածում:

9 Նորմերից դուրս բերված սկզբունքի ակնառու օրինակ է սպանության համար նախատեսված իմպերատիվ նորմը,
ՀՀ Քրեական օրենսգրքի 104-րդ հոդված: Այս նորմն ուղղակիորեն կապված է ՀՀ Սահմանադրությամբ ամրագրված՝
կյանքի իրավունքի հետ (Յուրաքանչյուր ոք ունի կյանքի իրավունք: Ոչ ոք չի կարող դատապարտվել կամ ենթարկվել
մահապատժի): 



րի նակ են մի ջազ գա յին ի րա վուն քի սկզբունք -
նե րը, Եվ րո պա կան Միու թյան ի րա վա կան ակ -
տերը10: Ներ պե տա կան ի րա վա կան սկզբունք -
նե րն ամ րագր ված են Սահ մա նադրու թյուն նե -
րում, օ րենք նե րում, այլ ի րա վա կան ակ տե րում: 

Ըստ կար գա վոր վող հա սա րա կա կան հա -
րա բե րու թյուն նե րի շրջա նա կի՝ ի րա վուն քի
սկզբունք նե րը բա ժան վում են հա մընդ հա նուր
(մի ջազ գա յին, հա մա մարդ կա յին) սկզբունք նե -
րի, ի րա վա կան ըն տա նիք նե րի կամ տա րա -
ծաշր ջա նա յին-մայր ցա մա քա յին ի րա վա կան
սկզբունք նե րի, ազ գա յին (ներ պե տա կան) ի րա -
վա կան սկզբունք նե րի: Հա մընդ հա նուր (մի ջազ -
գա յին, հա մա մարդ կա յին) սկզբունք նե րը ոչ
միայն ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րի ռե գուլ յա -
տիվ դեր են կա տա րում, այլ նաև ներ պե տա -
կան ի րա վա կան սկզբունք նե րի ձևա վոր ման
աղբ յուր են: Այդ սկզբունք նե րն ուղ ղա կի և ան -

մի ջա կան կեր պով ամ րագր վում են ներ պե տա -
կան օ րենսդրա կան հա մա կար գում:

Վե րո շա րադր յա լից կա րե լի է եզ րա կաց նել
այն, որ, չնա յած ի րա վուն քի սկզբունք նե րի դա -
սա կարգ ման խնդրի բա վա կա նին խո ր հե տա -
զոտ ված լի նե լուն, այ նո ւա մե նայ նիվ, ժա մա նա -
կա կից աշ խար հում տե ղի ու նե ցող ի րա վա կան
գործընթաց նե րում ի հայտ են գա լիս այն պի սի
հար ցադրում ներ, ո րոնք պա հան ջում են ի րա -
վուն քի սկզբունք նե րի դա սա կարգ ման ա ռա վել
հստակ մո տե ցում ներ: Ի րա վուն քի սկզբունք նե -
րի դա սա կարգ ման խնդի րը կարևո րա գույն նե -
րից մե կն է թե՛ գի տա կան, թե՛ գործ նա կան ա -
ռու մով, ուս տի պա հան ջում է տե սա կան վե -
րաի մաս տա վո րում և զար գա ցում, ո րով կա պա -
հով վի ի րա վուն քի սկզբունք նե րի հիմ նա կան
դե րի արդ յու նա վետ ա պա հո վումն ի րա վա կան
հա մա կար գում:
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10 Միջազգային իրավունքի սկզբունքները պարտադիր են միջազգային իրավունքի բոլոր սուբյեկտների համար,
օրինակ` պետությունների ներքին գործերին չմիջամտելու, տարածքային ամբողջականության, ուժի սպառնալիքի,
ազգերի ինքնորոշման սկզբունքները և այլն: Եվրոպական Միության կողմից ընդունված ակտերը վերպետական են
միայն ԵՄ անդամ պետությունների համար: ԵՄ իրավական սկզբունքներից են միության իրավունքի գերակայությունն
ազգային իրավունքի նկատմամբ, իրավաբանական անվտանգությունը, որոշակիության սկզբունքը:
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ՆԵՐՍԵՍ ԶԵՅՆԱԼՅԱՆ
Հայաստանում ֆրանսիական համալսարանի
իրավաբանական ֆակուլտետի ուսանող 

ՄԵՂՔԻ ՁԵՎԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆԱԶԱՏՈՒՄ

Սույն հոդ վա ծում հե ղի նա կը, հիմք ըն դու նե լով տե սու թյան մեջ և պ րակ տի կա յում ձևա վոր ված
հիմնա դ րույթ նե րը, ներ կա յաց րել է մեղ քի տար բեր ձևե րի սահ մա նա զատ ման ե լա կե տե րը, դրանց նշա -
նա կու թյու նը: Ու սում նա սիր վել և նշ վել են նաև հան ցա փոր ձի դեպքում` հա մա պա տաս խա նա բար դրա
ավարտ ված և չա վարտ ված տե սակ նե րի հա մա տեքս տում, սուբ յեկ տիվ կող մի վեր հան ման մի ջոց նե րը:
Աշ խա տու թյան մեջ շեշ տադրումն ա ռա վե լա պես կա տար վել է ա նուղ ղա կի դի տա վո րու թյու նը հան ցա վոր
ինք նավստա հու թյու նից սահ մա նա զա տե լու վրա՝ դի տար կե լով մեղ քի ձևե րի կա մա յին հատ կա նի շի
բաղադրա տար րե րը:

Բա նա լի բա ռեր. սուբ յեկ տիվ կողմ, մեղ քի ձևեր, ա նուղ ղա կի դի տա վո րու թյուն, հան ցա վոր ինք նա -
վստա հու թյուն, հան ցա փորձ:

НЕРСЕС ЗЕЙНАЛЯН
Студент юридического факультета
Французского Университета в Армении

РАЗГРАНИЧЕНИЕ ФОРМ ВИНЫ

Настоящая статья посвящена изучению ключевых критериев разграничения форм вины и уяснению
их значения. В процессе исследования были определены и проанализированы приёмы установления
признаков субъективной стороны покушения на преступление. Особое внимание в статье уделяется раз-
граничению косвенного умысла и легкомыслия на основе анализа содержания компонентов волевого
момента разнавидности указанных форм вины.

Ключевые слова: субъективная сторона, формы вины, косвенный умысел, легкомыслие, покушение
на преступление. 

NERSES ZEYNALYAN
Student of the Faculty of Law French University in Armenia 

DISTINCTION BETWEEN FORMS OF GUILT

The article presents the key criterions for distinguishing of forms of guilt, the meaning, based on views
stated in law theory and practice. The author mentioned the methods of revealing the subjective aspect in
criminal attempt, particularly, in the context of its types. Special attention is paid to the delineation of indirect
intention and levity on the basis of analysis of contextual components of different forms of guilt.

Keywords: subjective aspect, forms of guilt, indirect intention, levity, criminal attempt.
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ՆՈՐԱՅՐ ՍԻՄՈՆՅԱՆ 
Հայաստանում ֆրանսիական համալսարանի 
իրավաբանական ֆակուլտետի 3-րդ կուրսի ուսանող

ՊՐՈԲԱՑԻԱՅԻ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐԴՐՄԱՆ ՀԵՌԱՆԿԱՐՆԵՐԸ 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ

Սույն հոդ վա ծի շրջա նակ նե րում հե ղի նակն ու սում նա սի րել է պրո բա ցիոն ծա ռա յու թյան դերն ու նշա -
նա կու թյու նը Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ի րա վա կան հա մա կար գում: Հե ղի նակն անդրա դարձ է կա -
տա րել նաև մի շարք ի րա վա բան-գիտ նա կան նե րի կող մից ա ռա ջարկ ված տե սա կետ նե րին, ին չի շնորհիվ
վեր են հան վել պրո բա ցիա հաս կա ցու թյու նը, պրո բա ցիա յի շա հա ռո ւ հաս կա ցու թյու նը, պրո բա ցիոն ծա ռա -
յու թյուն նե րի ներդր ման անհ րա ժեշ տու թյու նը Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում:

Աշ խա տան քի ըն թաց քում, կի րա ռե լով ի րա վա հա մե մա տա կան մե թո դը, կա տար վել են հա մե մա տու -
թյուն ներ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում և այլ երկր նե րում գոր ծող պրո բա ցիոն ծա ռա յու թյուն նե րի
միջև, ին չը թույլ է տվել վեր հա նել պրո բա ցիոն ծա ռա յու թյան ներդր ման ա ռա վել արդ յու նա վետ մե թո դը:

Բա ցի այդ՝ հե ղի նա կի կող մից բա ցա հայտ վել են պրո բա ցիա յի կի րառ ման ըն թաց քում ա ռա ջա ցող
տե սա կան և գործ նա կան հիմ նախն դիր նե րը և ա ռա ջարկ վել են դրանց հիմ նա վոր ված լու ծում ներ:

Բա նա լի բա ռեր. քրեա կան պա տաս խա նատ վու թյուն, պրո բա ցիա, հան ցա գործ նե րի ուղ ղում և վե րա -
սո ցիա լա կա նա ցում:

НОРАЙР СИМОНЯН
Студент третьего курса юридического факультета 
Француского Университета в Армении

ПЕРСПЕКТИВЫ ВНЕДРЕНИЯ ПРОБАЦИОННЫХ СЛУЖБ В РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ

Автор статьи исследовал роль и значение службы пробации в правовой системе Республики Армения.
Автор также сделал обращение на точки зрения ряда ученых-юристов, в результате чего выявил концепцию
пробации и по отношению к кому она применяется; необходимость пробационных услуг в Республике Ар-
мения.

В процессе работы, применяя компаративный метод, были сравнены пробационные службы Армении
и других стран, что дает возможность выявить самый эффективный метод вложения пробационных
служб.

Кроме того, автором были раскрыты теоретические и практические проблемы в процессе применения
пробации и предложены обоснованные решения.

Ключевые слова: уголовное наказание, пробация, исправление и пересоциализация осужденных.

NORAYR SIMONYAN
Third year student of French University in Armenia of the 
department of law

PROSPECTIVES OF IMPLEMENTATION OF PROBATION SERVICES IN THE REPUBLIC OF ARMENIA

Within the framework of this article the author studied the role and the importance of probation service in
the legal system of the Republic of Armenia. The author has addressed the viewpoints of numerous lawyers –
scientists, which resulted in the revelation of the definition of probation, the beneficiary of probation, as well as
the importance of the introduction of probation service in the Republic of Armenia.

By using the comparative method during the study, the author realized a number of comparisons between
probation services in the Republic of Armenia and different other countries, which allowed to disclose the most
effective method of the introduction of probation service.

Moreover, a number of theoretical and practical issues concerning the application of probation service
have been revealed and the reasonable solutions of the same have been presented.

Keywords: criminal responsibility, probation, treatment of criminals, resocialazation.
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ՍԵՂՄԱԳՐԵՐ / АБСТРАКТЫ / ABSTRACTS

ՎԱՐԴԳԵՍ ՍԱՐԳՍՅԱՆ
ՀՀ ԳԱԱ Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և 
իրավունքի ինստիտուտի հայցորդ

ԱՆՁԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄԸ ՈՐՊԵՍ ՔՐԵԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԵՎ
ՊՐԱԿՏԻԿԱՅԻ ԱՌԱՋՆԱՀԵՐԹՈՒԹՅՈՒՆ

Սույն հոդ վա ծում հե ղի նա կը քննար կել է ան ձի անվ տան գու թյան ա պա հով ման հետ կապ ված քրեա -
կան ի րա վուն քի տե սու թյան և պ րակ տի կա յի հիմ նա հար ցը:

Հոդ վա ծում հիմ նա վոր վում է այն մո տե ցու մը, ըստ ո րի՝ ան ձի, հա սա րա կու թյան և պե տու թյան ան -
վտան գու թյու նը, այդ թվում՝ քրեաի րա վա կան ա պա հո վու մը, դար ձել է ժա մա նա կի ի րա վա գի տու թյան տե -
սու թյան ու պրակ տի կա յի հիմ նախն դիր նե րից մե կը և, հետևա բար՝ պա հան ջում է հա մար ժեք լու ծում նե րը,
ին չը կա տա րել է հե ղի նա կը:

Բա նա լի բա ռեր. անձ, հա սա րա կու թյուն, պե տու թյուն, անվ տան գու թյուն, քրեաի րա վա կան պաշտ -
պա նու թյուն, տե սու թյուն, պրակտիկա: 

ВАРДГЕС САРГСЯН 
Соискатель

ОБЕСПЕЧЕНИЕ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ КАК ПРИОРИТЕТ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 
УГОЛОВНОГО ПРАВА

В данной статье автор рассмотрел проблемы теории и практики уголовного права, связанные с обес-
печением безопасности личности.

В статье обосновывается тот подход, согласно которому безопасность личности, общества и
государства, в том числе уголовно-правовое обеспечение, стала одной из проблем теории и практики со-
временной юриспруденции и, следовательно, требует адекватных решений.

Ключевые слова: личность, общество, государство, безопасность, уголовно-правовая защита,
теория, практика. 

Vardges Sargsyan
Research applicant

ENSURING SECURITY OF PERSON AS PRIORITY OF THEORY AND PRACTICE OF CRIMINAL LAW

In this article, the author has examined the problems of theory and practice of criminal law, related to the
security of person.

The article justifies the approach according to which the security of person, society and state, including the
criminal-law ensuring, has become one of the problems of the theory and practice of the modern jurisprudence
and, therefore, requires adequate solutions. 

Keywords: person, society, state, security, criminal-law protection, theory, practice.
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ԱՆՈՒՇ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ
Իրավագիտության մագիստրոս

ԱՆՁԻ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿԻ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՓՈՓՈԽՎԱԾ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ

Հոդ վա ծը նվիր ված է 2015 թվա կա նին Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում տե ղի ու նե ցած սահ մա -
նադ րա կան փո փո խու թյուն նե րի արդ յուն քով մար դու այն ի րա վունք նե րին, ո րոնք են թարկ վել են ա ռա վել
ար մա տա կան փո փո խու թյան: Մաս նա վո րա պես՝ ու սում նա սիր վել են մար դու ար ժա նա պատ վու թյան, անձ -
նա կան ա զա տու թյան ի րա վունք նե րը և ան մե ղու թյան կան խա վար կա ծի սկզբուն քը:

Բա նա լի բա ռեր. մար դու ի րա վունք ներ, մար դու ար ժա նա պատ վու թյուն, անձ նա կան ա զա տու թյուն,
ան մե ղու թյան կան խա վար կած:
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АНУШ МАРКАРЯН
Магистр юридических наук

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО СТАТУСА ЛИЧНОСТИ В КОНТЕКСТЕ ИЗМЕНЕННОЙ 
КОНСТИТУЦИИ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ

Статья посвящена тем правам человека, которые в результате конституционных изменений, внесенных
в Республике Армения в 2015 году, претерпели более радикальные изменения. В частности, были
рассмотрены права на человеческое достоинство, личную свободу и презумпция невиновности.

Ключевые слова: права человека, человеческое достоинство, свобода личности, презумпция
невиновности.

ANUSH MARGARYAN
Master of Legal Studies

THE MAIN PROBLEMS OF THE LEGAL STATUS OF A PERSON IN THE CONTEXT OF THE 
AMENDED CONSTIUTION OF THE REPUBLIC OF ARMENIA

The article is devoted to the human rights, that have undergone more radical changes in the result of the
constitutional amendments of the Republic of Armenia in 2015. Particularly, rights to human dignity, rights to
personal liberty and the presumption of innocence have been studied.

Keywords: human rights, human dignity, personal liberty, presumption of innocence.
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ԱՐՄԱՆ ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ 
Հայ-ռուսական (Սլավոնական) hամալսարանի ասպիրանտ

ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՍՏԱՏՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐԸ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ

Սահ մա նադրա կա նու թյան հիմ նախն դի րը՝ իշ խա նու թյան սահ մա նա փակ ման և ի րա վուն քի գե րա կա յու -
թյան հաս տատ ման տե սանկ յու նից, վեր ջին հար յու րամ յակ նե րի ըն թաց քում մշտա պես գտնվել է գի տա կան
հե տաքրք րու թյուն նե րի և պե տա կա նա շի նու թյան կի զա կե տում: Սույն հոդ վա ծում ներ կա յաց վող հար ցե րն ու -
շագ րավ տեղ են զբա ղեց նում սահ մա նադրա կան ի րա վուն քի գի տու թյան ու գործնական ո լոր տում: Սահ մա -
նադրա կան մշտա դի տարկ ման գլխա վոր խնդի րը երկ րում սահ մա նադրա կան օ րի նա կա նու թյան հաս տա -
տումն ու սահ մա նադրա կա նու թյան դե ֆի ցի տի հաղ թա հա րումն է, ին չը և դար ձել է սույն վեր լու ծու թյան հիմ -
նա կան ա ռար կան: Նշ ված հար ցե րն ա ռա վել կարևոր վում են սահ մա նադրա կան բա րե փո խում նե րից հե տո:

Բա նա լի բա ռեր. մշտադիտարկում, սահմանադրականություն, սահմանադրական ինստիտուտ, Սահ -
մա նա դրություն, արժեհամակարգ:

АРМАН СТЕПАНЯН
Аспирант Российско-Армянского Университета

ПРОБЛЕМА УТВЕРЖДЕНИЯ КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМА В РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ

Вопрос о конституционности в плане ограничения власти и верховенства права всегда был в центре
внимания научных интересов и государствостроения на протяжении последних столетий. Представленные
в данной статье вопросы, как правовая категория, занимают ключевое место в науке конституционного
права и практике. Основная задача конституционного мониторинга – утверждение конституционности и
преодоление конституционного дефицита, которое стало главным предметом этого анализа. Указанные
вопросы приобретают особую значимость после конституционных поправок. 

Ключевые слова: мониторинг, конституционализм, конституционный институт, Конституция,
ценностная система.
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ՍԵՂՄԱԳՐԵՐ / АБСТРАКТЫ / ABSTRACTS

АRMAN STEPANYAN
PhD student, Russian-Armenian University

THE ISSUE OF IMPLEMENTING CONSTITUТIONALISM IN THE REPUBLIC OF ARMENIA

The issue of constitutionality in terms of limiting power and the rule of law has always been at the center of
attention of scientific interests and state-building over the past centuries. The questions presented in this article,
as a legal category, occupy a key place in the science of constitutional law and practice. The main task of the con-
stitutional monitoring is the approval of constitutionality and the overcoming of the constitutional deficit, which
became the main subject of this analysis. These issues acquire special significance after the constitutional
amendments.

Keywords: Monitoring, constitutionalism, constitutional institution, constitution, value system.
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* * *
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ԱՐԹՈՒՐ ՍԻՄՈՆՅԱՆ
Հայաստանում ֆրանսիական համալսարանի
իրավաբանական ֆակուլտետի ուսանող

ՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԿՈԱԼԻՑԻԱՆԵՐԻ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ՀՀ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆԱԿԱՆ
ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ

Սույն հոդ վա ծում հե ղի նա կը, հիմք ըն դու նե լով տե սու թյան և պ րակ տի կա յում ձևա վոր ված հիմ -
նադրույթ նե րը, ներ կա յաց րել է քա ղա քա կան կոա լի ցիա նե րի նշա նա կու թյու նը և դե րը ՀՀ նոր կա ռա վար -
ման հա մա կար գի հա մա տեքս տում: Հոդ վա ծի շրջա նակ նե րում քննարկ վել են կոա լի ցիոն հա մա կար գե րի
տե սակ նե րը: Հոդ վա ծի մեջ շեշ տադրումը հիմ նա կա նում կա տար վել է կոա լի ցիոն հա մա ձայ նագ րե րի ստո -
րագր ման և վե րաց ման հար ցե րին, թե ինչ պի սի՛ ազ դե ցու թյուն ու նեն այդ գոր ծըն թաց նե րը երկ րի սահ մա -
նադրաի րա վա կան կար գի վրա, և կա տար վել է հա մա պա տաս խան ա ռա ջա րակ:

Բա նա լի բա ռեր. կոա լի ցիա, պառ լա մեն տա կան հա մա կարգ, Ընտ րա կան օ րենս գիրք, պլյու րա լիս -
տա կան-մե ծա մաս նա կան, Ազ գա յին ժո ղով:

АРТУР СИМОНЯН
Студент III курса юридического факультета
Французского Университета в Армении

ОСОБЕННОСТИ ПОЛИТИЧЕСКИХ КОАЛИЦИЙ В СИСТЕМЕ ПАРЛАМЕНТСКОГО ПРАВЛЕНИЯ РА

В данной статье автор, основываясь на сформированные принципы теории и практики, представил
значение политических коалиций и их роль в аспекте новой системы правления в РА. В рамках статьи об-
суждены типы коалиционных систем. В статье, в основном, было уделено внимание вопросам подписания
и аннулирования коалиционных соглашений, на то, какое влияние имеют эти процессы на конституцион-
но-правовой строй страны, и было выдвинуто соответствующее предложение.

Ключевые слова: коалиция, парламентская система, избирательный закон, Национальное собрание,
плюраллистическо-мажорный.

ARTUR SIMONYAN
Student of the Faculty of Law
French University in Armenia

TRAITS OF POLITICAL COALITIONS IN THE PARLIAMENTARIAN GOVERNANCE SYSTEM OF RA

In this article the author presents meaning of political coalitions and it’s role in the new governance system
of Republic of Armenia. In the frame of this article author presents types of political coalitions. The main
accentuation of the article is signing and abolition processes of coalition pacts and it’s impact on the
constitutional regime. The author presents appropriate suggestion.

Keywords: Coalition, parliamentarian system, electoral code, pluralistic-majority, parliament.
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ԱՐՏԱՇԵՍ ԽԱԼԱԹՅԱՆ
Երևանի պետական համալսարանի ասպիրանտ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԿՈՒՍԱԿՑԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ԿԱՅԱՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐԸ
ՆՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԻՐԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ

Սույն հոդ վածն անդրա դառ նում է Հա յաս տա նի կու սակ ցա կան հա մա կար գի զար գաց ման տես լա կա -
նին՝ կա տար ված սահ մա նադրա կան բա րե փո խում նե րի հա մա տեքս տում՝ քննա կան վեր լու ծու թյան են -
թար կե լով հա յաս տան յան կու սակ ցու թյուն նե րի կա ռու ցա կար գա յին, կազ մա կեր պա կան, գա ղա փա րա խո -
սա կան և այլ խնդիր նե րը: Ու սում նա սի րու թյան ա ռար կա յի ա ռա վել արդ յու նա վետ և հա մա կող մա նի
քննարկ ման նպա տա կով՝ հե ղի նա կի կող մից լու սա բան վում է կու սակ ցա շի նու թյան ար տա սահ ման յան
փոր ձը, դրա հետ կապ ված խնդրա հա րույց հար ցե րը հատ կա պես խորհր դա րա նա կան կա ռա վար ման
ձևով երկր նե րում: Ա ռանձ նա պես խոսվում է ընտ րա կան հա մա կար գե րի և կու սակ ցա շի նու թյան վրա
դրանց ազ դե ցու թյան վե րա բեր յալ: Կա տար ված վեր լու ծու թյան արդ յուն քով հե ղի նա կի կող մից տրվում է
Հա յաս տա նի առ կա կու սակ ցա կան հա մա կար գի ի րա վա քա ղա քա կան գնա հա տա կա նը, և մատ նանշ վում
են այն ու ղի նե րը, ո րոնք թույլ կտան հա մա պա տաս խա նեց նել հա յաս տան յան քա ղա քա կան ու ժե րի կա -
ռուց վածքն ու գոր ծու նեու թյու նը սահ մա նադրա կան բա րե փո խում նե րի հետևանքով ձևա վոր ված սահ -
մանդրաի րա վա կան ի րո ղու թյուն նե րին:

Բա նա լի բա ռեր. սահ մա նադրա կան բա րե փո խում ներ, կու սակ ցու թյուն ներ, խորհր դա րա նա կան կա -
ռա վար ման հա մա կարգ, ընտ րա կան հա մա կարգ, նախագահ:

АРТАШЕС ХАЛАТЯН
Аспирант Ереванского государственного универститета

ПРОБЛЕМА СТАНОВЛЕНИЯ ПАРТИЙНОЙ СИСТЕМЫ В УСЛОВИЯХ НОВОЙ 
КОНСТИТУЦИОННОЙ РЕАЛЬНОСТИ

В данной статье обсуждается проблема развития партийной системы Армении в контексте конститу-
ционных реформ. В частности, автором подвергнуты критическому анализу такие насущные вопросы пар-
тийной деятельности, как институциональное становление партий, их внутренняя организационная
структура, наличие у них общественно значимой идеологии и т.д. С целью наиболее продуктивного и раз-
ностороннего представления предмета исследования, автором освещается иностранный опыт партийного
строительства с акцентом на страны с парламентской системой правления. В статье проанализированы
также избирательные системы и их влияание на партийное строительство. На основе проведенного иссле-
дования автором дана политико-правовая оценка партийной системы Армении и представлены возможные
пути, с помощью которых можно обеспечить соответствие структуры и деятельности армянских политических
сил новым конституционно-правовым реалиям.

Ключевые слова: конституционные реформы, партии, парламентская система правления, избирательная
система, президент.

ARTASHES KHALATYAN
PhD student of the Yerevan State University

THE ISSUE OF DEVELOPMENT OF THE PARTY SYSTEM IN THE CONTEXT OF NEW 
CONSTITUTIONAL REALITY

The article discusses the problem of developmet of the party system of Armenia in the context of
constitutional reforms. Particularly, the author critically analizes relevant problems of party politics, such as
institutional foundation of parties, their internal structure, existence of viobale ideology etc. With the aim of more
effective and comprehensive presentation of the research subject international best practice of party formation is
analyzed with the focus on countries with parliamentary systems of government. In the article the issue of
electoral systems and their impact on party politics is also tauched upon. Based on the research performed the
author makes the overall legal and politicalassessmentof the party system of Armenia and identifies the ways of
approximation of structure and activity of Armenian political parties to new constitutional reality.

Keywords: constitutional reforms, parties, parliamentary system of government, electoral system, presi-
dent.

74

ՍԵՂՄԱԳՐԵՐ / АБСТРАКТЫ / ABSTRACTS
Օ

Ր
Ի

Ն
Ա

Կ
Ա

Ն
Ո

Ւ
Թ

Յ
Ո

Ւ
Ն

  №
9

9
  2

0
1

7



75

ՍԵՂՄԱԳՐԵՐ / АБСТРАКТЫ / ABSTRACTS

ԼՈՒՍԻՆԵ ԲԱՐՍԵՂՅԱՆ
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի ասպիրանտ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՐՀԱՔԱՂԱՔԱԿԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԵՎ
ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԿԱՌՈՒՑՄԱՆԸ ՆԵՐԿԱՅԱՑՎՈՂ ՀԱՏՈՒԿ ՊԱՀԱՆՋՆԵՐԸ

Հայաստանի Հանրապետության աշխարհաքաղաքական առանձնահատկությունների և հատկապես
հարևան պետությունների հետ հարաբերությունների վերլուծությունը հուշում են, որ հայոց պետականու-
թյան կազմակերպումը և գործունեությունը պետք է տարբերվի մեկ այլ միջավայրից ընդօրինակված պե-
տության մոդելից: Այս հանգամանքը մեզ թելադրում է լրացուցիչ պահանջներ ներակայացնել մեր ազգա-
յին պետությանը, պետական շինարարության հիմքում պետական ապարատի կազմակերպման ու գոր-
ծունեութան հանրաճանաչ սկզբունքների հետ դնել պաշտպանունակության սկզբունքը: Պաշտպանունա-
կության սկզբունքով կառուցված սոցիալ-իրավական պետությունը երկրի անվտանգության ապահովման
ու պաշտպանության գործառույթն իրականացնում է ոչ միայն սովորական, ավանդական ձևերով, այլև
դրա էության մեջ՝ որպես հատկություն դրված է պաշտպանունակությունը: Առանց այդ հատկության՝ պե-
տականակերտության հաջողությունները մեզ համար ընդամենը խաբկանք են: 

Բա նա լի բա ռեր. պետական տարածք, ռազմավարական ռեսուրս, աշխարհաքաղաքականություն,
աշխարհաքաղաքական վարքագիծ, ազգային շահ, ազգային անվտանգություն, պաշտպանության գոր-
ծառույթ, պե տա կա նա կեր տու թյուն, պաշտպանունակության սկզբունք: 

ЛУСИНЕ БАРСЕГЯН
соикатель ученной степени Академии государственного управления РА

ГЕОПОЛИТИЧЕСКИЕ ОСОБЕННОСТИ РА И ОСОБЕННЫЕ ТРЕБОВАНИЕ, ПРЕДЪЯВЛЯЕМЫЕ 
К КОНСТИТУЦИОННОМУ СТРОИТЕЛЬСТВУ ГОСУДАРСТВА

Анализ геополитических особенностей РА показывает, что организация и деятельность армянского
государства должны различаться от модели государства, подражаемого из другого геополитического
окружения. Это обстоятельство настоятельно диктует предъявить дополнительные требования к
национальному государству. В основу государственного строительства, наряду с другими общепризнанными
принципами построения и деятельности государства, необходимо ставить также принцип обороноспособности.
Построенное на этом принципе социально-правовое государство функцию защиты и обеспечения
безопасности страны осуществляет не только обычными формами, но и в его сущности внедрена оборо-
носпособность как свойство. Без этого свойства достижения государственного строительства для нас
являются лишь самообманом. 

Ключевые слова: территория, стратегический ресурс, геополитика, геополитическое поведение, на-
циональный интерес, национальная безопасность, функция защиты, государственное строительство,
принцип обороноспособности.

LUSINE BARSEGHYAN 
Correspondence Degree Seeker of the Public Administration Academy of RA

ARMENIA'S GEOPOLITICAL CHARACTERISTICS AND THE REQUIREMENTS FOR THE 
CONSTRUCTION OF A CONSTITUTIONAL STATE

The analysis of the relations with Armenia’s geopolitical characteristics and especially neighbouring
countries, suggests that the organization and activities of the Armenian statehood should be different from the
model copied from another state. This circumstance dictates us to additional requirements of our national
government, the principle of defense together with the core principles of organization of the state apparatus and
state-building activities. Social and legal state functions of ensuring the security and protection of defense
principle carries not only the usual traditional ways, but in its essence, as the property, is the defensiveness.
Without the success of state creation this quality is an illusion lor us.

Keywords: public space, strategic asset, geopolitics, geo-political behavior, national interest, national
security, defense function, state creation, protective principle.
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ՆԱՐԵԿ ՀԱԿՈԲՅԱՆ
ԳԱԱ փիլիսոփայության և իրավունքի ինստիտուտ,
հայցորդ

ԻՐԱՎՈՒՆՔՈՒՄ ԲԱՑԵՐԻ ԼՐԱՑՄԱՆ, ՀԱՂԹԱՀԱՐՄԱՆ ԵՎ ՎԵՐԱՑՄԱՆ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆԸ

Սույն հոդ վա ծում հե ղի նա կը քննար կում է ի րա վուն քում բա ցե րի լրաց ման, հաղ թա հար ման և վե րաց -
ման հաս կա ցու թյան հետ կապ ված հար ցե րը: 

Այս կա պակ ցու թյամբ հե ղի նա կը հատ կա պես շեշ տադրում է «ի րա վուն քի ա նա լո գիա յի» և «օ րեն քի ա -
նա լո գիա յի» ի րա վա կան կա տե գո րիա նե րի մի ջո ցով ի րա վա կան բա ցե րի լրաց ման, հաղ թա հար ման և վե -
րաց ման խնդիր նե րը:

Բա նա լի բա ռեր. ի րա վա կան բաց, բա ցի հաղ թա հա րում, լրա ցում և վե րա ցում, ի րա վուն քի ա նա լո -
գիա, օ րեն քի ա նա լո գիա:

НАРЕК АКОПЯН 
Институт философии, социологии и права НАН, 
соискатель

ПОНЯТИЕ ДОПОЛНЕНИЯ, ПРЕОДОЛЕНИЯ И УСТРАНЕНИЯ ПРОБЕЛОВ В ПРАВЕ

В настоящей статье автор рассматривает вопросы, связанные с понятием дополнения, преодоления
и устранения пробелов в праве.

В связи с этим автор особенно акцентирует внимание на задачах дополнения, преодоления и
устранения правовых пробелов посредством правовых категорий «аналогия права» и «аналогия закона»

Ключевые слова: правовой пробел, преодоление пробела, дополнение и устранение, аналогия
права, аналогия закона.

NAREK HAKOBYAN
Nas Institute of Philosophy, Sociology and Law,
Aspirant

THE CONCEPT OF FILLING, OVERCOMING AND ELIMINATING OF GAPS IN LAW

This article illustrates the issues of filling, overcoming and eliminating gaps in law. In this regard the author
refers to the concepts of “analogy in statute” and “analogy in law” as means for filling, overcoming and
eliminating gaps in the law. 

Keywords: gap in the law, to overcome a gap in the law, fill in a gap in the law, eliminate a gap in the law,
analogy in law, analogy in statute.
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ՄՀԵՐ ՎԱՍԻԼՅԱՆ
ՀՀ Ազգային ժողովի աշխատակազմի իրավաբանական վարչության 
իրավախորհրդատվական բաժնի գլխավոր մասնագետ,
ՀՀ ԳԱԱ փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտի հայցորդ

ՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՏԻՊԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԵՐԸ

Հոդ վա ծում հե ղի նա կը հան գա մա նո րեն քննար կում է պե տու թյուն նե րի տի պա բա նու թյան ժա մա նա -
կա կից հա յե ցա կար գե րի էու թյու նը և ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը: Հոդ վա ծում բա ցա հայտ վել են պե տու -
թյան ժա մա նա կա կից մո տե ցում նե րի մե թո դա բա նու թյու նը և դա սա կարգ ման չա փո րո շիչ նե րը։ Դա սա -
կարգ ման չա փո րո շիչ նե րի հար ցում հե ղի նա կը ցու ցա բե րել է ու րույն մո տե ցում՝ ին տեգ րալ ի րա վա հաս կա -
ցու թյան և պե տա կա նա գի տու թյան տե սանկ յու նից։ 

Հե ղի նա կը հոդ վա ծում անդրա դար ձել է գո յու թյուն ու նե ցած և այ սօր գո յու թյուն ու նե ցող պե տու թյուն -
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նե րի դա սա կարգ ման հիմ քե րին, հա սա րա կու թյան և պե տու թյան պատ մա կան զար գաց ման և գոր ծու նեու -
թյան փու լե րին:

Բա նա լի բա ռեր. պե տու թյուն, տի պա բա նու թյուն, պատ մա կան, ֆոր մա ցիոն-տնտե սա կան, քա ղա -
քակր թա կան, ին տեգ րալ ի րա վա հաս կա ցու թյուն, պե տա կա նա գի տու թյու ն։

МГЕР ВАСИЛЯН
Главный специалист отдела юридической консультации
Юридического департамента администрации 
Национального Собрания Республики Армения,
соискатель Института философии, социологии и 
права Национальной Академии Наук Республики Армения

СОВРЕМЕННЫЕ КОНЦЕПЦИИ ТИПОЛОГИИ ГОСУДАРСТВ

В статье автор обстаятельно изучает сущности и особенности концепции по типологии государств на
современном этапе развития. В статье раскрыты современные подходы к типологии государства и
критерии классификации государств. В основе классификации государств лежит авторский подход в
аспекте интегрального правопонимания и государствоведения.

Ключевые слова: государство, типология, исторический, формационно-экономический, цивилиза-
ционный, интегральное правопонимание, государствоведение.

MHER VASILYAN
Chief specialist of the Division of Legal advises of the Juridical department 
of the National Assembly of the Republic of Armenia
Applicant of the Philosopy, Sociology and Law Institute 
of the National Academy of Sciences of the Republic of Armenia

MODERN CONCEPTS OF STATE TYPOLOGIES

The author circumstantially examines the nature and characteristics of state typology conception at the
present stage of development. The article disclosed the methodology of modernization of the state and the
classification criteria. As regards to the criteria for classification the author’s approach is unique towards the
integral the legal concept and state perspective.

Keywords: state, typology, historical, formational-economical, civilizational, legal concept.
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ՆԱՐԵԿ ԱԲԳԱՐՅԱՆ
Հայ-ռուսական (Սլավոնական) համալսարանի ասպիրանտ

ՄԱՍՆԱՎՈՐ ՌԱԶՄԱԿԱՆ ԸՆԿԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԱՆՁՆԱԿԱԶՄԻ ԵՎ ՎԱՐՁԿԱՆՆԵՐԻ ԻՐԱՎԱԿԱՆ
ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿՆԵՐԻ ՀԱՐԱԲԵՐԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՄԱՐԴԱՍԻՐԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ

ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ

Սույն հոդ վա ծը նվիր ված է մաս նա վոր ռազ մա կան ըն կե րու թյուն նե րի անձ նա կազ մի և վարձ կան նե -
րի ի րա վա կան կար գա վի ճակ նե րի հա րա բե րակ ցու թյան վեր լու ծու թյա նը մի ջազ գա յին մար դա սի րա կան
ի րա վուն քի հա մա տեքս տում: Հոդ վա ծում վեր լուծ վում է «վարձ կան» տեր մի նի սահ մա նու մը, ու սում նա -
սիր վում է մաս նա վոր ռազ մա կան ըն կե րու թյուն նե րի անձ նա կազ մի կող մից վարձ կա նի կար գա վի ճակ
ստա նա լու հնա րա վո րու թյու նը:

Բա նա լի բա ռեր. մաս նա վոր ռազ մա կան ըն կե րու թյուն, վարձ կան, Մի ջազ գա յին մար դա սի րա կան ի -
րա վունք, ի րա վա կան կար գա վի ճակ:
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НАРЕК АБГАРЯН
Аспирант Российско-Армянского (Славянского) университета

СООТНОШЕНИЕ ПРАВОВЫХ СТАТУСОВ СОТРУДНИКОВ ЧАСТНЫХ ВОЕННЫХ КОМПАНИЙ И 
НАЕМНИКОВ В КОНТЕКСТЕ МЕЖДУНАРОДНОГО ГУМАНИТАРНОГО ПРАВА

Настоящая статья посвящена анализу соотношения правового статуса сотрудников частных военных
компаний и наемников в контексте Международного гуманитарного права. В статье анализируется
определение термина “наемник” и рассматривается возможность получения статуса наемника сотрудниками
частных военных компаний.

Ключевые слова: частная военная компания, наемник, международное гуманитарное право, правовой
статус

NAREK ABGARYAN
PhD Student at the Russian-Armenian (Slavonic) University

THE RATIO OF LEGAL STATUSES OF PRIVATE MILITARY COMPANIES’ EMPLOYEES AND 
MERCENARIES IN THE CONTEXT OF INTERNATIONAL HUMANITARIAN LAW

The current article is dedicated to the analysis of the ratio of legal statuses of private military companies’
employees and mercenaries in the context of International Humanitarian Law. The definition of the term
“mercenary” and the possibility of getting mercenary status by the employees of the private military companies
are analyzed in the article.

Keywords: Private Military Company, Mercenary, International Humanitarian Law, Legal Status.
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ԼԻԱՆԱ ՄԱԼԽԱՍՅԱՆ
ՀՀ Գիտությունների ազգային ակադեմիայի փիլիսոփայության և 
իրավունքի ինստիտուտի պետաիրավական հետազոտությունների բաժնի ասպիրանտ,
ՀՀ արդարադատության նախարարության «Աշտարակ» նոտարական տարածք, 
նոտարի օգնական

ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԻ ԴԱՍԱԿԱՐԳՄԱՆ ԴԱՍԱԿԱՆ ԵՎ ԱՐԴԻԱԿԱՆ ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐԻ
ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ

Սույն հոդ վա ծը նվիր ված է ի րա վուն քի սկզբունք նե րի դա սա կարգ ման դա սա կան և ար դիա կան մո -
տե ցում նե րի հա մե մա տա կան վեր լու ծու թյա նը: Հոդ վա ծում հղում է կա տար վել ի րա վա գի տու թյան մեջ
մեծ ներդրում ու նե ցող այն պի սի հե ղի նակ նե րի մո տե ցում նե րին, ին պի սիք են Մ.Ի. Բայ տի նը, Վ.Ն. Կար -
տա շո վը, Ս.Ե. Ֆ րո լո վը: Հոդ վա ծում անդրա դարձ է կա տար վել ի րա վուն քի սկզբունք նե րի դա սա կարգ -
ման մի շարք մո տե ցում նե րին: Ըստ հե ղի նա կի՝ ի րա վուն քի սկզբունք նե րի հստակ տա րան ջա տու մը կա -
րող է ա պա հո վել ի րա վուն քի սկզբունք նե րի ճշգրիտ բնո րո շու մը` հնա րա վո րու թյուն տա լով կա տա րելու
եզրա հան գում ներ, ո րոնց շնորհիվ հստակ դա սա կար գում ու նե ցող ի րա վուն քի սկզբունք նե րը, ներդրվե -
լով օ րենսդրա կան հա մա կար գում, կամ րաց նեն պե տու թյան և հա սա րա կու թյան, պե տու թյան և ան հա տի
կա պը: 

Բա նա լի բա ռեր. ի րա վուն քի սկզբունք ներ, ի րա վուն քի սկզբունք նե րի դա սա կար գում, միջճ յու ղա յին
սկզբունք ներ, ի րա վուն քի ճյու ղա յին սկզբունք ներ, ի րա վա հա րա բե րու թյուն:
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ЛИАНА МАЛХАСЯН
Аспирант государственно-правового отдела Института философии, 
социологии и права Национальнօй академии наук РА,
нотариальная территория “Аштарак”, министерство юстиции РА,
помощник нотариуса

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ КЛАССИЧЕСКОЙ И СОВРЕМЕННОЙ КЛАССИФИКАЦИЙ 
ПРИНЦИПОВ ПРАВА

Эта статья посвящена сравнительному анализу классической и современной классификаций
принципов права. В статье дается ссылка на подходы юристов, имеющих большой вклад в юриспруденции,
таких как М.И. Байтин, В.Н. Карташов, С.Е. Фролов. В статье затрагивается ряд различных подходов к
классификации принципов права. По мнению автора, четкое различие между правовыми принципами
может обеспечить точную характеристику принципов права, позволяя сделать выводы, в результате чего
четкое различие классификации принципов права, введенных в законодательную систему, укрeпят не-
разрывную связь между государством и обществом, государством и личностью.

Ключевые слова: принципы права, классификация принципов права, межотраслевые принципы
права, отраслевые принципы права, правоотношение. 

LIANA MALKHASYAN
PhD of The Department of State and Legal Studies of the Institute of Philosophy, 
Sociology and Law of National Academy of Sciences RA, 
Ministry of Justice RA of Notarys Territory “Ashtarak”,
Notary Assistant

ТHE COMPARATIVE ANALYSIS OF CLASSICAL AND CONTEMPORARY APPROACHES OF THE 
CLASSIFICATION OF THE PRINCIPLES OF LAW

This article is devoted to the comparative analysis of classical and contemporary approaches of the
classification of the principles of law. The approaches of authors, who have great contribution in the
jurisprudence, such as M.I. Baytin, V.N. Kardashov, S.E. Frolov were also considered in the article. This article
touches upon a number of approaches to classification principles of law. According to the author the clear dif-
ferentiation of the principles of law can provide the precise definition of law principles, giving an opportunity to
make conclusions, as a result of which the law principles, that have a precise classification, being put into the
legislative system, will strengthen the indissoluble bond between the state and the society, between the state and
the individual.

Keywords: principles of law, classification of the principles of law, cross-cutting principles of law, branch
principles of law, a legal relationship.
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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 րը 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 դրանք 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 նը՝ ա ռանց հղում կա տա րե լու: Ար գել վում է նաև այլ աղբ յու րից վերց վա ծը թարգ մա նել կամ
նա խա դա սու թյու նը ձևա փո խել՝ ա ռանց հղում և/ կամ ինք նու րույն վեր լու ծու թյուն կա տա րե լու: 

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