
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

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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ՀՀ դա տա խա զու թյան 99-րդ տա րե դար ձի և դա տա խա զու թյան աշ խա տո ղի օր վա կա պակ -
ցու թյամբ հու լի սի 3-ին ՀՀ գլխա վոր դա տա խա զու թյու նում տե ղի է ու նե ցել հան դի սա վոր նիստ,
ո րին մաս նակ ցել և շնորհավորական ելույթ է ունեցել ՀՀ Նախագահ Սերժ Սարգսյանը:

« Հար գե լի՛ դա տա խազ ներ,
Շ նոր հա վո րում եմ ձեզ և դա տա խա զու -

թյան բո լոր աշ խա տա կից նե րին մաս նա գի տա -
կան տո նի կա պակ ցու թյամբ: Ցան կա նում եմ,
որ ձեր աշ խա տան քում լի նեք հա ջո ղակ և գ նա -

հատ ված: Շա րու նա կե՛ք անձն վի րա բար ծա ռա -
յել ձեր գոր ծին:

Ձեր գոր ծու նեու թյունն ան չափ կարևոր է

պե տու թյան և հա սա րա կու թյան հա մար և նույն -
չափ պա տաս խա նա տու է, քա նի որ ձեր ո րո -
շում նե րը կա րող են մար դու ճա կա տա գի րը փո -
խել՝ բա ռիս ա մե նաուղ ղա կի ի մաս տով:

Շ նոր հա վո րում եմ նաև ձեր ըն տա նի քի ան -
դամ նե րին: Ա ռանց ձեր ըն տա նիք նե րի ան դամնե -
րի ա մե նօր յա ա ջակ ցու թյան՝ ձեր հա ջո ղու թյուն -
նե րը չեն լի նի այն պի սին, ինչ պի սին կա րող են
լի նել նրանց օ ժան դա կու թյան պայ ման նե րում:

Վե ցե րորդ գու մար ման Ազ գա յին ժո ղո վին
հաս ցեագ րած իմ ու ղեր ձում ես ա ռա ջար կել էի
բա նաձև, ո րով պետք է ա ռաջ նորդ վի բա րե -
խիղճ կոչ վե լու հա վակ նող՝ Հա յաս տա նի Հան -
րա պետու թյան յու րա քանչ յուր պաշ տոն յա, հատ -
կա պես՝ ի րա վա պահ հա մա կար գը ներ կա յաց -
նող պաշտոն յան: Նաև ներ կա յաց րել էի ի րա -
վա պահ հա մա կար գի նոր ըն կալ ման մա սին իմ
պատ կե րա ցու մը:

Ինձ հա մար ի րա վա պահ հա մա կար գն ի -
րա վա պաշտ պան բնույթ ու նի: Բո վան դա կա յին
ա ռու մով ես դրանք հո մա նիշ ներ եմ հա մա րում:

3

ՀՈՒԼԻՍԻ 1-Ը ԴԱՏԱԽԱԶՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏՈՂԻ ՕՐՆ Է

Օ
Ր

Ի
Ն

Ա
Կ

Ա
Ն

Ո
Ւ

Թ
Յ

Ո
Ւ

Ն
  №

1
0

0
  2

0
1

7

¸²î²Ê²¼àôÂÚ²Ü ²ÞÊ²îàÔÆ úðì²Ü ÜìÆðì²Ì 
Ð²Ü¸Æê²ìàð ÜÆêî

ÐÐ Ü²Ê²¶²Ð êºðÄ ê²ð¶êÚ²ÜÆ ÞÜàðÐ²ìàð²Î²Ü ºÈàôÚÂÀ



4

ՀՈՒԼԻՍԻ 1-Ը ԴԱՏԱԽԱԶՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏՈՂԻ ՕՐՆ Է
Օ

Ր
Ի

Ն
Ա

Կ
Ա

Ն
Ո

Ւ
Թ

Յ
Ո

Ւ
Ն

  №
1

0
0

  2
0

1
7

Ե թե ու զում ենք մոտ ա պա գա յում Հա յաս տա -
նում թեթևաց նել ի րա վունք նե րը պաշտ պա նո -
ղի հոգ սե րը, ա պա մեր ջան քե րը պետք է ուղ -
ղենք մեկ նպա տա կի՝ ի րա վուն քը պահ պա նո ղի
գոր ծու նեու թյան մեջ ո րա կա կան նոր մա կար -
դա կի բարձ րաց նել ան ձի, հա սա րա կու թյան և
պե տու թյան շա հե րի պաշտ պա նու թյու նը: Դրա
գրա վա կա նն ու ժեղ և պա տաս խա նատ վու թյու -
նից չխու սա փող, ի րա վուն քի գե րա կա յու թյան
սկզբուն քի ներ քո աշ խա տող կուռ և գոր ծակ -
ցող ի րա վա պահ հա մա կարգն է:

Այդ հա մա կար գի հե նաս յու նե րից մե կը, ան -
շուշտ, դա տա խա զու թյունն է՝ պատ մա կա նո րեն
ինք նա տիպ իր կար գա վի ճա կով: Եվ այդ ինք -
նա տի պու թյու նն ա ռա վել հստակ ընդգծ վում է
սահ մա նադ րա կան նոր կար գա վո րում նե րով.
իշ խա նու թյան ե ռաթև հա մա կար գից դուրս, բայց
միա ժա մա նակ իշ խա նու թյան բո լոր ճյու ղե րի
հետ առնչ վող միաս նա կան կա ռույց՝ միայն ի -
րեն հա տուկ լիա զո րու թյուն նե րով և ազ դե ցու -
թյան ո լորտ նե րով:

Հար գե լի՛ գոր ծըն կեր ներ,
Սահ մա նադ րու թյու նը ձեզ վստա հել է ար -

դա րա դա տու թյան ի րա կա նաց մանն ան մի ջա -
կա նո րեն մաս նակ ցե լու, տար բեր մար մին նե րի
գոր ծու նեու թյու նը հսկե լու, ո րո շա կի ո լորտ նե -
րում պե տա կան կա ռույց նե րի հա մար զսպիչ և
հա կակ շիռ լի նե լու պա տաս խա նատ վու թյու նը:
Հատ կա պես մեծ է ձեր դե րա կա տա րու մը քրեա -
կան ար դա րա դա տու թյան ո լոր տում. մինչ դա -
տա կան վա րույ թի օ րի նա կա նու թյան, դա տա -
րա նում ներ կա յաց վող մե ղադ րան քի հիմ նա -
վոր վա ծու թյան, իսկ եր բեմն նաև կա յաց վող
դա տա կան ակ տե րի ար դա րա ցիու թյան վե րա -
բեր յալ հան րու թյան մեջ ձևա վոր վող պատ կե -
րա ցում նե րը պայ մա նա վոր ված են նաև ձեր
գոր ծո ղու թյուն նե րով: Դա տրա մա բա նա կան է:
Ե թե մեծ է պա տաս խա նատ վու թյու նը, ա պա
մեծ է նաև դրա նից ա ծանց վող հնա րա վո րու -
թյու նը, իսկ որ քան մեծ է հնա րա վո րու թյու նը,
նույն քան մեծ են նման հնա րա վո րու թյու նից
օգտ վո ղին ներ կա յաց վող պա հանջ նե րը:

Այս ա ռու մով կու զե նա յի հա տուկ ու շադ րու -
թյուն դարձ նել ձեր գոր ծա ռույթ նե րի հետ ան -
մի ջա կա նո րեն կապ ված մի քա նի խնդրա հա -
րույց երևույթ նե րի վրա, ո րոնց մի մասն ի րա -
վա կան գոր ծըն թաց նե րի շրջա նակ նե րում
քննարկ ման ա ռար կա են դառ նում նույ նիսկ

միջ ազ գա յին դա տա կան ատ յան նե րում: Վստահ
եմ՝ հաս կա նում եք, որ նկա տի ու նեմ Մար դու ի -
րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նում:
Խոսքս նախ և ա ռաջ վե րա բե րում է կա լանք նե -
րի հիմ նա վոր վա ծու թյա նը:

Կաս կա ծից վեր է, որ կա լան քը որ պես խա -
փան ման մի ջոց ընտ րե լու մա սին դա տա րա նի
ո րո շու մը պետք է հիմ նա վոր ված լի նի: Սա կայն
դրա կարևո րա գույն նա խադր յալ նե րից մե կը հա -
մա պա տաս խան ո րակ յալ միջ նոր դու թյան առ -
կա յու թյունն է: Այս տեղ է, որ դա տա խա զու թյու -
նը յու րօ րի նակ մի ջանկ յալ օ ղակ պետք է լի նի
նա խաքն նա կան մարմ նի և դա տա րա նի միջև՝
եր կու հիմ նա կան խնդիր լու ծե լու մի տու մով. ար -
գե լա փա կել ակն հայտ ան հիմն, իսկ եր բեմն՝
միայն օ րեն քի պար զու նակ վե րար տա դրու թյուն
պա րու նա կող միջ նոր դու թյուն նե րի ներ կա յա ցու -
մը դա տա րան, և միա ժա մա նակ՝ բարձ րաց նել
այն միջ նոր դու թյուն նե րի ո րա կը, ո րոնց բա վա -
րար ման հա մար ի րա կա նում կան թե՛ օբ յեկ տիվ
անհ րա ժեշ տու թյուն և թե՛ բա վա րար հիմ քեր:

Հաս կա նա լի է, որ ես նկա տի չու նեմ բա -
վա րար ման քա նա կը. երբ մեր դա տա վոր նե րը
խո սում են այն մա սին, որ դա տա րան նե րը բա -
վա րա րում են միջ նոր դու թյուն նե րի 90 տո կո -
սից ա վե լին, և դա շատ է, ո՛չ, խոս քը դրա մա -
սին չէ: Կա րող է լի նել 100 տո կոս բա վա րա րում
դա տա րա նի կող մից և չ լի նել հիմ նա վոր ված, և
կա րող է դա տա րա նի կող մից լի նել 100 տո կոս
բա վա րա րում ու ամ բող ջո վին հիմ նա վոր ված,
ին չը, կար ծում եմ, կլի նի ա մե նաի դեա լա կա նը:

Մեր պե տու թյան ստանձ նած մի ջազ գա յին
պար տա վո րու թյուն նե րի կա տա րումն ա պա հո -
վե լու տե սանկ յու նից մտա հո գիչ է նաև դա տա -
րան նե րում ար դար դա տաքն նու թյան ոչ բո լոր
բա ղադ րիչ նե րի լիար ժեք պահ պա նու մը: Մաս -
նա վո րա պես՝ դա վե րա բե րում է մե ղադ րան քի
կող մի ա ռանց քա յին վկա նե րի՝ հա կընդ դեմ հար -
ցումն ա պա հո վե լուն:

Կար ծում եմ՝ դա տա խազ ներն այս տեղ ևս
ա նե լիք ու նեն: Այս ճա կա տում կա տար ված պա -
տաս խա նա տու և բա րե խիղճ աշ խա տան քը ոչ
միայն ե րաշ խա վո րում է ան ձի հիմ նա րար ի րա -
վունք նե րի ի րա ցու մը, այլև ա պա հո վում է յու -
րա քանչ յուր քրեա կան գոր ծի քննու թյան և հան -
գու ցա լուծ ման ար դա րա ցիու թյու նը:

Ք րեա կան գոր ծե րի քննու թյան տևա կա -
նու թյան կամ ձգձգում նե րի տե սանկ յու նից շա -
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րու նա կում է ար դիա կան մնալ հե տա խուզ վող
ան ձանց հայտ նա բեր ման խնդի րը: Հա մոզ ված
եմ, որ իր սահ մա նադ րա կան լիա զո րու թյուն նե -
րի շրջա նակ նե րում դա տա խա զու թյու նը պետք
է ա ռա վել մեծ ու շադ րու թյուն դարձ նի նմա նա -
տիպ գոր ծե րին: Քն նու թյու նից թաքն վող մե -
ղադր յալ նե րի հայտ նա բեր ման հար ցում պետք
է սերտ և ա վե լի արդ յու նա վետ հա մա գոր ծակ -
ցել քննչա կան մար մին նե րի և հատ կա պես ոս -
տի կա նու թյան հետ:

Հար գե լի՛ գոր ծըն կեր ներ,
Այս ա մե նով հան դերձ այ սօր կա րող ենք

փաս տել, որ մեր դա տա խա զու թյան գոր ծու -
նեու թյան մեջ զգա լի ա ռա ջըն թաց կա: Գ նա լով՝
դա տա խազ նե րը դառ նում են է՛լ ա վե լի պատ -
րաստ ված և է՛լ ա վե լի պա տաս խա նա տու: Դա -
տա խազ նե րի նման բա րե խիղճ աշ խա տան քը
տա լիս է իր դրա կան արդ յուն քը: Հա մոզ ված
եմ, որ դա նկա տում են ինչ պես ձեզ հետ աշ -
խա տող պաշ տո նա տար ան ձինք, այն պես էլ
մեր հան րու թյու նը: Դա նկա տե լի է նաև դա տա -
խա զու թյան տա րե կան հա ղոր դում նե րում:

Միա ժա մա նակ՝ տա րե կան հա ղոր դում նե -
րում տես նում եմ ո րոշ խնդիր նե րի մա սին մտա -
հո գու թյուն ներ: Բ նա կան է, որ պե տա կան մյուս
մար մին նե րի աշ խա տանքն էլ իր դրա կան կամ
բա ցա սա կան ազ դե ցու թյունն է թող նում դա տա -
խա զու թյան գոր ծու նեու թյան արդ յունք նե րի վրա:
Սա կայն դուք չեք կա րող պա սիվ դի տորդ ներ
լի նել և սահ մա նա փակ վել՝ այս կամ այն բնա -
գա վա ռում առ կա խնդիր ներն ար ձա նագ րե լով:

Խն դիր նե րի մա սին բարձ րա ձայ նե լը բա -
վա րար չէ: Դա խնդրի լու ծում չէ: Խնդ րի վեր -
հա նու մը պետք է մշտա պես ու ղեկց վի՝ լու ծե լու
մի ջոց ներ ձեռ նար կե լով:

Այս պարզ կա նո նը միշտ պետք է կի րառ վի
ձեր ա ռօր յա աշ խա տան քում: Ե թե ղե կա վա րին
պաշ տոն յան ներ կա յաց նում է խնդի րը և չի տա -
լիս դրա հնա րա վոր լու ծու մը, ա վե լի լավ կլի նի՝
լուծ ման տար բե րակ նե րը, իսկ լու ծում նե րի մա -
սին մտա ծում է միայն ղե կա վա րը, ա պա նշա -
նա կում է, որ նրանք եր կուսն էլ արդ յու նա վետ
չեն օգ տա գոր ծում ի րենց ժա մա նակն ու հնա -
րա վո րու թյուն նե րը:

Դա ան թույ լատ րե լի աշ խա տաոճ է: Մենք
նման գոր ծե լա կեր պով ա ռաջ նորդ վե լու ա վե -
լորդ ժա մա նակ չու նենք: Կար ծում եմ, որ օ -
րենսդ րա կան լիա զո րու թյուն նե րի շրջա նակ նե -

րում դուք ու նեք բա վա րար գոր ծի քա կազմ թե՛
բա ցա հայտ ված խնդիր նե րը լու ծե լու, թե՛ դրանց
լուծ ման հա մար անհ րա ժեշտ ա ռա ջար կու թյուն -
ներ ներ կա յաց նե լու հա մար:

Հա կա ռակ գոր ծե լա կեր պը բե րում է ան -
տար բե րու թյան. ան տար բե րու թյուն, ո րը պա -
րարտ հող է ստեղ ծում չա րա շա հում նե րի, կո -
ռուպ ցիոն երևույթ նե րի և, ի վեր ջո՝ ա նար դա -
րու թյան հա մար: Ես ար դեն ա ռիթ եմ ու նե ցել
ա սե լու, որ ա նար դա րու թյու նը մեր թիվ մեկ
թշնա մին է, և մենք պա տե րազմ ենք հայ տա -
րա րել ա նար դա րու թյա նը: Այդ պա տե րազ մում
մենք պար տա վոր ենք հաղ թել՝ չե զո քաց նե լով
ան տար բե րու թյան ա մեն մի դրսևո րում, վե րաց -
նե լով կո ռուպ ցիոն ցան կա ցած երևույթ:

Դուք ըն կա լե լի, վստա հե լի և հու սա լի ի րա -
վա պահ հա մա կարգ ու նե նա լու գլխա վոր պա -
տաս խա նա տու նե րից եք: Են թադր վում է, որ
ձեր մաս նա գի տա կան ո րակ նե րը և ար ժե քա յին
հա մա կարգն ու նակ են ե րաշ խա վո րե լու դա:
Իսկ ե թե ձեր մեջ կան մար դիկ, ո րոնց ո րակ -
ներն ու ար ժեք նե րը տար բեր վող են, ա պա կա՛մ
նրանք պետք է հե ռա նան, կա՛մ ինք ներդ պետք
է վճռա կա նո րեն հե ռաց նեք նրանց: Եր րորդ
տար բե րա կը նույն պես կա, սա կայն հեռա նկա -
րա յին չէ և ցա վոտ է, ընդ ո րում՝ ոչ միայն կամ
ոչ այն քան նման «ան հատ նե րի», որ քան տվյալ
հա մա կար գի հա մար:

Ա նար դար դա տա խա զը վնա սա բեր է թե՛
դա տա խա զու թյան, թե՛ այն կա ռույ ցի հա մար,
ո րը դա տա խա զու թյա նը վե րա պահ ված լիա զո -
րու թյուն նե րի ու ժով նրա ազ դե ցու թյան գո տում
է: Այս ի մաս տով՝ ա նար դա րու թյան դեմ դա տա -
խա զու թյան պայ քա րը երկ ճա կատ է: Եվ դժվար
է ա սել, թե ո՛ր ճա կա տում դա տա խա զի ան հա -
ջո ղու թյունն ա վե լի վնա սա բեր կլի նի: Ուս տի
միշտ պետք է զգոն լի նեք: Ձեր զգո նու թյան
թու լա ցու մը թու լաց նե լու է ի րա վա պաշտ պան
ողջ հա մա կար գը:

Հար գե լի՛ գոր ծըն կեր ներ,
Մեր եր կի րը մտել է բե կում նա յին մի նոր

ժա մա նա կաշր ջան: Միա սին կա ռու ցե լու ենք
պե տա կան կա ռա վար ման նոր կար գը: Ապ րիլ -
յան ընտ րու թյուն նե րից ա ռաջ մենք խնդիր էինք
դրել ցույց տալ ինք ներս մեզ, ին չո՞ւ ոչ՝ նաև
միջ ազ գա յին կա ռույց նե րին, որ վճռա կան ենք
կազ մա կեր պե լու լա վա գույն չա փա նիշ նե րին հա -
մա պա տաս խա նող ընտ րու թյուն ներ:



Ար դեն կա րե լի է փաս տել, որ դա մեզ հա -
ջող վեց: Ան շուշտ, կգտնվեն մար դիկ, որ այլ
կար ծիք կու նե նան, բայց որևէ մե կը չի կա րող
հեր քել, որ այդ ընտ րու թյուն նե րը վկա յե ցին Հա -
յաս տա նում առն վազն ժո ղովր դա վա րու թյան և
պե տա կա նա շի նու թյան ա ռա ջըն թա ցի փաս տի
մա սին: Դրանք նաև վկա յե ցին, որ պե տու թյունն
ի վի ճա կի է ար ձա գան քե լու նման գոր ծըն թաց -
նե րին ու ղեկ ցող ցան կա ցած ի րա վա խախտ ման:

Այս տեղ պետք է ընդգ ծեմ դա տա խա զու -
թյան կարևոր դե րա կա տա րու մը: Դա տա խա -
զու թյան ակ տիվ մաս նակ ցու թյամբ ի րա վա պահ
հա մա կար գը ցույց տվեց, որ ու նակ է առ կա ռե -
սուրս նե րի ճիշտ կի րառ մամբ քննար կելու են -
թադր յալ ընտ րա խախ տում նե րի վե րա բեր յալ
բո լոր ա հա զան գե րը: Ձեզ հա ջող վեց պա տաս -
խա նատ վու թյամբ հա մա կար գել ի րա վա պահ
մար մին նե րի առջև դրված խնդիր նե րի լուծ ման
գոր ծըն թա ցը, հա վուր պատ շա ճի վեր լու ծել առ -
կա տե ղե կատ վու թյու նը և ժա մա նա կին ար ձա -
գան քել յու րա քանչ յուր ա հա զան գի՝ նույ նիսկ,
ե թե վերջինս ա ռերևույթ որևէ ի րա վա խախտ -
ման լուրջ նշան ներ չէր պա րու նա կում:

Ան կաս կած՝ սա ձեռք բե րում է, բայց դա -
տա խա զու թյու նը դեռ շատ ա նե լիք ներ ու նի: Ո -
մանք կա րող են մտա ծել, որ փո փոխ ված Սահ -
մա նադ րու թյամբ դա տա խա զու թյան դե րը չի
փոխ վում, սա կայն ես այլ կար ծիք ու նեմ:

Վս տահ եմ, որ կա ռա վար ման նոր հա մա -
կար գի և պե տա կան իշ խա նու թյան մար մին նե -
րի նոր հա րա բե րակ ցու թյան պայ ման նե րում
փոխ վում է նաև դա տա խա զու թյան դե րա կա -
տա րու մը, որն ա վե լի մեծ կամ փոքր չէ, ա վե լի
ու ժեղ կամ թույլ չէ, այլ պար զա պես յու րա հա -
տուկ է: Եվ հենց այդ յու րա հատ կու թյու նը պահ -
պա նե լով՝ դուք պետք է հա վատ ու վստա հու -
թյուն ներշն չեք նաև մյուս նե րին:

Սահ մա նադ րու թյու նը ձեզ տվել է անհ րա -
ժեշտ և բա վա րար բո լոր գոր ծիք նե րը՝ է՛լ ա վե լի
բարձ րաց նե լու դա տա խա զու թյան ու դա տա -
խա զի նկատ մամբ հան րա յին վստա հու թյու նը:
Կարծում եմ, որ Սահ մա նադ րու թյան փո փո խու -
թյուն նե րի ներ քո մշակ վող Դա տա խա զու թյան
մա սին նոր օ րեն քը լրա ցու ցիչ ե րաշ խիք ներ
կտա ձեր ա ռա քե լու թյունն ա ռա վել արդ յու նա -
վետ ի րա կա նաց նե լու հա մար: Նաև կար ծում
եմ, որ ձեր հա ջո ղու թյուն ներն ու ան հա ջո ղու -
թյուն նե րը մե ծա պես պայ մա նա վոր վե լու են ոչ

այն քան տվյալ օ րեն քի լու ծում նե րով, որ քան
ձեր ա ռա քե լու թյան հան դեպ դրսևո րած մո տեց -
մամբ և ձեր աշ խա տան քի ո րա կով:

Գի տեմ, որ քիչ խնդիր ներ չու նեք: Միա ժա -
մա նակ՝ ու զում եմ ի մա նաք, որ պե տու թյունն ա -
ջակ ցե լու է ձեզ այդ խնդիր նե րի լուծ ման գոր -
ծում, փոր ձե լու է ըն կա լե լի և տե սա նե լի դարձ նել
դա տա խա զի սո ցիա լա կան դե րը: Այդ նպա տա -
կին հաս նե լու հա մար պետք է վստահ լի նենք,
որ դա տա խա զու թյու նում իշ խում են բա րեխղճու -
թյու նը, ազն վու թյու նը և պ րո ֆե սիո նա լիզ մը:

Ա ռանց քա յին այս ո րակ ներն ակն կա լե լու
հա մար, բնա կա նա բար, պետք է ա պա հով ված
լի նեն դա տա խա զի սո ցիա լա կան ե րաշ խիք նե -
րը: Կար ծում եմ՝ վեր ջերս ըն դուն ված օ րեն քով
մեզ հա ջող վեց լու ծել դա տա խազ նե րից շա տերին
մտա հո գող կեն սա թո շակ նե րի հար ցը, ին չը որո -
շա կիո րեն թեթևաց նում է հա մա կար գում առ կա
սո ցիա լա կան խնդիր նե րը: Դա նաև մա սամբ լու -
ծում է կադ րա յին խնդի րը: Փոր ձա ռու և ար դար
կադ րե րը մեզ հա մար չա փա զանց թանկ են:

Ան շուշտ, մենք չենք բա վա րար վե լու ձեռք -
բե րում նե րով և փոր ձե լու ենք լա վա գույնս լու ծել
երկ րի կա յու նու թյան և անվ տան գու թյան համար
անհ րա ժեշտ նաև մյուս խնդիր նե րը: Ես վստահ
եմ, որ 2018 թվա կա նի պե տա կան բյու ջեի հաս -
տա տու մով դուք տես նե լու եք նաև վե րա բերմուն -
քի ո րո շա կի փո փո խու թյուն դե պի դրա կա նը:

Հար գե լի՛ գոր ծըն կեր ներ,
Կր կին շնոր հա վո րում եմ բո լո րիդ Դա տա -

խա զու թյան աշ խա տո ղի օր վա կա պակ ցու թյամբ:
Շ նոր հա վո րում եմ նաև ձեր այն գոր ծըն կեր նե -
րին, ով քեր ար ժա նա ցել են պե տու թյան բարձր
պարգևնե րի և բարձ րա գույն դա սա յին աս տի -
ճան նե րի: Վս տահ եմ, որ ար ժա նա վոր նե րը
մշտա պես գնա հատ ված են լի նե լու մեր պե տու -
թյան կող մից:

Ա ռող ջու թյուն և հա ջո ղու թյուն եմ մաղ թում
ձեզ: Շ նոր հա կալ եմ կա տա րած աշ խա տան քի
հա մար, ա ռա վել շնոր հա կալ եմ այն աշ խա -
տան քի հա մար, որ ա պա գա յում կա տա րե լու
եք: Ես ուղ ղա կի խնդրում եմ՝ սա տա րե՛ք Հա -
յաս տա նի Հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու թյա -
նը, սա տա րե՛ք ինձ՝ մեր երկ րից ար մա տա խիլ
ա նե լու բո լոր հո ռի երևույթ նե րը, ո րոնք պատ -
ժե լի են օ րենսդ րու թյամբ»,– ա սել է Հան րա պե -
տու թյան Նա խա գա հը:
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ՀՈՒԼԻՍԻ 1-Ը ԴԱՏԱԽԱԶՈՒԹՅԱՆ ԱՇԽԱՏՈՂԻ ՕՐՆ Է

«Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան դա տա -
խա զու թյու նը պե տա կան մար մին նե րի հա մա -
կար գում իր ու րույն տե ղով մշտա պես կարևոր
ներդ րում է ու նե ցել պե տա կան-ի րա վա կան հա -
մա կար գի կա յուն և բ նա կա նոն գոր ծու նեու թյան
ա պա հով ման, զար գաց ման և կա տա րե լա գործ -
ման մեջ: Դա տա խա զու թյան՝ որ պես պե տա -
կան մարմ նի ձևա վոր ման հիմ քը կա ռա վար -
ման մար մին նե րի նկատ մամբ վե րահս կո ղու -
թյու նը և հան ցա վո րու թյան դեմ պայ քարն ու -
ժե ղաց նե լու անհ րա ժեշ տու թյունն էր, և այդ հա -
յե ցա կար գա յին տրա մա բա նու թյա նը հա մա պա -
տաս խան՝ Հա յաս տա նի դա տա խա զու թյունն իր
գոր ծու նեու թյան բո լոր փու լե րում հան դի սա ցել
է երկ րում օ րի նա կա նու թյան և ի րա վա կար գի
ա պա հով ման պա տաս խա նա տուն:

Հա յաս տա նի ան կա խա ցու մից հե տո սկիզբ
ա ռած ի րա վա կան բա րե փո խում նե րը հիմք դրե -
ցին դա տա խա զու թյան հա մա կար գի կազ մա -
կեր պա կան և ֆունկ ցիո նալ զար գաց ման նոր
ըն թաց քին՝ ա պա հո վե լով սա հուն ան ցում դեպի
գոր ծու նեու թյան ուղ ղու թյուն նե րի նոր շրջա նակ
և դ րանց արդ յունք նե րի վե րա բեր յալ նոր ո րա -
կա կան պա հանջ ներ: Հա յաս տա նի Հան րա պե -
տու թյան Սահ մա նադ րու թյու նը ձևա կեր պեց դա -
տա խա զու թյան նոր կար գա վի ճա կը, վե րաիմաս -
տա վո րեց Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան դա -
տա խա զու թյան՝ որ պես ի րա վա պահ մարմ նի
դե րը` նրա գոր ծու նեու թյունն ուղ ղե լով հատ կա -

պես հան ցա վո րու թյան դեմ նորովի պայ քա րին
ու քրեա դա տա վա րա կան գոր ծու նեու թյա նը: Դա -
տա խա զու թյան մա սին Հա յաս տա նի Հան րա -
պե տու թյան եր կու օ րենք ն ի րենց գոր ծո ղու թյան
մե կա կան տաս նամ յա կում, ժա մա նա կին հա -
մա հունչ, ա պա հո վել են դա տա խա զու թյան առջև
դրված խնդիր նե րի ի րա կա նա ցու մը` միա ժա -
մա նակ փոր ձա ռա կան ա ռիթ ստեղ ծե լով հա -
մա կար գի գոր ծու նեու թյան ի րա վա կան հիմ քե -
րի հե տա գա զար գաց ման հա մար:

Ի րո ղու թյուն դար ձած սահ մա նադ րա կան
բա րե փո խում նե րը, ի դեմս Հա յաս տա նի Հան -
րա պե տու թյան Սահ մա նադ րու թյան 2015թ. դեկ -
տեմ բե րի 6-ի փո փո խու թյուն նե րի, դա տա խա -
զու թյան հա մա կար գի հե տա գա զար գաց ման և
գոր ծու նեու թյան շա րու նա կա կան կա տա րե լա -
գործ ման պայ ման ներ են ձևա վո րել: Դրանք ի
վեր ջո պե տա կան իշ խա նու թյան ի րա կա նաց -
ման՝ իշ խա նու թյուն նե րի բա ժան ման և հա վա -
սա րակշռ ման սկզբուն քի հա մա տեքս տում հստա -
կեց րել են Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան դա -
տա խա զու թյան սահ մա նադ րաի րա վա կան կար -
գա վի ճա կը:

Շա րու նակ վող ի րա վա կան բա րե փո խում -
նե րի շրջա նա կում ըն դուն վե լիք « Դա տա խա զու -
թյան մա սին» նոր օ րեն քը, դա տա խա զու թյան
սահ մա նադ րաի րա վա կան կար գա վի ճա կին հա -
մա պա տաս խան, վստա հա բար անհ րա ժեշտ
գոր ծի քա կազմ է ա պա հո վե լու մեր հան րու թյան
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պա հանջ նե րով, Ձեր հռչա կած հրա մա յա կան -
նե րով դա տա խա զու թյան ստանձ նած խնդիր -
նե րը լու ծե լու հա մար:

1. Այդ խնդիր նե րից ա ռա ջի նը քրեա դա -
տա վա րա կան գոր ծու նեու թյան միաս նա կա նու -
թյան, կան խա տե սե լիու թյան և ո րո շա կիու թյան
ա պա հո վումն է: Մար դու ի րա վունք ներն ու օ րի -
նա կան շա հե րը շո շա փող այդ գոր ծու նեու թյան
շնորհիվ կա յաց վող ո րո շում նե րի տար բե րակ -
վա ծու թյունն ու մար դուն իր վար քագ ծի ան թույ -
լատ րե լիու թյու նը ող ջամ տո րեն գի տակ ցե լու հնա -
րա վո րու թյուն չտվող դրանց ան կան խա տե սե -
լիու թյունն ան հա մա տե ղե լի են օ րեն քի առջև
ընդ հա նուր հա վա սա րու թյան և ի րա վա կան ո -
րո շա կիու թյան սահ մա նադ րա կան սկզբունք նե -
րի հետ, որոնք հան գեց նում են այդ գոր ծու -
նեու թյան ա նար դա րա ցիու թյան մա սին հա սա -
րա կա կան ըն կալ ման: Դա տա խա զու թյու նը,
հսկո ղու թյուն ի րա կա նաց նե լով պե տա կան տար -
բեր գե րա տես չու թյուն նե րում գոր ծող մինչ դա -
տա կան վա րույթ ի րա կա նաց նող մար մին նե րի
գոր ծու նեու թյան նկատ մամբ, իր լիա զո րու թյուն -
նե րի ծա վա լով, դրանք ի րա կա նաց նե լու շնորհիվ
անհրա ժեշտ ամ բող ջա կան տե ղե կատ վու թյուն
տի րա պե տե լու և դ րանց հա մադր ված վեր լու -
ծու թյուն կա տա րե լու հնա րա վո րու թյամբ, անհրա -
ժեշ տա բար հանձ նա ռու է նաև քրեա կան ար -
դա րա դա տու թյան ո լոր տում ի րա վա կան խնդիր -
նե րի լուծ ման միաս նա կա նու թյան և կան խա -
տե սե լիու թյան ա պա հով ման գոր ծում:

Այ սօր ակ տի վո րեն ի րա կա նաց վում են այդ
ուղ ղու թյամբ վճռա կան քայ լեր, ո լոր տի ա ռան -
ձին պա տաս խա նա տու նե րի դիր քո րո շում նե րի
հա մա կող մա նի վեր լու ծու թյան և քն նար կում նե -
րի արդ յուն քով մշակ վում են գործ նա կան վի ճե -
լի հար ցե րի միաս նա կան լու ծում ներ՝ ի րա վուն -
քի զար գաց ման ընդ հա նուր մի տում նե րի, Եվ -
րո պա յի խորհր դի նա խա րար նե րի կո մի տեի
հանձ նա րա րա կան նե րում և բա նաձևե րում ա -
ռա ջադր ված լու ծում նե րի և Մար դու ի րա վունք -
նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի՝ ինչ պես Հա -
յաս տա նին վե րա բե րող, այն պես էլ այլ գոր ծե -
րով ո րո շում նե րում ար տա հայտ ված ի րա վա -
կան դիր քո րո շում նե րի հաշ վառ մամբ՝ այդ պի -
սով էա պես նպաս տե լով նաև այդ դիր քո րո -
շում նե րի և մո տե ցում նե րի գործ նա կա նում ա -
րագ տա րած մանն ու ան մի ջա կան կի րա ռու -
թյա նը:

2. Դա տա խա զու թյան գոր ծու նեու թյան
գլխա վոր ա ռաջ նա հեր թու թյուն նե րից մյու սը ե -
ղել և մ նում է կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րը: Այն,
որ կո ռուպ ցիան ան հա մա տե ղե լի է բո լոր ո -
լորտ նե րում պե տա կան գոր ծու նեու թյան հիմ քը
կազ մող այն պի սի բարձ րա գույն ար ժեք նե րի
հետ, ինչ պի սիք են ա նա չա ռու թյու նը, ար դա -
րու թյու նը, ի րա վա հա վա սա րու թյու նը և ի րա -
վունք նե րի պաշտ պա նու թյան ե րաշ խա վո րու մը,
այն, որ կո ռուպ ցիան, ծա վալ նե րից կամ պե -
տա կան ու ոչ պե տա կան տար բեր ո լորտ նե րում
տե ղա կա յու մից անկախ, ստվե րում է պե տու -
թյան կա յուն զար գաց մանն ուղղ ված բա րե խիղճ
աշ խա տան քը, ա ռա ջաց նում անվս տա հու թյուն
պե տա կան բո լոր կա ռույց նե րի նկատ մամբ և
ան ար դար դա րու թյան խո ր հա սա րա կա կան ըն -
կա լում, բա վա րար հրա մա յա կան են այդ չա րի -
քի դեմ պայ քա րը բա ցար ձա կաց նե լու հա մար:

Հա կա կո ռուպ ցիոն ո լոր տում Հա յաս տա նի
Հան րա պե տու թյան ստանձ նած մի ջազ գա յին
պար տա վո րու թյուն նե րը են թադ րում են այդ
երևույ թի դեմ հա մա կարգ ված և մաս նա գի տաց -
ված պայ քար, և դա տա խա զու թյունն ի րա վա -
պահ գոր ծու նեու թյան ո լոր տում իր բա ցա ռիկ
լիա զո րու թյուն նե րով ա ռա ջինն է կրում այդ պայ -
քա րի հիմ նա կան ծան րու թյու նը:

Կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րի ո լոր տում տա -
րեց տա րի ա վե լա ցող հա ջո ղու թյուն նե րը թեև
տե սա նե լի են, սա կայն ա նե լիք ներ դեռ շատ
կան: Ընդ ո րում՝ այդ պայ քա րում դա տա խա -
զու թյան որ դեգ րած մո տե ցում ներն ա ռա ջին
հեր թին ուղղ ված են բա ցա ռե լու կո ռուպ ցիոն
երևույթ նե րը դա տա խա զա կան գոր ծու նեու թյան
կամ դրան հա րող ո լորտ նե րում:

Քաջ գի տակ ցում ենք, որ այդ երևույ թի
դեմ արդ յու նա վետ, ար դա րա ցի և հան րու թյան
կող մից ըն կա լե լի պայ քա րի ա ռա ջա մար տի կը
կոչ վե լու ա ռա ջին գրա վա կա նը յու րա քանչ յուր
դա տա խա զի վար քագ ծի, գոր ծու նեու թյան հան -
րա գու մա րում դա տա խա զա կան հա մա կար գի
հստակ և շի տակ բա րո յա կան նկա րագ րի ե -
րաշ խա վո րումն է, որն ա պա հո վում է այդ պայ -
քա րի նախ բա րո յա կան, ա պա ի րա վա կան
հիմքն ու ուղղ վա ծու թյու նը: Յու րա քանչ յու րիս
պարտքն է ար դա րաց նել և ամ րապն դել դա -
տա խա զու թյան ստանձ նած դերն այդ պայ քա -
րում, կաս կա ծի տակ չդնել մեր և մեր գոր ծըն -
կեր նե րի հե ղի նա կու թյու նը՝ ա ռաջ նորդ վե լով այն
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գի տակց մամբ, որ հան ցա վո րու թյան դեմ պայ -
քա րի, այդ թվում՝ քրեա դա տա վա րա կան գոր -
ծու նեու թյան ո լոր տում կո ռուպ ցիոն երևույթ նե -
րը էա պես վնա սում են մար դու ի րա վունք նե -
րին, հա սա րա կու թյան և պե տու թյան շա հե րին,
չե զո քաց նում են տա րի նե րի կա տար ված աշ -
խա տանքն ու հե ղի նա կազր կում ողջ ի րա վա -
պահ հա մա կար գը:

3. Դա տա խա զու թյան գոր ծու նեու թյան մեջ
հա ջորդ ա ռաջ նա հեր թու թյու նը հան ցա վո րու -
թյան դեմ պայ քա րի արդ յու նա վե տու թյան բարձ -

րա ցումն է: Հան ցա վո րու թյան հա մընդ հա նուր
ո րա կա կան և քա նա կա կան փո փո խու թյուն նե -
րը, ո րոնք ար տա հայտ վում են ա ռան ձին հան -
ցա տե սակ նե րի քա նա կա կան ա ճով, կազ մա -
կերպ վա ծու թյան աս տի ճա նի բարձ րաց մամբ,
հան ցա վոր գոր ծու նեու թյան ե ղա նակ նե րի և մի -
ջոց նե րի կա տա րե լա գործ մամբ՝ մեր ա մե նօր յա
հետևո ղա կան աշ խա տան քի ու ստեղ ծա գոր ծա -
կան մո տե ցում նե րի հրա մա յա կանն են կան խո -
րո շում: Ա ռան ձին հան ցա տե սակ նե րի նաև անդր -
ազ գա յին տա րա ծու մը լուրջ սպառ նա լիք է ցան -

կա ցած պե տու թյան անվ տան գու թյա նը: Հան -
ցա վո րու թյան գրե թե բո լոր տե սակ նե րի կրի մի -
նո լո գիա կան և ք րեաի րա վա կան ու սում նա սի -
րու թյուն նե րը վկա յում են, որ դրանց դեմ պայ -
քա րի արդ յու նա վե տու թյու նը բարձ րաց նե լուն
ուղղ ված ո րա կա կան փո փո խու թյուն ներն ան -
վի ճե լի անհ րա ժեշ տու թյուն են: Հան ցա վո րու -
թյան դեմ պայ քա րը պետք է բա վա րա րի դրա
արդ յու նա վե տու թյան հա մար էա կան նշա նա -
կու թյուն ու նե ցող հա մա կարգ վա ծու թյան պա -
հան ջը՝ հիմն ված լի նե լով հան ցա վո րու թյան վի -
ճա կի, կա ռուց ված քի և շար ժըն թա ցի վե րա բեր -
յալ տվյալ նե րի անհ րա ժեշտ վեր լու ծու թյուն նե -
րի վրա:

Իր կարևո րու թյամբ նշվա ծի հետ զու գա -
հե ռա բար ընդգծ ման է ար ժա նի քրեա կան գոր -
ծե րի ար դա րա ցի քննու թյան պա հան ջի ան վե -
րա պահ ա պա հով ման խնդի րը: Այս գոր ծա ռույ -
թի հետևո ղա կան ի րա ցու մը պետք է ա պա հո վի
քրեա կան դա տա վա րու թյու նում հան րա յին և
մաս նա վոր շա հե րի անհ րա ժեշտ և ող ջա միտ

հա վա սա րակշ ռու մը՝ իր հիմ քում ու նե նա լով այն
գի տակ ցու մը, որ հան ցա վո րու թյան՝ որ պես ան -
ձի, հա սա րա կու թյան և պե տու թյան նկատ մամբ
ոտնձ գող երևույ թի դեմ պայ քա րը պետք է կա -
ռուց ված լի նի օ րի նա կա նու թյան սկզբուն քի վրա:

Ընդ ո րում՝ այս ա ռու մով դա տա խա զու -
թյան ա ռա քե լու թյունն ա ռանձ նա հա տուկ է, որն
ար տա հայտ վում է, մի կող մից, հան ցա գոր ծու -
թյան լիար ժեք բա ցա հայտ ման, մե ղա վոր բո լոր
ան ձանց մեր կաց ման, նրանց ար դա րա ցի պա -
տաս խա նատ վու թյան ա պա հով ման, մյուս կող -
մից՝ քրեա կան վա րույ թում ներգ րավ ված յու -
րա քաանչ յուր մաս նա վոր շահ հե տապն դող ան -
ձի դա տա վա րա կան ի րա վունք նե րի ե րաշ խա -
վոր ման միա ժա մա նակ յա պա տաս խա նատ վու -
թյամբ:

4. Ինչ պես ցան կա ցած ժո ղովր դա վա րա -
կան պե տու թյան, այն պես էլ Հա յաս տա նի Հան -
րա պե տու թյան հա մար ա ռաջ նա հերթ խնդիր է
նաև հան րու թյանն օբ յեկ տիվ, լիար ժեք տե ղե -
կատ վու թյան ա պա հո վու մը մեր գոր ծու նեու -
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թյանն առնչ վող հար ցե րով: Այլ խոս քով՝ օ րեն -
քով թույ լատ րե լի հրա պա րա կայ նու թյան ա պա -
հով մամբ հան րու թյա նը հա սա նե լի ենք դարձ -
նե լու քրեա կան հե տապնդ ման ո լոր տում կա -
տար վող աշ խա տան քը: Բաց շփում նե րի շնորհիվ
ա պա հո վե լու ենք բարդ, դժվա րին, պա տաս -
խա նա տու, եր բեմն ան մի ջա կան վտանգ նե րով
ու ղեկց վող իր գոր ծը հան ցան քի նկատ մամբ ա -
նե րեր ան հան դուր ժո ղա կա նու թյամբ շա րու նակե -
լու՝ դա տա խա զի, նաև քրեա կան հե տապնդման
մյուս մար մին նե րի մեր գոր ծըն կեր նե րի պատ -
րաս տա կա մու թյան՝ հան րու թյան լայն զանգված -
նե րի կող մից ըն կա լու մը, դրանց նկատ մամբ
հան րա յին վստա հու թյան և հո գա տա րու թյան
բարձր մա կար դա կը:

Դա տա խա զու թյան գոր ծու նեու թյան արդյու -
նա վե տու թյան կա պակ ցու թյամբ բարձր ակնկա -
լիք նե րը և հա սա րա կու թյան ար դա րա ցի պա -
հանջ կո տու թյու նը պայ մա նա վոր ված են դա տա -

խա զու թյան առջև դրված խնդիր նե րով և դրանք
լու ծե լու հա մար նրա սահ մա նադ րաի րա վա կան
կար գա վի ճա կով: Այդ կար գա վի ճա կի գործ նա -
կան ի րա ցումն ուղղ ված է լի նե լու բա ցա ռա պես
օ րի նա կա նու թյան ամ րապնդ մա նը, մար դու ի -
րա վունք նե րի, հա սա րա կու թյան և պե տու թյան
շա հե րի պաշտ պա նու թյա նը, հա սա րա կա կան
վստա հու թյան ամ րապնդ մա նը:

Կր կին շնոր հա վո րե լով իմ բո լոր գոր ծըն -
կեր նե րին՝ մաղ թում եմ քաջա ռող ջու թյուն, ըն -
տա նե կան խա ղա ղու թյուն ու եր ջան կու թյուն,
բեղմ նա վոր, արդ յու նա վետ և հ պար տու թյան
ապ րում նե րով աշ խա տանք՝ ի նպաստ մեր պե -
տու թյան ու ժո ղովր դի:

Միա ժա մա նակ ցան կա նում եմ վստա հեց -
նել, որ դա տա խա զա կան հա մա կար գը վճռա -
կան է և ջանք չի խնա յի մեր առջև դրված պա -
տաս խա նա տու խնդիր նե րը պատ վով կա տա -
րե լու հա մար»:
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պսակ է տե ղադ րել:
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳԻՐԸ
Հ.Ջ. ԱՍԼԱՆՅԱՆԻՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ԵՐՐՈՐԴ ԴԱՍԻ

ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱԿԱՆԻ ԴԱՍԱՅԻՆ ԱՍՏԻՃԱՆ 
ՇՆՈՐՀԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 55-րդ հոդվածի
16-րդ կետով և հիմք ընդունելով «Դատախազության մասին» Հայաստանի Հանրապետության
օրենքի 37-րդ հոդվածի 2-րդ մասը` ո ր ո շ ու մ  ե մ.

Դատախազության աշխատողի օրվա կապակցությամբ Հայաստանի Հանրապետության
գլխավոր դատախազի տեղակալ, արդարադատության առաջին դասի խորհրդական Հայկ
Ջիվանի ԱՍԼԱՆՅԱՆԻՆ շնորհել արդարադատության երրորդ դասի պետական խորհրդականի
դասային աստիճան:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀ Ս.ՍԱՐԳՍՅԱՆ

2017թ. հունիսի 29
Երևան
ՆՀ-501-Ա

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳԻՐԸ
Ս.Ժ. ԽԱՉԱՏՐՅԱՆԻՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ԵՐՐՈՐԴ ԴԱՍԻ

ՊԵՏԱԿԱՆ ԽՈՐՀՐԴԱԿԱՆԻ ԴԱՍԱՅԻՆ ԱՍՏԻՃԱՆ 
ՇՆՈՐՀԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Ղեկավարվելով Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 55-րդ հոդվածի
16-րդ կետով և հիմք ընդունելով «Դատախազության մասին» Հայաստանի Հանրապետության
օրենքի 37-րդ հոդվածի 2-րդ մասը` ո ր ո շ ու մ  ե մ.

Դատախազության աշխատողի օրվա կապակցությամբ Երևան քաղաքի Աջափնյակ և
Դավթաշեն վարչական շրջանների դատախազ, արդարադատության առաջին դասի
խորհրդական Սիսակ Ժորժիկի ԽԱՉԱՏՐՅԱՆԻՆ շնորհել արդարադատության երրորդ դասի
պետական խորհրդականի դասային աստիճան:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀ Ս.ՍԱՐԳՍՅԱՆ

2017թ. հունիսի 29
Երևան
ՆՀ-499-Ա

ÐÐ Ü²Ê²¶²ÐÆ Ðð²Ø²Ü²¶ðºðàì
¸²î²Ê²¼àôÂÚ²Ü ØÆ Þ²ðø ²ÞÊ²îàÔÜºð ä²ð¶ºì²îðìºÈ ºÜ ºì 

ÞÜàðÐìºÈ ºÜ ´²ðÒð²¶àôÚÜ ¸²ê²ÚÆÜ ²êîÆÖ²ÜÜºð
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳԻՐԸ
Գ.Ս. ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆԻՆ ՄԽԻԹԱՐ ԳՈՇԻ ՄԵԴԱԼՈՎ

ՊԱՐԳԵՎԱՏՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

Ղեկավարվելով 2005 թվականի փոփոխություններով Հայաստանի Հանրապետության
Սահ մանադրության 55-րդ հոդվածի 16-րդ կետով և հիմք ընդունելով «Հայաստանի Հանրա -
պե տության պարգևների և պատվավոր կոչումների մասին» Հայաստանի Հանրապետության
օրենքը` ո ր ո շ ու մ  ե մ.

Դատախազության աշխատողի օրվա կապակցությամբ Հայաստանի Հանրապետության
գլխավոր դատախազության մեղադրանքի պաշտպանության և դատական ակտերի
բողոքարկման վարչության պետ, արդարադատության առաջին դասի խորհրդական Գևորգ
Սուրենի ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆԻՆ պարգևատրել Մխիթար Գոշի մեդալով:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀ Ս.ՍԱՐԳՍՅԱՆ
2017թ. հունիսի 29
Երևան
ՆՀ-502-Ա

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳԻՐԸ
Ա.Գ. ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆԻՆ ՄԽԻԹԱՐ ԳՈՇԻ ՄԵԴԱԼՈՎ

ՊԱՐԳԵՎԱՏՐԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ 

Ղեկավարվելով 2005 թվականի փոփոխություններով Հայաստանի Հանրապետության
Սահմանադրության 55-րդ հոդվածի 16-րդ կետով և հիմք ընդունելով «Հայաստանի Հանրա -
պե տության պարգևների և պատվավոր կոչումների մասին» Հայաստանի Հանրապետության
օրենքը` ո ր ո շ ու մ  ե մ.

Դատախազության աշխատողի օրվա կապակցությամբ Հայաստանի Հանրապետության
գլխավոր դատախազության հետաքննության և նախաքննության օրինականության նկատմամբ
հսկողության վարչության պետ, արդարադատության առաջին դասի խորհրդական Արտակ
Գագիկի ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆԻՆ պարգևատրել Մխիթար Գոշի մեդալով:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀ Ս.ՍԱՐԳՍՅԱՆ
2017թ. հունիսի 29
Երևան
ՆՀ-500-Ա

Նիս տի ըն թաց քում ՀՀ ԱԺ նա խա գա հի, ՀՀ վար չա պե տի, ՀՀ պաշտ պա նու թյան նա խա -
րա րի, ՀՀ ԱԱԾ տնօ րե նի, ՀՀ ոս տի կա նու թյան պե տի, ԱԻ նա խա րա րի, ՀՔԾ պե տի, ՀՀ ՔԿ
նա խա գա հի կող մից Դա տա խա զու թյան 99-րդ տա րե դար ձի և Դա տա խա զու թյան աշ խա տո ղի
օր վա կա պակ ցու թյամբ ՀՀ գլխա վոր դա տա խա զին և հա մա կար գի մի խումբ աշ խա տա կի ցնե -
րի շնորհ վել են գե րա տես չա կան մե դալ ներ, պարգևներ և հու շան վեր ներ:

ՀՀ գլխա վոր դա տա խազն իր հեր թին պարգևներ և շ նոր հա կա լագ րեր է հանձ նել դա տա -
խա զու թյան հա մա կար գի աշ խա տա կից նե րին:



13

ՊԱՐԳԵՎԱՏՐՈՒՄՆԵՐ, ՇՆՈՐՀԱՎՈՐԱՆՔՆԵՐ ԵՎ ԽՐԱԽՈՒՍԱՆՔՆԵՐ

Օ
Ր

Ի
Ն

Ա
Կ

Ա
Ն

Ո
Ւ

Թ
Յ

Ո
Ւ

Ն
  №

1
0

0
  2

0
1

7

ÐÐ ¶ÈÊ²ìàð ¸²î²Ê²¼ ². ¸²ìÂÚ²ÜÆ
ÞÜàðÐ²ìàð²Î²Ü àôÔºðÒÀ

ԱՐԹՈՒՐ ԴԱՎԹՅԱՆ
ՀՀ գլխա վոր դա տա խազ, ի րա վա բա նա կան գի տու թյուն նե րի 
թեկ նա ծու, ար դա րա դա տու թյան ա ռա ջին դա սի խորհր դա կան 

«Օ րի նա կա նու թյուն» գի տա գործ նա կան և
ու սում նա մե թո դա կան հան դե սի լույսըն ծայ ման
20-րդ տա րին թևա կո խե լու և հո բել յա նա կան
100-րդ հա մա րի լույսըն ծայ ման կա պակ ցու -
թյամբ ի սրտե ցան կա նում եմ իմ և ՀՀ դա տա -
խա զու թյան կո լե գիա յի ան դամ նե րի ա նու նից
շնոր հա վո րան քի խոս քեր հղել «Օ րի նա կա նու -
թյուն» հան դե սի խմբագ րա կան խորհր դի ան -
դամ նե րին:

Այս քսան տա րի նե րի ըն թաց քում դուք ջանք
չեք խնա յել՝ հա սա րա կու թյա նը հա ղոր դա կից
դարձ նե լու հայ ի րա վա կան մտքի ձեռք բե րում -
նե րին: Հան դե սի խո րը տե սա կան և փոր ձա գի -
տա կան վեր լու ծու թյուն նե րը, եզ րա կա ցու թյուն -
նե րը, կան խա տե սում նե րը և գործ նա կան ա -
ռա ջար կու թյուն նե րը նպաս տում են ի րա վա գի -
տու թյան մեջ բարձր չա փա նիշ նե րի ձևա վորմա -
նը: Ձեզ հա ջող վել է ա պա հո վել հին և նոր սե -
րունդ նե րի գի տա կան հե տաքրք րու թյուն նե րի
հա վա սա րակշռ վա ծու թյու նը՝ դրա նով իսկ ձևա -
վո րե լով հան դե սի նկատ մամբ հե տաքրք րու -
թյուն ինչ պես տե սա բան նե րի, այն պես էլ ի րա -
վա կի րա ռող նե րի և պար զա պես ըն թեր ցող նե -
րի շրջա նում:

Հա մոզ ված եմ, որ «Օ րի նա կա նու թյու նը»
ծա ռա յում է հան ցա վո րու թյան դեմ պայ քա րում
ծա գող նոր հիմ նախն դիր նե րի և մար տահ րա -
վեր նե րի գոր ծում տե սա կան և գործ նա կան ար -
դի լու ծում ներ ա ռա ջար կե լու նպա տա կին: Հան -
դե սում հրա պա րա կե լով բարձ րո րակ հոդ ված -
ներ՝ ոչ միայն ըն թեր ցո ղին եք փո խան ցում

տար բեր ո լորտ նե րում ի րա վա գի տա կան մտքի
նվա ճում նե րը, այլև դրա նով ձևա վո րում եք նոր
ի րա վա կան մշա կույթ, ին չին, ան կաս կած, նպաս -
տում է այն փաս տը, որ խմբագ րա կան խորհրդի
կազ մում մշտա պես ընդգրկ ված են ե ղել, այս օր
էլ շա րու նա կում են լի նել հան րա պե տու թյան
ան վա նի ի րա վա գետ ներ և փոր ձա ռու մաս նա -
գետ ներ: Ձեր ար հես տա վար ժու թյան ու ա նա -
չառ գնա հատ ման շնորհիվ՝ հան դե սում ներկա -
յաց վում են գի տա կան բարձ ր ար ժեք ու նե ցող
աշ խա տանք ներ, ինչն «Օ րի նա կա նու թյան»
բարձր վար կա նի շի առ հա վատչ յան է:

Վեր հի շե լով հան դե սի ան ցած 20-ամ յա ու -
ղին՝ իմ հար գան քի տուրքն եմ ու զում մա տու ցել
հան դե սի հիմ նա դիր, եր ջան կա հի շա տակ նախ -
կին ՀՀ գլխա վոր դա տա խազ Հեն րիկ Խա -
չատր յա նին, նախ կին գլխա վոր խմբա գիր նե -
րին: Անց նող տա րի նե րի ըն թաց քում «Օ րի նա -
կա նու թյուն» հան դե սը, նվա ճե լով ա ռա ջա տար
դիր քեր, ՀՀ Բարձ րա գույն ո րա կա վոր ման հանձ -
նա ժո ղո վի կող մից 1999 թվա կա նից ընդգրկ վել
է թեկ նա ծուա կան, իսկ 2012 թվա կա նից՝ դոկտո -
րա կան ա տե նա խո սու թյուն նե րի հիմ նադրույթ -
նե րի հրա պա րակ ման հա մար ըն դու նե լի գիտա -
կան պար բե րա կան նե րի ցան կում:

Ցան կա նում եմ հան դե սին նոր գա ղա փար -
ներ, հե տաքր քիր, ար հես տա վարժ հե ղի նակ -
նե րի հա րա հո սու թյուն և շ նոր հա կալ ըն թեր ցող -
ներ: 

Հար գան քով՝ Ձեր հա վա տա րիմ ըն թեր -
ցող, ՀՀ գլխա վոր դա տա խազ Ա. Դավթ յան:

ÞÜàðÐ²ìàð²Î²Ü àôÔºðÒÜºðª §úðÆÜ²Î²ÜàôÂÚàôÜ¦ Ð²Ü¸ºêÆ
ÈàôÚêÀÜÌ²ÚØ²Ü 20-²ØÚ²ÎÆ ºì Ðà´ºÈÚ²Ü²Î²Ü 

100-ð¸ Ð²Ø²ðÆ Î²ä²ÎòàôÂÚ²Ø´
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ԱՐԱՄ ՍԻՄՈՆՅԱՆ
ԵՊՀ ռեկ տոր, պատ մա կան գի տու թյուն նե րի դոկ տոր, 
պրո ֆե սոր, ՀՀ ԳԱԱ թղթա կից ան դամ 

Ð²Ú²êî²ÜÆ Ð²Üð²äºîàôÂÚ²Ü ¶ÈÊ²ìàð ¸²î²Ê²¼ 
²ðÂàôð ¸²ìÂÚ²ÜÆÜ ÆðºÜò ÞÜàðÐ²ìàð²Î²Ü 

àôÔºðÒÜºðÜ ºÜ ÐÔºÈ Ü²ºì.

Հար գար ժան պա րոն Դավթ յան,
Երևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նի պրո -

ֆե սո րա դա սա խո սա կան կազ մի, ռեկ տո րա տի
և ան ձամբ իմ ա նու նից շնոր հա վո րում եմ Ձեզ,
ՀՀ դա տա խա զու թյան ողջ անձ նա կազ մին և
«Օ րի նա կա նու թյուն» հան դե սի խմբագ րա կազ -
մին՝ հան դե սի հիմ նադր ման 20-ամ յա կի և հո -
բել յա նա կան 100-րդ հա մա րի լույ սըն ծայ ման
կա պակ ցու թյամբ: 

ՀՀ դա տա խա զու թյան «Օ րի նա կա նու թյուն»
գի տա գործ նա կան և ու սում նա մե թո դա կան հան -
դեսն ան ցել է կա յաց ման բարդ ու եր կար ճա -
նա պարհ և այ սօր ըն թեր ցո ղին է ներ կա յա նում
մեր հան րա պե տու թյան ի րա վա կան հա մա կար -
գի տար բեր ո լորտ նե րում առ կա ի րա վա կան
հիմ նախն դիր նե րը, դրանց կար գա վոր ման տե -
սա կան ու գործ նա կան ա ռա ջար կու թյուն նե րը
գի տա կա նո րեն մշա կող ու ձևա կեր պող ար ժե -
քա վոր հոդ ված նե րով: Այս հան գա ման քը խիստ
կարևոր է մեր երկ րի՝ կա տա րե լա գործ ման փու -
լում գտնվող ի րա վա կար գին ուղղ ված քա ղա -
քա կա նու թյան գի տա տե սա կան հիմ քերն ա պա -
հո վե լու ա ռու մով: 

Հա յաս տա նում այ սօր լույս են տես նում
բազ մա թիվ գի տա կան պար բե րա կան ներ, որոնց
մի զգա լի մա սը հա ճախ կապ չու նի գի տու թյան
հետ: Այս տե սանկ յու նից «Օ րի նա կա նու թյուն»
հան դե սը՝ տպագր վող հոդ ված նե րի գի տա կան
բարձր ո րա կով, խմբագ րա կազ մի ան դամ նե րի
բարձր հե ղի նա կու թյամբ ու տպա գրվող մաս -
նա գետ նե րի ճա նաչ վա ծու թյամբ, ի րա վա գի տու -
թյան ո լոր տի նշա ձող սահ մա նող և ճա շակ թե -
լադ րող հրա տա րա կու թյուն նե րից է: Հան դե սի
այս նշա նա կա լի տա րե դար ձի առ թիվ ցան կա -
նում եմ գո հու նա կու թյուն հայտ նել առ այն, որ
տպագր վող հե ղի նակ նե րի շար քում շատ հաճախ
ենք հան դի պում Երևա նի պե տա կան հա մալսա -
րա նի դա սա խոս նե րին ու աս պի րանտ նե րին:
Ցան կա նում եմ նաև շնոր հա կա լու թյան խոսք
ու զգա ցում ուղ ղել բո լոր այն ան հատ նե րին,
ով քեր մեծ ա վանդ են ու նե ցել և շա րու նա կում
են ու նե նալ հան դե սի ստեղծ ման, կա յաց ման ու
աշ խա տանք նե րի հա ջող ըն թաց քի մեջ՝ ա ռա -
ջին հեր թին հի շա տա կե լով լու սա հո գի Հեն րիկ
Խա չատր յա նի բա րի ա նու նը:



15

ՊԱՐԳԵՎԱՏՐՈՒՄՆԵՐ, ՇՆՈՐՀԱՎՈՐԱՆՔՆԵՐ ԵՎ ԽՐԱԽՈՒՍԱՆՔՆԵՐ

Օ
Ր

Ի
Ն

Ա
Կ

Ա
Ն

Ո
Ւ

Թ
Յ

Ո
Ւ

Ն
  №

1
0

0
  2

0
1

7

ՍԵՐԳԵՅ ԱՌԱՔԵԼՅԱՆ
Արդարադատության ակադեմիայի ռեկտոր, 
իրավաբանական գիտությունների դոկտոր, պրոֆեսոր

ԱՐՄԵՆ ԴԱՐԲԻՆՅԱՆ
Հայ- ռու սա կան հա մալ սա րա նի ռեկ տոր, տնտե սա գի տու թյան դոկ տոր, 
պրո ֆե սոր, Ռու սաս տա նի բնա կան գի տու թյուն նե րի ա կա դե միա յի 
ա կա դե մի կոս, Ին ֆոր մա տի զա ցիա յի մի ջազ գա յին ա կա դե միա յի 
իս կա կան ան դամ, ՀՀ նախ կին վար չա պետ

Հար գե լի պա րոն Դավթ յան,
Ար դա րա դա տու թյան ա կա դե միա յի և ան -

ձամբ իմ ա նու նից ջեր մո րեն շնոր հա վո րում եմ
«Օ րի նա կա նու թյուն» հան դե սի 100-րդ հո բելյա -
նա կան հա մա րի լույ սըն ծայ ման կա պակ ցու -
թյամբ: Խորհր դան շա կան է, որ այդ համարը
հրա տա րակ վում է հան դե սի հիմ նադր ման 20-
ամ յա կի տա րում՝ դառ նա լով նրա տա րեգ րու -
թյան մի յուր օ րի նակ ու գե ղե ցիկ էջ:

Հան րա հայտ է հան դե սի դե րը մեր երկրում
օ րի նա կա նու թյան և ար դա րու թյան սկզբունք -
նե րի կեն սա գործ ման ու ամ րապնդ ման, համա -
կար գում առ կա հիմ նախն դիր նե րի բա ցա հայտ -
ման և դ րանց հաղ թա հար ման ու ղի նե րի ո րո -
նում նե րի գոր ծում՝ դառ նա լով մաս նա գի տա -

կան քննար կում նե րի հար թակ, հրա պա րա կա -
յին խոս քի ամ բիոն: Իր գի տա կան և ու սում նա -
մե թո դա կան աշ խա տանք նե րով հան դե սը դար -
ձել է Ար դա րա դա տու թյան ա կա դե միա յի արդ -
յու նա վետ գոր ծըն կե րը:

Հա մոզ ված եմ, որ իր սկզբուն քայ նու թյամբ
և մաս նա գի տա կան պատ վախնդ րու թյամբ հան -
դեսն այ սու հետ ևս կն պաս տի մեր ի րա վա կար -
գի առջև ծա ռա ցած բարդ հիմ նախն դիր նե րի
լուծ մա նը, մեր գոր ծըն կե րա յին հա րա բե րու թյուն -
նե րի խո րաց մա նը:

Հան դե սի ողջ խմբագ րա կազ մին մաղ թում
եմ նոր ձեռք բե րում ներ, ա ռող ջու թյուն և եր -
ջան կու թյուն:

Սի րե լի բա րե կամ ներ,
Իմ և մեր հա մալ սա րա նի պրո ֆե սո րա դա -

սա խո սա կան կազ մի ա նու նից սի րով շնոր հա -
վո րում եմ «Օ րի նա կա նու թյուն» ամ սագ րի հրա -
պա րակ ման 20-ամ յա կի և հո բել յա նա կան 100-
րդ հա մա րի լույ սըն ծայ ման կա պակ ցու թյամբ: 

Մեր երկ րի և պե տու թյան հա ջող ըն թաց քը

մե ծա պես պայ մա նա վոր ված է ի րա վուն քի գե -
րա կա յու թյամբ և օ րի նա կա նու թյան հաս տատ -
մամբ:

Հան րա յին կյան քի բո լոր ո լորտ նե րում օ -
րեն քի նկատ մամբ մինչև ան գամ պաշ տա մուն -
քի աս տի ճա նի դրսևո րում է հար կա վոր ի րեն
պա տաս խա նա տու քա ղա քա ցի հա մա րող յու -
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ԳԵՎՈՐԳ ՊՈՂՈՍՅԱՆ
ՀՀ ԳԱԱ Փի լի սո փա յու թյան, սո ցիո լո գիա յի և ի րա վուն քի 
ինս տի տու տի տնօ րեն։ Սո ցիո լո գիա կան գի տու թյուն նե րի դոկ տոր, 
ՀՀ ԳԱԱ ա կա դե մի կոս

Հար գե լի պա րոն Ա.Դավթ յան, 
Սր տանց շնոր հա վո րում ենք ՀՀ դա տա -

խա զու թյան գի տա գործ նա կան և ու սում նա մե -
թո դա կան հան դե սի` «Օ րի նա կա նու թյան» 20-
ամ յա կի և հան դե սի «100»-րդ հա մա րի կա պակ -
ցու թյամբ, մաղ թում Ձեզ և հան դե սի խմբա -
գրա կան խորհր դին հե տա գա բեղմ նա վոր և
ար գա սա բեր աշ խա տանք` ի նպաստ օ րի նա -
կա նու թյան պահ պան ման և ի րա վա կար գի ամ -
րապնդ ման: Իր 20-ամ յա գոր ծու նեու թյան ըն -

թաց քում հան դե սում տպագր վել են նաև ՀՀ
ԳԱԱ Փի լի սո փա յու թյան, սո ցիո լո գիա յի և ի րա -
վուն քի ինս տի տու տի աս պի րանտ նե րի, հայ -
ցորդ նե րի և դոկ տո րանտ նե րի գի տա կան հոդ -
ված նե րը, ո րոնք ո րո շա կիո րեն նպաս տել են ոչ
միայն օ րենսդ րու թյան կա տա րե լա գործ մա նը և
ի րա վա կի րառ պրակ տի կա յի բա րե լավ մա նը,
այլև զգա լի ներդ րում են ու նե ցել ի րա վա կան
մտքի սահ մա նադ րա կա նու թյան զար գաց ման
հար ցե րում:

րա քանչ յուր ան ձի կող մից: Նույ նը՝ ի րա վա բա -
նա կան ան ձե րի հա մա տեքս տում: Միայն նման
դրսևոր ման պա րա գա յում է հնա րա վոր եր ջա -
նիկ հա սա րա կու թյան կեր տու մը:

Պետք է փաս տենք սա կայն, որ մեզ այն -
քան էլ հեշտ չի տրվում նման՝ ա ռա ջին հա յաց -
քից պարզ և ըն կա լե լի վե րա փո խու մը. այ նուա -
մե նայ նիվ, մե զա նում առ կա բազ մա թիվ բար -
քեր սեր վել են ոչ այն քան վաղ ժա մա նակ նե -
րից, երբ օ րեն քի շրջան ցու մը, օ րեն քի նկատ -
մամբ կա մա յա կան վե րա բեր մուն քը գրե թե նույ -
նա կա նաց ված էին ա ռա քի նու թյան հետ:

Բայց անհ րա ժեշտ է փոխ վել, ա մե նուրեք
քա րո զել օ րեն քի նկատ մամբ պատ կա ռան քը,
օ րի նա կա նու թյու նն ան շե ղո րեն դարձ նել մեր
գո յու թյան ա մե նա կարևոր կա նոն նե րից մե կը:
Միայն այդ դեպ քում մենք կկեր տենք իս կա պես
Ար դար հա սա րա կարգ: Իսկ Ար դա րու թյան պա -
հան ջն այ սօր, երևի թե, ա ռաջ նա յին նե րից է:

Անց նող տա րի նե րի ըն թաց քում «Օ րի նա -

կա նու թյուն» հան դե սի վաս տա կած վար կա նի -
շի ար տա ցո լումն է ՀՀ Բարձ րա գույն ո րա կա -
վոր ման հանձ նա ժո ղո վի կող մից թեկ նա ծուա -
կան և դոկ տո րա կան ա տե նա խո սու թյուն նե րի
հիմ նադ րույթ նե րի հրա պա րակ ման հա մար գի -
տա կան պար բե րա կան նե րի ցան կում ընդգըր -
կու մը:

Հան դե սում տպագր վող խո ր ի րա վա տե -
սա գի տա կան փոր ձա գի տա կան վեր լու ծու թյուն -
նե րը, գործ նա կան ա ռա ջար կու թյուն նե րը նպաս -
տում են ի րա վա գի տու թյան մեջ բարձր չա փա -
նիշ նե րի ձևա վոր մա նը: Մեր հա մալ սա րա նի
մաս նա գետ նե րը սի րով ի րենց մաս նակ ցու թյունն
են բե րում հան դե սի հրա պա րա կում նե րում, ակ -
տիվ և արդ յու նա վետ հա մա գոր ծակ ցու թյուն են
ծա վա լել խմբագ րու թյան հետ:

Հա ջո ղու թյուն եմ մաղ թում «Օ րի նա կա նու -
թյա նն» իր վեհ ու շնոր հա կալ գոր ծում:

ԲԱՐԻՆ ԸՆԴ ՁԵԶ
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ՌՈՒԲԵՆ ՄԻՐԶԱԽԱՆՅԱՆ
Խաչատուր Աբովյանի անվան հայկական պետական
մանկավարժական համալսարանի ռեկտոր, 
պատմական գիտությունների դոկտոր, 
հայոց պատմության ամբիոնի պրոֆեսոր

Հարգելի պարոն Դավթյան,
Շ նոր հա վո րում եմ Ձեզ ՀՀ դա տա խա զու -

թյան «Օ րի նա կա նու թյուն» գի տա գործ նա կան և
ու սում նա մե թո դա կան հան դե սի հո բել յա նա կան
100-րդ հա մա րի լույսըն ծայ ման և գո յու թյան
20-րդ տա րին թևա կո խե լու կա պակ ցու թյամբ:

Հայ տպա գիր մա մու լի պատ մու թյան մեջ
յու րա քանչ յուր պար բե րա կան յու րո վի է կերտում
իր է ջը՝ դառ նա լով ժա մա նա կի տա րե գի րը: Յու -
րա քանչ յուրն ու նի ու րույն ա ռա քե լություն, ա սե -
լիք ու ոճ:

Հա վա տա րիմ իր ա ռա քե լու թյա նը՝ ա վե լի
քան եր կու տաս նամ յակ հան դե սը պահ պա նել
է իր նկա րա գիրն ու ո ճը, ի րա վա կան ու լրագրո -

ղա կան է թի կա յի սկզբունք նե րով ա ռաջ նորդ վե -
լով՝ գի տա կան և ու սում նա մե թո դա կան կարևոր
տե ղե կատ վու թյուն, օ րեն քի ու օ րի նա կա նու թյան
պա հա պա նի հստակ դիր քո րո շում ու նե ցող հրա -
պա րա կում ներ հասց րել ըն թեր ցո ղին: 

Ի սրտե համամիտ եմ Ձեր հո բել յա նա կան
զգա ցո ղու թյուն ներին ու տրա մադ րու թյա նը և
մաղ թում եմ, որ «Օ րի նա կա նու թյուն» հան դեսն
անա չառ տե ղե կատ վու թյան և չ պար տադր ված
խոս քի ու ժով շա րու նա կի նպաս տել երկ րի դա -
տա խա զա կան հա մա կար գի, հա սա րա կա կան-
ի րա վա կան գոր ծըն թաց նե րի զար գաց մա նը՝
դառ նա լով օ րի նա կա նու թյան ու ար դա րու թյան
լա վա գույն պատ վա րը:
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ՀՀ գլխա վոր դա տա խա զու թյու նում տե ղի
է ու նե ցել կո լե գիա յի ընդ լայն ված նիստ, ո րը
վա րել է ՀՀ գլխա վոր դա տա խազ Ար թուր
Դավթ յա նը:

Նիս տին մաս նակ ցել են ՀՀ ար դա րա դա -
տու թյան նա խա րա րի տե ղա կա լը, ՀՀ ոս տի կա -
նու թյան, ազ գա յին անվ տան գու թյան ծա ռա յու -
թյան, Հա տուկ քննչա կան ծա ռա յու թյան, Քննչա -
կան կո մի տեի, Պե տա կան ե կա մուտ նե րի կո -
մի տեի, ՄԻՊ ներ կա յա ցու ցիչ նե րը:

Զե կույց նե րով հան դես են ե կել ՀՀ գլխա -
վոր դա տա խա զու թյան հատ կա պես կարևոր
գոր ծե րով քննու թյան վար չու թյան պետ
Վ. Մու րադ յա նը և ՀՀ գլխա վոր դա տա խա -
զու թյան կո ռուպ ցիոն և տն տե սա կան գոր -
ծու նեու թյան դեմ ուղղ ված հան ցա գոր ծու -
թյուն նե րի գոր ծե րով վար չու թյան պետ Տ. Ամ -
բար յա նը:



ՀՀ գլխա վոր դա տա խա զու թյան հատ կա -
պես կարևոր գոր ծե րով քննու թյան վար չու թյան
պետ Վ. Մու րադ յա նը ներ կա յաց րել է 2014-
2015թթ. ըն թաց քում խոշ տան գում նե րի և վատ
վե րա բեր մուն քի դրսևոր ման դեպ քե րի առ իթով
քննված քրեա կան գոր ծե րով նա խաքն նու թյան
վի ճա կը։ Վ. Մու րադ յա նի տե ղե կաց մամբ՝ 2014թ.
ըն թաց քում քա ղա քա ցի նե րին ոս տի կա նու թյան
և այլ մար մին նե րի բա ժին նե րում ա պօ րի նի պա -
հե լու, նրանց փաս տա ցի ա զա տու թյու նից զրկե -
լու, խոշ տան գում նե րի և այլ դա ժան, ան մարդ -
կա յին կամ ար ժա նա պատ վու թյու նը նվաս տաց -
նող վե րա բեր մուն քի վե րա բեր յալ ՀՀ հա տուկ
քննչա կան ծա ռա յու թյու նում քննվել է 78 քրեա -
կան գործ, ո րոն ցից 1 քրեա կան գործ՝ 3 ան ձի
վե րա բեր յալ մե ղադ րա կան եզ րա կա ցու թյամբ
ու ղարկ վել է դա տա րան: 44 քրեա կան գոր ծի
վա րույ թը կարճ վել է, ո րոն ցից 2-ը՝ հան ցա գոր -
ծու թյան դեպ քի, իսկ մնա ցած 42-ը՝ պե տա կան
հա տուկ ծա ռա յու թյուն ի րա կա նաց նող ան ձանց
ա րարք նե րում հան ցա կազ մի բա ցա կա յու թյան
հիմ քով: Հան ցա գոր ծու թյան դեպ քի բա ցա կա -
յու թյան հիմ քով վա րույ թը կարճ ված քրեա կան
գոր ծե րով սուտ մատ նու թյուն կա տա րե լու դեպ -
քե րի առիթով հա րուց վել է 2 քրեա կան գործ: 2
քրեա կան գործ՝ որ պես մե ղադր յալ ներգ րավ -
ման են թա կա ան ձը հայտ նի չլի նե լու հիմ քով
կա սեց վել է, 6-ը միաց վել է այլ քրեա կան գոր -
ծե րի, 4-ը քննչա կան են թա կա յու թյան կար գով
ու ղարկ վել է այլ մար մին, իսկ պե տա կան հատուկ
ծա ռա յու թյուն ի րա կա նաց նող ան ձանց նկատ -
մամբ կա յաց վել են քրեա կան հե տապն դում չի -
րա կա նաց նե լու մա սին ո րո շում ներ, 21-ը փո -
խանց վել է 2015 թվա կան:

2014թ. ըն թաց քում ի րա վա պահ մար մին -
նե րի աշ խա տա կից նե րի կող մից են թադ րա բար
խոշ տանգ ման և վատ վե րա բեր մուն քի վե րա -
բեր յալ ստաց ված 103 հա ղոր դումից 99-ը ՀՀ
ոս տի կա նու թյան տար բեր ստո րա բա ժա նում նե -
րի, 4-ը՝ ՀՀ ԱՆ ՔԿ վար չու թյան աշ խա տա կից -
նե րի վե րա բեր յալ են:

2015թ. ըն թաց քում քա ղա քա ցի նե րին ոս -
տի կա նու թյան և այլ մար մին նե րի բա ժին նե րում
ա պօ րի նի պա հե լու, նրանց փաս տա ցի ա զա -
տու թյու նից զրկե լու, խոշ տան գում նե րի և այլ
դա ժան, ան մարդ կա յին կամ ար ժա նա պատ վու -
թյու նը նվաս տաց նող վե րա բեր մուն քի վե րա -
բեր յալ ՀՀ հա տուկ քննչա կան ծա ռա յու թյու նում

քննվել է 106 քրեա կան գործ, ո րոն ցից 1 քրեա -
կան գործ՝ 1 ան ձի վե րա բեր յալ մե ղադ րա կան
եզ րա կա ցու թյամբ ու ղարկ վել է դա տա րան: 68
քրեա կան գոր ծի վա րույ թը կարճ վել է, ո րոն ցից
2-ը՝ հան ցա գոր ծու թյան դեպ քի, իսկ մնա ցած
66-ը՝ պե տա կան հա տուկ ծա ռա յու թյուն ի րա -
կա նաց նող ան ձանց ա րարք նե րում հան ցա կազ -
մի բա ցա կա յու թյան հիմ քով:

Հան ցա գոր ծու թյան դեպ քի բա ցա կա յու -
թյան հիմ քով վա րույ թը կարճ ված քրեա կան
գոր ծե րով սուտ մատ նու թյուն կա տա րե լու դեպ -
քե րի առ թիվ հա րուց վել է 2 քրեա կան գործ:

2015թ. ըն թաց քում ի րա վա պահ մար մին -
նե րի աշ խա տա կից նե րի կող մից են թադ րա բար
խոշ տանգ ման և վատ վե րա բեր մուն քի վե րա -
բեր յալ ստաց վել է 108 բո ղոք, ո րոն ցից 97-ը
ՀՀ ոս տի կա նու թյան տար բեր ստո րա բա ժա -
նում նե րի, 3-ը՝ քննչա կան կո մի տեի, 8-ը՝ ՔԿ
վար չու թյան աշ խա տա կից նե րի վե րա բեր յալ են
ե ղել:

2016թ. ըն թաց քում ՀՀ հա տուկ քննչա կան
ծա ռա յու թյու նում քննվել է խոշ տան գում նե րի
վե րա բեր յալ 104 քրեա կան գործ:

Զե կու ցո ղի կող մից ման րա մասն վեր լու ծու -
թյամբ ներ կա յաց վել են Եվ րո պա կան դա տա -
րա նի կող մից Եվ րո պա կան կոն վեն ցիա յի 3-րդ
հոդ վա ծի խախտ մա նը վե րա բե րող ՀՀ-ի դեմ
կա յաց ված ո րո շում նե րը, դրան ցում ար ձա նա -
գրված խախ տում նե րի նկա րա գրու թյու նը:

Խոշ տան գում նե րի ար գել ման հա մա տեքս -
տում Եվ րո պա կան դա տա րա նի ձևա վո րած ի -
րա վա կան դիր քո րո շում նե րի, ԵԽ խոշ տան գում -
նե րի և ան մարդ կա յին կամ ար ժա նա պատ վու -
թյու նը նվաս տաց նող վե րա բեր մուն քի կամ պատ -
ժի կան խար գել ման եվ րո պա կան կո մի տեի,
ՄԱԿ-ի խոշ տան գում նե րի կան խար գել ման են -
թա կո մի տեի ա ռա ջադր ված պա հանջ նե րի լույ -
սի ներ քո հստա կեց վել են այն անհ րա ժեշտ
քայ լե րը և կազ մա կեր պա կան-ի րա վա կան մե -
խա նիզմ նե րի մշա կումն ու ներդ րու մը, ո րոնք
կա պա հո վեն ՀՀ մի ջազ գա յին պար տա վո րու -
թյուն նե րի լիար ժեք կա տա րու մը և կա պա հո -
վեն մեր երկ րում ինչ պես խոշ տան գում նե րի
պատ շաճ կան խար գե լու մը, այն պես էլ այդ փաս -
տե րով արդ յու նա վետ քննու թյու նը:

Անդ րա դառ նա լով ան կախ մարմ նի կող մից
քննու թյունն ի րա կա նաց նե լու չա փա նի շը խստա -
գույնս պա հա պա նե լու անհ րա ժեշ տու թյա նը՝ զե -
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կու ցո ղը նշել է, որ անհ րա ժեշտ է պար տա վո -
րեց նել ՀՀ ոս տի կա նու թյան ՁՊՎ-նե րից և ՀՀ
ար դա րա դա տու թյան նա խա րա րու թյան ՔԿՀ-
նե րից այդ հիմ նարկ ներ մարմ նա կան վնաս -
վածք նե րով ան ձանց ըն դուն վե լու վե րա բեր յալ
ի րա զե կում ներ ստա ցած վա րույթն ի րա կա նաց -
նող մար մին նե րին, այդ թվում՝ հսկող դա տա -
խազ նե րին, որ ե թե ձեր բա կալ ված կամ կա լա -
նա վոր ված ան ձը վնաս վածք ներն ստա նա լու
հան գա մանք նե րի շուրջ հայ տա րա րել է խոշ -
տանգ ման պատճառով ստա նա լու մա սին, ապա
ան հա պաղ ի րա զե կումն ու ղարկ վի ՀՀ հա տուկ
քննչա կան ծա ռա յու թյուն:

ՀՀ գլխա վոր դա տա խազ Ար թուր Դավթ -
յա նը հանձ նա րա րել է նյու թե րը ՀՔԾ ու ղար կել
նաև այն դեպ քում, երբ ան ձի մարմ նա կան
վնաս վածք նե րն ակն հայ տո րեն կապ ված չեն
կա րող լի նել այն դեպ քի հետ, ո րի կաս կա ծան -
քով նա ձեր բա կալ վել է, և ան ձն ա ռերևույթ ան-
ար ժա նա հա վատ տե ղե կու թյուն ներ է հայտ նում
վնաս վածք նե րն ստա նա լու հան գա մանք նե րի
կա պակ ցու թյամբ: Վեր ջին փաս տը, ըստ Գլխա -
վոր դա տա խա զի, ա ռերևույթ խոշ տանգ ման
հար ցով քննարկ ման ա ռար կա պետք է դառ -
նա:

Կարևոր վել է այն հան գա ման քը, որ են -
թադ րա բար խոշ տան գու մից տու ժած ան ձի
մարմ նի դա տաբժշ կա կան հե տա զո տումն ի րա -
կա նաց վի քննու թյան մարմ նի և ի րա վա պահ
մար մին նե րի աշ խա տա կից նե րի լսո ղա կան վե -
րահս կո ղու թյու նը բա ցա ռող պայ ման նե րում։

Անդ րա դառ նա լով են թադր յալ խոշ տանգ -
ման են թարկ ված ան ձանց բուժզն նում ի րա կա -
նաց նող աշ խա տա կից նե րին՝ գլխա վոր դա տա -
խա զը շեշ տել է այն մե խա նիզմ նե րը, ո րոնք
կբա ցա ռեն այդ ան ձանց որևէ վար չա կան կամ
ծա ռա յո ղա կան կապ վա ծու թյու նն այն հիմ նար -
կի հետ, որ տեղ պահ վում է ան ձը:

Վ. Մու րադ յա նի դի տարկ մամբ՝ հաշ վե տու
ժա մա նա կաշր ջա նում պահ պան վել են խոշ տան -
գում նե րի և վատ վե րա բեր մուն քի դեպ քե րի
քննու թյան ան հա պա ղու թյան, ամ բող ջա կա նու -
թյան և քն նու թյան մարմ նի ի րա վա սու թյան չա -
փա նիշ նե րը։ Քն նու թյան ամ բող ջա կա նու թյան
չա փա նի շի խախտ ման դեպ քե րում կի րառ վել
են դա տա խա զա կան ներ գոր ծու թյան մի ջոց ներ՝
նա խաքն նու թյան նկատ մամբ դա տա վա րա կան
ղե կա վա րում ի րա կա նաց նող դա տա խազ նե րի

կող մից տրվել են հա մա պա տաս խան ցու ցում -
ներ՝ ա պա հո վե լու հա մար գոր ծի հան գա մանք -
նե րի բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբ յեկ տիվ հե տա -
զո տու մը։

Անդ րա դառ նա լով խոշ տան գում նե րի վե րա -
բեր յալ գոր ծե րով քրեա կան պա տաս խա նա -
տվու թյան են թար կե լու դեպ քե րի փոք րա թիվ լի -
նե լու պատ ճառ նե րին՝ Վ. Մու րադ յա նը, ի թիվս
դրանց, նշել է նման դեպ քե րի մա սին բա վա -
կա նին ուշ հայտ նե լը, քննչա կան գոր ծո ղու թյուն -
նե րի կա տար ման, մաս նա վո րա պես՝ կաս կա -
ծյալ նե րի և մե ղադր յալ նե րի հար ցաքն նու թյան,
ինչ պես նաև նրանց մաս նակ ցու թյամբ ա ռե րե -
սում նե րի, ճա նաչ ման ներ կա յաց նե լու, քննման,
քննչա կան փոր ձա րա րու թյան, հե տա զոտ ման
հա մար նմուշ ներ ստա նա լու ըն թաց քում տե սա -
ձայ նագր ման հնա րա վո րու թյուն նե րի սա կավ
կի րա ռու թյու նը և այլն:

ՀԿԳ վար չու թյան պե տը ներ կա յաց րել է
նաև ձեր բա կալ ված ան ձանց պա հե լու վայ րերում
ձեր բա կալ ված նե րի նկատ մամբ հնա րա վոր վատ
վե րա բեր մուն քի կան խար գել ման, արդ յու նա -
վետ քննու թյան ա պա հով մանն ուղղ ված, ի րա -
վա կի րառ պրակ տի կա յին վե րա բե րող, օ րենս -
դրա կան բնույ թի ա ռա ջարկ ներ:

ՀՀ գլխա վոր դա տա խա զը, ա ռանձ նաց նե -
լով քննարկ վող ո լոր տում ի րա կա նաց ված աշ -
խա տանք նե րում առ կա բաց թո ղում նե րը, քննված
քրեա կան գոր ծե րի արդ յունք նե րի վե րա բեր յալ
վի ճա կագ րա կան տվյալ նե րի վեր լու ծու թյու նը,
նշել է, որ վեր ջին տա րի նե րին ո լոր տում ի րա -
կա նաց ված զգա լի աշ խա տան քը լուրջ նա խա -
դրյալ ներ է ստեղծ ել մեր երկ րում խոշ տան գում -
նե րի դեմ պայ քա րի արդ յու նա վե տու թյան բարձ -
րաց ման գոր ծում, սա կայն ինչ պես ի րա վա կար -
գա վո րում նե րի, այն պես էլ անհ րա ժեշտ մե խա -
նիզմ նե րի կա տա րե լա գործ ման անհ րա ժեշ տու -
թյուն կա: Ընդ ո րում՝ գլխա վոր դա տա խա զը
կարևո րել է եր կու ուղ ղու թյամբ աշ խա տանք նե -
րի ակ տի վա ցու մը. 1-ը՝ կան խար գե լիչ մե խա -
նիզմ նե րի կա տա րե լա գոր ծու մը, որ պի սիք զերծ
կպա հեն ի րա վա սու մարմ նի աշ խա տակ ցին՝
քրեա կան վա րույ թի շրջա նակ նե րում քա ղա քա -
ցու նկատ մամբ վատ վե րա բեր մուն քի դրսևոր -
ման մտքից, իսկ այդ պի սի վար քագ ծի առ կա -
յու թյան դեպ քում դրանք ան խու սա փե լիո րեն
կֆիքս վեն, և 2-րդ՝ խոշ տան գում նե րի փաս տե -
րով քննու թյան արդ յու նա վե տու թյան բարձ րա -
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ցու մը՝ ան հե տաձ գե լի քննչա կան դա տա վա րա -
կան գոր ծո ղու թյուն նե րի օ պե րա տիվ պլա նա -
վոր մամբ, ո րակ յալ և հետևո ղա կան ի րա կա -
նաց մամբ:

Շեշ տե լով դա տա խա զու թյան ա ռանձ նա կի
շա հագրգռ վա ծու թյու նը վե րոնշ յալ խնդիր նե րի
լուծ ման գոր ծում՝ դա տա րա նում մե ղադ րան քի
պաշտ պա նու թյան գոր ծա ռույ թի ի րա կա նաց -
մամբ պայ մա նա վոր ված, դա տա խա զու թյան կո -
լե գիա յի ո րոշ մամբ սահ ման վել են հանձ նա րա -
րա կան ներ՝ խոշ տան գում նե րի փաս տով քննվող
քրեա կան գոր ծե րի նա խաքն նու թյան նկատ -
մամբ դա տա խա զա կան հսկո ղու թյան արդ յու -
նա վե տու թյու նը բարձ րաց նե լու նպա տա կով:

Մաս նա վո րա պես՝ ո րոշ վել է ձևա վո րել բա -
ցա ռա պես այդ գոր ծե րով դա տա խա զա կան
հսկո ղու թյուն ի րա կա նաց նող մաս նա գի տաց -
ված դա տա խազ նե րի խումբ, պար տա դիր կազ -
մա կեր պել ըն դու նե լու թյուն՝ այդ գոր ծե րով դա -
տա խա զին ներ կա յաց ված միջ նոր դու թյուն նե -
րի, բո ղոք նե րի քննարկ ման փու լում հետևո ղա -
կա նո րեն կի րա ռել դա տա խա զա կան ներ գոր -
ծու թյան մի ջոց ներ՝ նա խաքն նու թյան լրի վու -
թյու նը, բազ մա կող մա նիու թյու նը, օբ յեկ տի վու -
թյու նն ա պա հո վե լու նպա տա կով:

Քն նարկ վել և լու ծում ներ են ա ռա ջադր վել
նաև հե տաքն նու թյան, նա խաքն նու թյան մար -
մին նե րում դա տա վա րու թյան մաս նա կից նե րի
ի րա վունք նե րի ի րաց ման ե րաշ խիք նե րի վե րա -
բեր յալ, ո րոնք կա պա հո վեն անհ րա ժեշտ կան -
խար գե լու մը՝ ա պա հո վե լով վա րույ թի ըն թաց -
քում հան րա յին և մաս նա վոր շա հե րի հա մա չա -
փու թյու նը:

Դա տա խա զու թյան կո լե գիա յի ո րոշ մամբ
ար ձա նագր վել է պար տա դիր պա հանջ՝ ՀՀ-ի
դեմ Եվ րո պա կան դա տա րա նի կող մից կա յաց -
վող յու րա քանչ յուր ո րոշ ման դեպ քում ծա ռա յո -
ղա կան քննու թյուն ի րա կա նաց նե լու, մե ղա վոր
աշ խա տա կից նե րի պա տաս խա նատ վու թյան
հար ցը լու ծե լու վե րա բեր յալ:

Կո լե գիա յի նիս տին ներ կա պե տա կան այլ
մար մին նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը ևս  ի րենց մո -
տե ցում ներն ու դիր քո րո շում ներն են ներ կա -
յաց րել քննարկ վող հար ցե րի վե րա բեր յալ:

ՀՀ գլխա վոր դա տա խա զը հանձ նա րա րել
է զե կու ցող նե րին կա տար ված ու սում նա սի րու -
թյուն նե րի, կա յաց ված ո րո շում նե րի մա սով ա -
պա հո վել պատ շաճ ի րա զե կում՝ շա հագր գիռ

ՀԿ-նե րի, մի ջազ գա յին կազ մա կեր պու թյուն նե -
րի հետ հար ցի վե րա բեր յալ նաև հա մա տեղ
կլոր սե ղան քննար կում ներ կազ մա կեր պե լու ե -
ղա նա կով:

Զե կույ ցով հան դես է ե կել նաև ՀՀ գլխա -
վոր դա տա խա զու թյան կո ռուպ ցիոն և տն տե -
սա կան գոր ծու նեու թյան դեմ ուղղ ված հան ցա -
գոր ծու թյուն նե րի գոր ծե րով վար չու թյան պետ
Տ. Ամ բար յա նը՝ ներ կա յաց նե լով ՀՀ Կա ռա վա -
րու թյանն ա ռըն թեր պե տա կան ե կա մուտ նե րի
կո մի տեի ի րա վա խախ տում նե րի հայտ նա բեր -
ման և վար չա կան վա րույթ նե րի ի րա կա նաց -
ման ու քննչա կան վար չու թյուն նե րում, ՀՀ քրեա -
կան օ րենսգր քի 205 հոդ վա ծով նա խա տես ված
հան ցա գոր ծու թյան հատ կա նիշ ներ պա րու նա -
կող հա ղոր դում նե րի ըն դուն ման, գրանց ման և
լուծ ման, ինչ պես նաև նույն հոդ վա ծով հա րուց -
ված քրեա կան գոր ծե րի նա խաքն նու թյան և մե -
ղադ րան քի պաշտ պա նու թյան վի ճա կը:

Ըստ Տ. Ամ բար յա նի՝ 2016թ. հան րա պե -
տու թյան հե տաքն նու թյան և նա խաքն նու թյան
մար մին նե րի կող մից ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի
205 հոդ վա ծի հատ կա նիշ նե րով նա խա պատ -
րաստ վել է 419 նյութ, ո րից 338-ը, այ սինքն՝
80,7 տո կո սը, ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ ի րա վա խախ տում -
նե րի հայտ նա բեր ման և վար չա կան վա րույթ -
նե րի ի րա կա նաց ման և քնն չա կան վար չու թյուն -
նե րում։ 2015թ. հան րա պե տու թյու նում խնդրո
ա ռար կա դեպ քե րով նա խա պատ րաստ վել է 626
նյութ, ո րից 592 կամ 94,5 տո կո սը՝ ՊԵԿ հե -
տաքն նու թյան և նա խաքն նու թյան մար մին նե -
րի կող մից: Զե կու ցո ղը, ներ կա յաց նե լով վի ճա -
կագ րա կան տվյալ ներ, փաս տել է, որ 2016
թվա կա նին 207 դեպ քով նվա զում ար ձա նագրվե -
լու պայ ման նե րում 116-ով ա ճել է քրեա կան գոր -
ծե րի հա րուց ման թի վը. 2015 թվա կա նին հա -
րուց վել է 100, իսկ 2016 թվա կա նին՝ 216 քրեա -
կան գործ, ո րից 205-ը՝ ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ ի րա վա -
խախ տում նե րի հայտ նա բեր ման և վար չա կան
վա րույթ նե րի ի րա կա նաց ման և քնն չա կան վար -
չու թյուն նե րում։

Ներ կա յաց վել է, որ ՊԵԿ վա րույ թում նախա -
պատ րաստ ված նյու թե րով և քնն ված քրեա կան
գոր ծե րով 2015թ. ըն թաց քում վե րա կանգն վել է
4 մլրդ 655 մլն 676 հզ. դրա մի, 2016թ.՝ 4 մլրդ
585 մլն 963 հզ. դ րա մի, 2017թ. 5-ամս յա կի ըն -
թաց քում՝ 4 մլրդ 637 մլն 805 հզ. դրա մի վնաս,
ո րը հիմ նա վոր վել է հար կա յին պար տա վո րու -
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թյուն նե րից խու սա փե լու փաս տե րով կա տար -
ված քննու թյամբ:

Ըստ Տ. Ամ բար յա նի՝ քննվող քրեա կան
գոր ծե րը քննվել են 6 ա միս և ա վե լի ժա մա նա -
կով։ Դա տա վա րա կան ժամ կետ նե րի ձգձգում -
նե րի պատ ճառ ներ են հան դի սա ցել ինչ պես
քննիչ նե րի ծան րա բեռն վա ծու թյու նը, այն պես էլ
գոր ծե րով նշա նակ ված փոր ձաքն նու թյուն նե րը,
ստու գում ներն ու վերս տու գում նե րը տևա կան
ժամ կետ նե րով կա տա րե լը: Ն մա նօ րի նակ դեպ -
քե րը բա ցա ռե լու, քրեա կան գոր ծե րի նա խա -
քննու թյու նը ող ջա միտ ժամ կետ նե րում ի րա կա -
նաց նե լու նպա տա կով դա տա վա րա կան ղե կա -
վա րում ի րա կա նաց նող դա տա խազ նե րին հանձ -
նա րար վել է խիստ հսկո ղու թյուն սահ մա նել
քննչա կան և այլ դա տա վա րա կան գոր ծո ղություն -
նե րի կա տար ման ժամ կետ նե րի պահ պան ման
նկատ մամբ` վա րույթն ի րա կա նաց նող քննի չին
տալ ցու ցում ներ, ինչ պես նաև փոր ձաքն նու -
թյուն նե րի կամ ստու գում նե րի ի րա կա նաց ման
պատ ճա ռով ժամ կետ ներ եր կարաց նե լու դեպ -
քում հա մա պա տաս խան հի շե ցում ներ ու ղար -
կել փոր ձա գի տա կան հիմ նար կի կամ ստու գում
ի րա կա նաց նող մարմ նի ղե կա վա րին։ Ձեռ նարկ -
ված մի ջո ցա ռում նե րը գործ նա կա նում տվել են
ի րենց դրա կան արդ յուն քը։

Քն նարկ ման ա ռար կա են դար ձել նաև ո -
լոր տում առ կա ի րա վա կար գա վո րում նե րի ան -
հա մա պա տաս խա նու թյուն նե րը, գործ նա կա նում
տա րա մեկ նա բան վող հար ցե րով միաս նա կան
մո տե ցում նե րի ա պա հո վու մը, դրանց լուծ ման
ուղ ղու թյամբ հստակ քայ լեր են ձեռ նարկ վել:

Մաս նա վո րա պես՝ ո րոշ վել է ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ
պատ կան մար մին նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի
հետ կազ մա կեր պել քննար կում ներ՝ հար կա յին
մար մին նե րի կող մից ֆի զի կա կան ան ձանց հար -
կա յին պար տա վո րու թյուն նե րի չա փի վե րա բե -
րյալ նախ նա կան հաշ վարկ կազ մե լուց և ն րանց
ծա նու ցե լուց հե տո վեր ջին նե րիս կող մից հաշ -
վետ վու թյուն ներ ներ կա յաց նե լը բա ցա ռե լու օ -
րենսդ րա կան կա ռու ցա կար գեր սահ մա նե լու վե -
րա բեր յալ նա խա ձեռ նու թյամբ հան դես գա լու
մա սին, ինչ պես նաև հստակ չա փա նիշ ներ՝ մեկ

օ րա ցու ցա յին տար վա ըն թաց քում եր կու և ա -
վե լի ան գամ ան ձի սե փա կա նու թյուն կամ ընդ -
հա նուր սե փա կա նու թյուն հան դի սա ցող նույն
տե սա կի գույ քի որևէ ձևով կա տար վող հա -
տուց ման դի մաց օ տար ման պատճառով հար -
կե րը չվճա րե լու դեպ քե րի վե րա բեր յալ քննվող
քրեա կան գոր ծե րով ան ձանց ա րարք նե րին ի -
րա վա բա նա կան գնա հա տա կան տա լիս:

Նշ ված հան ցա տե սա կով քննու թյան խնդիր -
նե րին անդ րա դառ նա լիս գլխա վոր դա տա խա -
զը շեշ տադ րել է հար կեր վճա րե լուց խու սա փե -
լու չա րամ տու թյան հան գա ման քի պատ շաճ
ստուգ ման անհ րա ժեշ տու թյու նը՝ կարևո րե լով
ինչ պես այդ, այն պես էլ կան խար գել ման ա ռու -
մով հա մա պա տաս խան սուբ յեկտ նե րին հար -
կա յին ո լոր տի ո րո շա կի ի րա վա կար գա վո րում -
նե րի վե րա բեր յալ պաշ տո նա կան ի րա զե կում -
նե րի կի րառ ման ընդ լայ նու մը, հատ կա պես՝ երբ
խոս քը վե րա բե րում է ֆի զի կա կան ան ձանց
կող մից հարկ ման են թա կա գոր ծարք ներ կնքե -
լուն:

Այս ուղ ղու թյամբ գլխա վոր դա տա խա զը
տվել է կոնկ րետ հանձ նա րա րա կան ներ:

Գլ խա վոր դա տա խա զը, ան դ րա դառ նա լով
հար կա յին պար տա վո րու թյուն նե րի լիար ժեք կա -
տար ման խնդրին, ևս մեկ ան գամ նշել է, որ
յու րա քանչ յուր բա րե խիղճ տնտես վա րող սուբ -
յեկտ եր բեք չպետք է ան հանգս տա նա ՊԵԿ ոչ
հա մա չափ գոր ծո ղու թյուն նե րից, ա ռա վել ևս՝
կո մի տեի կազ մում գտնվող քրեա կան հե տապըն -
դում ի րա կա նաց նե լու լիա զո րու թյուն ու նե ցող
մար մին նե րի գոր ծո ղու թյուն նե րից, իսկ նշված
պա հանջ նե րը չբա վա րա րող դա տա վա րա կան
ո րո շում նե րը հսկող դա տա խազ նե րի կող մից
են թա կա են վե րաց ման, վա րույ թի մաս նա կից -
նե րի խախտ ված ի րա վունք նե րը՝ վե րա կանգնը-
ման, ուս տի ինչ պես նյու թե րի նա խա պատ րաս -
տու մը, այն պես էլ նա խաքն նու թյու նը պետք է
ի րա կա նաց վեն օ րեն քի տա ռին հա մա պա տաս -
խան:

Նիս տի ա վար տին տե ղի է ու նե ցել նո րա -
նշա նակ դա տա խազ նե րի երդ ման ա րա րո ղու -
թյու նը:
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Ինչ պես ցան կա ցած երևույ թի, այն պես էլ
պատ ժի և դ րա նպա տակ նե րի պատ մա կան
զար գաց ման ու սում նա սի րու թյու նը հնա րա վորու -
թյուն կըն ձեռ ի ի րա կա նաց նելու տվյալ երևույթ -
նե րի հա մա պար փակ հե տա զո տու թյուն, ինչ -
պես նաև հիմ նա վոր ված դա տո ղու թյուն ներ կա -
տա րելու դրանց էու թյան և ա պա գա զար գա -
ցու մե րի վե րա բեր յալ: Ժա մա նա կա կից պե տու -
թյուն նե րում պատ ժի տե սու թյունն ան ցել է զար -
գաց ման պատ մա կան եր կար ճա նա պարհ՝ բազ -
մա թիվ փու լե րով, ո րոն ցից յու րա քանչ յուրն ա -
ռանձ նա նում է իր տե սա կան գա ղա փա րա խո -
սու թյամբ՝ ի րեն բնո րոշ նպա տակ նե րով և ա -
ռանձ նա հատ կու թյուն նե րով: 

Բազ միցս նշվել է, որ քրեա կան պա տի ժը
և դ րա նպա տակ նե րը քրեա կան ի րա վուն քի գի -
տու թյան կարևոր և ա ռանց քա յին, ինչ պես նաև
սկզբուն քա յին ու խնդրա հա րույց երևույթ ներ
են, ո րոնց տե սա կան և գործ նա կան հար ցե րը
դեռևս վաղ ժա մա նակ նե րից ու սում նա սիր վել
են բազ մա թիվ ի րա վա բան-գիտ նա կան նե րի,
ինչ պես նաև փի լի սո փա նե րի կող մից: Այս առու -
մով համամիտ ենք այն կար ծիքին, որ պատ ժի
նպա տակ նե րի հիմ նախն դիր նե րը ոչ միայն և
ոչ այն քան ի րա վա բա նա կան, որ քան փի լի սո -
փա յա կան են, ո րոնք դա րե րի ըն թաց քում (հնա -
գույն ժա մա նա կա նե րից մինչև անգ լիա կան և
ֆ րան սիա կան հե ղա փո խու թյուն նե րը) զբա ղեց -
րել են ժա մա նա կի խո շո րա գույն փի լի սո փա նե -
րի միտ քը: Դեռևս XIX դա րում այս խնդրին
նվիր վել են քսան չորս ինք նու րույն փի լի սո փա -

յա կան հա մա կար գեր և ա վե լի քան հար յուր ի -
րա վա բա նա կան հա յե ցա կե տեր1: 

Պա տի ժը, լայն ա ռու մով՝ որ պես հար կա -
դրանք, ծա գել և զար գա ցել է հա սա րա կու թյան
հետ միա ժա մա նակ: Հա սա րա կու թյունն ա ռանց
պատ ժի եր բեք գո յու թյուն չի ու նե ցել. «Եվ մինչ
մար դու մեջ փայ լեց բա նա կա նու թյան ա ռա ջին
կայ ծը, ին չու և ին չի հա մար գո յու թյուն ու նի
պա տի ժը, դա ար դեն իսկ վա ղուց գո յու թյուն ու -
ներ և գոր ծում էր»2: Իսկ պատ ժի՝ որ պես սո -
ցիալ-ի րա վա կան ինս տի տու տի ծա գու մը պայ -
մա նա վոր ված է ա ռա ջին քա ղա քակր թու թյուն -
նե րի և պե տա կան կազ մա վո րում նե րի ծագ -
մամբ՝ մ.թ.ա. IV-III հա զա րամ յակ նե րում: 

Ա ռաջ նա կարգ հա սա րա կու թյան ձևա վոր -
ման ըն թաց քում ծա գել են տա բուի հա մա կար -
գը և հա մայ նա տի րա կան ի րա վուն քը, ո րոնք,
ինչ պես նշում է Ս.Ս. Ա լեք սեևը, մի ջանկ յալ կազ -
մա վո րում ներ էին ա ռաջ նա կարգ հա մայ նա տի -
րա կան կա ռու ցա կար գի նոր մե րի և ի րա վուն քի
միջև3: Տա բուի հա մա կար գը կար գա վո րում էր
ա ռաջ նա կարգ մար դու ինչ պես անձ նա կան, այն -
պես էլ հա սա րա կա կան կյան քի բո լոր հար ցե րը
և ո րո շա կի սանկ ցիա էր՝ այս կամ այն նոր մը
խախ տե լու հա մար:

Ի րա վուն քի ծագ ման ո լորտն ու սում նա սի -
րող հե տա զո տող նե րից ո մանք ան գամ համա -
րում են, թե ի րա վուն քը ծա գել է պատ ժից և իր
ձևա վոր ման պա հին պատ ժո ղա կան նոր մե րի
հա մակ ցու թյուն էր, ո րի հիմ նա կան նպա տա կն
ա հա բե կումն էր4: 
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ՊԵՏՐՈՍ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ
Երևան քաղաքի Ավան և Նոր Նորք վարչական
շրջանների դատախազի տեղակալ, 
արդարադատության երրորդ դասի խորհրդական, 
Հայ-ռուսական համալսարանի քրեական իրավունքի և 
քրեական դատավարության իրավունքի ամբիոնի հայցորդ
____________________________________________________________________________________________________________
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1 Տե՛ս Խաչիկյան Հ.Մ. Պատժի նպատակների հիմնախնդիրները քրեական իրավունքում. «Բանբեր Երևանի
համալսարանի», 3 (102), Երևան, 2000, էջ 56:
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Հին ժա մա նակ նե րում գո յու թյուն ու ներ
խիստ և դա ժան ի րա վա կան պա տիժ նե րի միաս -
նա կան հա մա կարգ, ո րը կի րառ վում էր սահ -
ման ված նոր մե րի ցան կա ցած խախտ ման դեպ -
քում՝ ծան րու թյան աս տի ճա նից ան կախ:

Պատ ժի նկատ մամբ նոր, ա վե լի մար դա -
սի րա կան մո տեց ման ձևա վոր ման գոր ծըն թա -
ցը արևմ տաեվ րո պա կան ի րա վա կան մտա ծո -
ղու թյու նում սկսվել է XVIII հար յու րամ յա կում:
Այդ մո տե ցու մը հան գում էր այն եզրակացու -
թյա նը, որ պա տի ժը նա խա տես վի կա տար ված
հան ցա գոր ծու թյա նը հա մա պա տաս խան, մա -
հա պա տի ժը կի րառ վի միայն սպա նու թյան հա -
մար, իսկ խոշ տան գում նե րը՝ վե րաց վեն: Վե -
րածնն դի դա րաշր ջա նում մար դա սի րու թյան թե -
ման ար տա ցո լում էր պատ ժո ղա կան ի րա վուն -
քի ի րա վա կան սահ ման ներ նա խա տե սե լու
ձգտում5: Այս շրջա նում մար դը հա կադր վում էր
ա ռա ջին հեր թին հան րա յին պա տիժ նե րի դա -
ժա նու թյա նը՝ որ պես պատ ժելու ի րա վա կան իշ -
խա նու թյան սահ մա նի: Այլ խոսքով՝ գի տակցվում
էր դա ժան պա տիժ նե րի բա ցասա կան ազ դե -
ցու թյու նը հա սա րա կու թյան գի տակ ցու թյան վրա:
Նման պա տիժ նե րի ի րա վա կան և փաս տա ցի
կի րա ռու մը հան գեց նում էր հա սա րա կու թյան
մեջ ան ձի ա նարգ մա նը, ա վե լին՝ դա ժա նու թյան
սո վո րու թյան ձևա վոր ման: 

Վե րածնն դի դա րաշր ջա նի հայտ նի մտա -
ծող ներ Մոն տեսք յո յի և Բե կա րիա յի մար դա սի -
րա կան գա ղա փար ներն ա ռա ջին պլան մղե ցին
հան ցա գոր ծու թյուն նե րի կանխ ման գա ղա փարը:
Նրանց կար ծի քով՝ այդ նպա տա կը կա րող է ի -
րաց վել ինչ պես հան ցանք կա տա րե լու հնա րա -
վո րու թյան ֆի զի կա պես ոչն չաց ման, այն պես էլ
հան ցա վո րի ի րա վա կան ուղղ ման մի ջո ցով, ո -
րի հիմ քում ըն կած է հան ցա վո րի ա հա բե կու մը: 

Պատ ժի տե սու թյան վե րա բեր յալ Չե զա րե
Բե կա րիա յի գա ղա փա րա խո սու թյունը, ըստ էու -
թյան, ամ փոփ ված է 1764 թվա կա նի « Հան ցա -
գոր ծու թյուն նե րի և պա տիժ նե րի մա սին» աշ -
խա տու թյու նում, ո րը քիչ ուշ բա վա կա նին լայն
տա րա ծում ստա ցավ: Ի տա լա ցի ի րա վա գե տը
պատ ժի՝ որ պես ի րա վա կան ինս տի տու տի ծա -
գու մը տես նում էր մարդ կանց՝ հա սա րա կու թյու -

նում հա մախմբ վե լու մեջ: Հա սա րա կու թյուն մուտք
գոր ծե լով՝ յու րա քանչ յուր անձ զո հում էր իր ա -
զա տու թյան մի մա սը, որ պես զի հա մա տեղ և
անվ տանգ օգտ վի դրա նից: Ա զա տու թյան այդ
հատ ված նե րի հա մակ ցու թյու նը կազ մա վո րում
էր ժո ղովր դի բարձ րա գույն իշ խա նու թյու նը, ո -
րի ներ կա յա ցու ցի չը դառ նում էր իշ խա նու թյան
պա հա պա նը և տի րա պե տո ղը: Միևնույն ժա -
մա նակ՝ պա հանջ վում էր այդ ի րա վունք նե րի և
ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյուն այն ան -
ձանց ոտնձ գու թյուն նե րից, ով քեր ձգտում էին
ոչ միայն վե րա դարձ նել ա զա տու թյան ի րենց
հատ վա ծը, այլ նաև տի րա նալ մյուս նե րի բաժ -
նին: Այդ պի սի մի ջոց հան դի սա ցավ պա տի ժը,
ո րը կի րառ վում էր օ րի նա խախ տի նկատ մամբ6:
Չ.Բե կա րիան ներ գոր ծու թյան մի ջո ցը պա տիժ
էր հա մա րում այն դեպ քում, երբ դրա կի րա ռու -
մը պայ մա նա վոր ված էր ծայ րա հեղ անհ րա ժեշ -
տու թյամբ: Հա կա ռակ դեպ քում դա կլիներ բռնա -
կա լի կող մից բռնու թյան ակ տի դրսևո րում: 

Պատ ժի վե րոնշ յալ նպա տա կի ի րաց ման
հնա րա վո րու թյուն նե րից են հան ցա վո րի բա րո -
յա կան ուղ ղու մը և վե րա դաս տիա րա կու մը: Հե -
գելն իր «Ի րա վուն քի փի լի սո փա յու թյան հի -
մունք նե րում» նշում էր, որ պատ ժի ո լոր տում
քրեա կան քա ղա քա կա նու թյան զար գա ցումն
ընդ հա նուր կան խու մից (ա հա բե կու մից) և պատ -
ժի խիստ մի ջոց նե րից ան ցում է կա տա րում դե -
պի վեր ջին նե րիս մեղ մա ցում, որն ա վե լի բնո -
րոշ է հա տուկ կանխ մա նը (ուղղ մա նը): Նրա
կար ծի քով՝ պատ ժի դա ժա նու թյան աս տի ճա նը
գտնվում է տվյալ ժա մա նա կաշր ջա նում հա սա -
րա կու թյան վի ճա կի հետ ո րո շա կի հա րա բե -
րակ ցու թյան մեջ, այդ պատ ճա ռով էլ հա սա րա -
կու թյան հզո րու թյու նը, նրա վստա հու թյունն իր
ու ժե րին և ամ րու թյա նը հան գեց նում է պատ ժի
ա վե լի մեղ մաց ման: 

Անգ լո-ա մե րիկ յան ի րա վա կան ըն տա նի քը
XVIII դա րի սկզբում են թարկ վում է մայր ցա մա -
քա յին ի րա վա կան ըն տա նի քի ազ դե ցու թյա նը,
որն ար տա հայտ վել է նաև պատ ժի գա ղա փա -
րա խո սու թյու նում: Վե րածնն դի դա րաշր ջա նի
անգ լիա ցի մտա ծող նե րից Ո ւիլ յամ Պա լե յը հայտ -
նի է պատ ժի և բան տա յին հա մա կար գի բա րե -

Օ
Ր

Ի
Ն

Ա
Կ

Ա
Ն

Ո
Ւ

Թ
Յ

Ո
Ւ

Ն
  №

1
0

0
  2

0
1

7

5 Տե՛ս Антология мировой правовой мысли: В 5 т. Т. 2: Европа V-XVII вв. / Отв. ред. Л.Р. Сюкияйнен. Изд. Мысль. М.:
1999, էջ 114:

6 Տե՛ս Беккариа Ч. О преступлениях и наказаниях. М., 1995, էջ 68:



փոխ ման վե րա բեր յալ իր ա ռա ջա դի մա կան մար -
դա սի րա կան պատ կե րա ցում նե րով: Նրա հայտ -
նի՝ « Բա րո յա կան և քա ղա քա կան փի լի սո փա -
յու թյան սկզբունք նե րը» աշ խա տու թյու նը (1785
թվա կան) բո վան դա կում էր գիտ նա կա նի ի րա -
վա կան մտքի մի ջու կը, որը բա րո յա կա նու թյան
մա սին ու տի լի տա րիս տա կան ուս մունքն է: Նա
պատ ժի կի րառ ման մեջ նախ և ա ռաջ տես նում
էր ոչ թե կա տար ված հան ցա գոր ծու թյան հա -
մար պա տիժ, այլ՝ հան ցա գոր ծու թյան կան խում:
Այս պես, խո սե լով «մար դա սի րա կան պատ ժի»
մա սին՝ Ու.Պա լե յը մատ նան շում է այն, որ «մար -
դա սի րա կան պատ ժին հա մա պա տաս խա նող
նպա տա կն ար դա րա դա տու թյան բա վա րա րու -
մը չէ, այլ՝ հան ցա վո րու թյան կան խու մը»7: «Ար -
դա րա դա տու թյան բա վա րա րում» եզ րույ թը հե -
ղի նա կի կող մից օգ տա գործ վում է «հա տու ցում
այն պի սի ցա վով, ո րը հա մա պա տաս խա նում է
հան ցա գոր ծի մեղ քին և Աստ ծու կամ քին, հա -
տու ցում, ո րը սո վոր ենք ըն դու նել որ պես ար -
դա րա դա տու թյան ի րա կա նա ցում»8 նշա նա կու -
թյամբ: Ըստ հե ղի նա կի՝ պե տու թյան կող մից
հան ցա գոր ծին պատ ժե լը պայ մա նա վոր ված է
ոչ թե նրա մեղ քի աս տի ճա նով կամ այլ պատ -
ճառ նե րով, այլ՝ տվյալ հան ցա գոր ծու թյան կանխ -
ման բար դու թյամբ և անհ րա ժեշ տու թյամբ: Պա -
տի ժը չպետք է լի նի դա ժան այն դեպ քում, երբ
տվյալ հան ցա գոր ծու թյու նը կա րող է կանխ վել
այլ մի ջո ցով: Ի րա վա գետն ա ռանձ նաց նում է
պատ ժի այն պի սի նպա տակ ներ, ինչ պի սիք են
ուղ ղու մը և հ րա պա րա կայ նու թյու նը: Ընդ ո րում՝
նա նաև հիմ նա վո րում է ուղղ ման նպա տա կի ի -
րաց ման հա մար դա տա պարտ յա լի ֆի զի կա կան
աշ խա տան քի օգ տա գործ ման գա ղա փա րը:

Ու. Պա լե յի վե րոնշ յալ աշ խա տու թյու նը, ո -
րը պա րու նա կում է մար դա սի րու թյան, ռա ցիո -
նա լիզ մի և ար դա րու թյան սկզբունք նե րը, ո րոշ
մտա ծող նե րի կող մից վկա յա կոչ վում է որ պես
ա ռա ջա դի մա կան աշ խա տու թյուն նե րից մե կը,
ո րը մեծ ազ դե ցու թյուն է ու նե ցել պե նի տեն ցիար
ո լոր տում հա սա րա կա կան լի բե րալ հա յացք նե -
րի ձևա վոր ման վրա:

Հե տաքր քա կան են նաև ռուս գիտ նա կան -

նե րի գա ղա փար նե րը պատ ժի զար գաց ման վե -
րա բեր յալ: Այս պես, Մ.Ն. Գե րեն տի դիր քո րոշ -
ման հա մա ձայն՝ պա տիժն ան ցել է զար գաց -
ման ե րեք փուլ 1) մաս նա վոր և հան րա յին վրե -
ժի, 2) ա հա բեկ ման, 3) ան ձի ուղղ ման և կանխ -
ման9: Պատ ժի զար գա ցու մն այլ ձևով է ներ կա -
յաց նում Գ.Յու.Ման նեն, ով ա ռանձ նաց նում էր
հետևյալ փու լե րը՝ ար յան վրե ժի գե րա կա յում և
հա մակց ման հա մա կար գի ծա գում (մինչև XI
դար), վրե ժի նա հանջ, հա մակց ման գե րա կա -
յում և ժա մա նա կա կից ի մաս տով քրեա կան
պատ ժի ծա գում (XI-XIII դդ.), հա մակց ման նա -
հանջ և ք րեա կան պա տիժ նե րի զար գա ցում
(XIV-XV), քրեա կան պա տիժ նե րի գե րա կա յում
(XVI-XVII դդ.), քրեա կան պա տիժ նե րի գե րա -
կա յում և սո ցիա լա կան պաշտ պա նու թյան մի -
ջոց նե րի ծա գում (XVIII-XIX դդ.), պա տիժ նե րի
նա հանջ և սո ցիա լա կան պաշտ պա նու թյան մի -
ջոց նե րի նշա նա կու թյան բարձ րա ցում (XX դա -
րի սկիզբ)10:

Ի հա՛ր կե, Գ.Յու.Ման նեի ա ռա ջար կած համա -
կարգն ար տա հայ տում է պատ ժի նպա տակ ների
հա ջոր դա կան զար գա ցու մը, սա կայն դրա բովան -
դա կու թյու նից հետևում է, որ այդ համա կար գը
հիմն ված է սո ցիո լո գիա կան դպրո ցի գա ղա փա -
րա խո սու թյան վրա: Վեր ջի նիս համար քրեական
պա տիժ ներն ի վեր ջո պետք է փոխա րին վեն սո -
ցիա լա կան պաշտ պա նու թյան մի ջոց նե րով: 

Վե րոնշ յա լի հի ման վրա կա րող ենք եզ րա -
հան գել, որ պատ ժի նպա տակ նե րի վե րա բերյալ
ի րա կա նաց ված թե՛ փի լի սո փա յա կան և թե՛ ի -
րա վա բա նա կան ու սում նա սի րու թյուն ներն ու -
նեն խոր ար մատ ներ, ո րոնք կարևոր նշա նա -
կու թյուն ու նեն պատ ժի և դ րա նպա տակ նե րի
կա յաց ման հար ցում: Ընդ ո րում՝ կա րե լի է նկա -
տել, որ պատ ժի տե սու թյան զար գաց ման փու -
լե րի տա րան ջատ ման հիմք են ծա ռա յում դրա
նպա տակ նե րի վե րա բեր յալ ձևա վոր ված մո տե -
ցում նե րը: Այս պես՝ պատ ժի նպա տակ նե րի վե -
րա բեր յալ գո յու թյուն ու նե ցող տե սու թյու նե րը
պայ մա նա կա նո րեն կա րե լի է բա ժա նել եր կու
հիմ նա կան ուղ ղու թյուն նե րի՝ բա ցար ձակ և հա -
րա բե րա կան: 
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Պատ ժի բա ցա ր ձակ տե սու թյուն նե րը պատ -
ժի նպա տա կը հա մա րում են անց յա լին ուղղված
բա ցար ձակ գա ղա փար՝ հա տու ցում կա տար -
ված ոտնձ գու թյան և հան ցա գոր ծի պատ ճա -
ռած չա րի քի դիմաց: 

Պատ ժի բա ցար ձակ տե սու թյու նից բխում
են նաև հա տուց ման, նյու թա կան հա տուց ման,
դիա լեկ տի կա կան հա տուց ման և աստ վա ծա յին
հա տուց ման տե սու թյուն նե րը: Այս պես՝ հա տուց -
ման տե սու թյու նը դա րեր շա րու նակ հա մար -
վում էր ա մե նա տա րած վա ծը փի լի սո փա յու թյան
մեջ: Հին Հու նաս տա նում և Հռո մում պատ ժի
հա տուց ման գա ղա փա րա խո սու թյու նը պաշտ -
պա նում էին այն պի սի փի լի սո փա ներ, ինչ պի -
սիք էին Պ լա տո նը, Ա րիս տո տե լը, Ցի ցե րո նը և
Սե նե կան: Միջ նա դա րում այս գա ղա փարն էր
զար գաց նում ի տա լա ցի ու տո պիստ Թ.Կամ պա -
նե լան: Նա կողմ նա կից էր հան ցա գոր ծու թյան
և պատ ժի հա մա պա տաս խա նու թյան թա լիո նի՝
«ա կն ընդ ա կան, ա տամն ընդ ա տա ման»
սկզբուն քին: 

Քն նարկ վող ուղ ղու թյան կա պակ ցու թյամբ
Ն.Ս. Տա գանցևը նշում է, որ, չնա յած այս ուղ -
ղու թյան կողմ նա կից նե րն ի րենց դոկտ րի նա յի
հետ քե րը ո րո նում են հու նա կան և հ ռո մայա -
կան մտա ծող նե րի ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րում,
սա կայն նրանց ու ս մունք նե րը քրեա կան ի րա -
վուն քի հար ցե րի շուրջ ներ կա յաց նում են միայն
ա ռան ձին մտքեր, դրույթ ներ: Միայն Հյու գո
Գրոտիոսն է ա ռա վել հստակ նե րկա յաց րել
պատ ժի հա տուց ման դոկտ րի նան: Նա պատ ժի
նպա տակ նե րը ձևա կեր պել է հետևյալ ձևով.
«[Մ]ար դը պետք է ու նե նա որևէ նպա տակ, գոր -
ծի հա նուն որևէ օ գու տի: Այս նպա տա կը կարող
է ունենալ ե ռա կի բնույթ՝ ուղղ վե լու, հաշ տության,
նե ղա ցա ծի բա վա րար ման: Հետևա բար՝ պատժի
նշա նակ ման ցան կա ցած դեպ քում պետք է նկա -
տի ու նե նալ՝ 1) հան ցա գոր ծի օ գու տը, 2) նե ղա -
ցա ծի շա հը, 3) հա սա րա կու թյան շա հը»11: 

Ցան կա լի է նշել, որ պատ ժի հա տուց ման
տե սու թյունն ա ռա վել խո ր զար գա ցում ապ րեց
գեր մա նա ցի փի լի սո փա ներ Կան տի և Հե գե լի
աշ խա տու թյուն նե րում: 

Նյու թա կան հա տուց ման տե սու թյու նը նախ
և ա ռաջ ար տա ցոլ ված է Կան տի բա րո յա կան

հա տուց ման տե սու թյու նում: Կան տը քրեա կան
ի րա վուն քը սահ մա նում էր որ պես պատ ժի իրա -
վունք և դի տում որ պես հան ցա գոր ծին զրկանք -
նե րի պատ ճա ռում: Նա նույն պես կողմ նա  կից
էր թա լիո նի սկզբուն քին՝ չա րի քը պա հան ջում է
հա տու ցում չա րի քով, և միայն հա վա սա րու թյան
սկզբուն քով հա տու ցու մը կա րող է ո րո շել պատ -
ժի տե սակն ու ծա վա լը: Կան տի բա րո յա կան
տե սու թյունն ու սա նում է. « Բա րո յա կան հրա -
մա յա կա նը պա հան ջում է չա րիքն ընդ չարի քով
հա տու ցում, և միայն հա վա սա րու թյան սկզբուն -
քով հա տու ցու մը կա րող է ո րո շել պատ ժի տե -
սակն ու ծա վա լը: Չար դա րաց ված չա րի քը, ո րը
կա րող ես պատ ճա ռել որևէ ան ձի, պատ ճա -
ռում ես ինքդ քեզ, վի րա վո րե լով՝ վի րա վո րում
ես ինքդ քեզ, սպա նե լով որևէ մե կին՝ սպա նում
ես ինքդ քեզ, per quod quis pecat, per idem
punitur et idem»12:

Հե գե լը պա տի ժը հիմ նա վո րում էր որ պես
հան ցա գոր ծու թյան հա մար հա տու ցում: Միևնույն
ժա մա նակ՝ համարում էր, թե պա տի ժը կա րող
է կի րառ վել միայն մար դու հան րո րեն վտան -
գա վոր գոր ծու նեու թյան ար տա քին դրսևոր ման
նկատ մամբ և չի կա րող առնչ վել նրա գի տակցու -
թյա նը: Պա տի ժը հա տու ցում է, բայց ո՛չ համար -
ժեք հան ցա գոր ծու թյամբ պատ ճառ ված և հան -
ցա գոր ծին պատ ժե լով պատ ճառ ված վնաս ների
միջև: Փաս տո րեն, պատ ժի հա տուց ման հե գել -
յան ձևա կեր պու մը տար բեր վում է իր նա խորդ -
նե րից այն քա նով, որ Հե գե լը խո սում էր ոչ թե
լիար ժեք հա տուց ման, այլ՝ հան ցա գոր ծի կող -
մից խախտ ված ի րա վունք նե րի վե րա կանգնման
մա սին:

Դիա լեկ տի կա կան հա տուց ման տե սու թյու -
նը պա տի ժը ու սում նա սի րում է որ պես նպա -
տա կա հար մար, գա ղա փար նե րի զար գաց ման
տրա մա բա նա կան և, հետևա բար՝ անհ րա ժեշտ
գոր ծըն թաց:

Աստ վա ծա յին հա տուց ման տե սու թյան էու -
թյու նը, ըստ Կիստ յա կովս կու, այն է, որ. «Հանցա -
գոր ծու թյունն Աստ ծո դեմ ուղղ ված վի րա վորանք
է, ո րն Աստ ծո բար կու թյունն է հա րու ցում ոչ
միայն հան ցա գոր ծի դեմ, այլև ողջ ժո ղովր դի
դեմ, ո րում բնակ վում է հան ցա գոր ծը: Նրան
հան դար տեց նե լու և բար կու թյու նը մեղ մաց նե - Օ
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լու հա մար անհ րա ժեշտ է պատ ժել հան ցա գոր -
ծին: Այդ պա տի ժը պետք է ու ղեկց վի ար յուն
թա փե լով, տան ջանք նե րով, մարմ նա կան վնաս -
վածք նե րով: Ար յու նը, տան ջանք նե րը, տա ռա -
պանք նե րը մաք րում են հան ցա գոր ծի մեղ քը և
հան դար տաց նում Աստ ծուն: Այս տե սու թյամբ
բա ցատր վում է վաղ շրջա նի ազ գե րի շրջանում
գոր ծարկ ված՝ հան ցա գոր ծի զո հա բե րու թյու նը՝
որ պես բնե ղե նով մաք րա զեր ծում, իսկ ա վե լի
ուշ՝ կեն դա նի նե րի զո հա բե րու թյու նը՝ որ պես
խորհրդա նշական մաք րա զեր ծում»: 

Վե րոգր յալ տե սու թյուն նե րի կա պակ ցու -
թյամբ Ն.Ս.Տա գանցևը նշում է. « Պե տու թյու նը,
պա տի ժը կի րա ռե լով, գոր ծում է մե խա նի կո -
րեն. նա հան դի սա նում է կա՛մ Աստ ծո կամ քի,
կա՛մ խղճի անլ ռե լի ձայ նի կա տա րող: Հան ցա -
գոր ծու թյու նը ոչ միայն ի րա վունք է վե րա պա -
հում պատ ժել, այլ նաև պար տադ րում է ո րո շել
պատ ժի տե սակն ու ծա վա լը»13:

Այս պես, բա ցար ձակ տե սու թյան և դ րա -
նից բխող տե սու թյուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե -
րի մո տե ցում նե րում նկատ վում են պատ ժի ար -
դի՝ հատ կա պես սո ցիա լա կան ար դա րու թյան
վե րա կանգ ման նպա տա կի նա խա հիմ քե րը: Ժա -
մա նա կի ըն թաց քում դրանք ստուգ վե լով, հղկվե -
լով և կա տա րե լա գործ վե լով են թարկ վել են ո -
րո շա կի գա ղա փա րա կան ձևա փո խու թյուն նե -
րի, սա կայն այ սօր էլ չեն կոր ցել ի րենց ար դիա -
կա նու թյու նը:

Ինչ վե րա բե րում է պատ ժի հա րա բե րա -
կան տե սու թյուն նե րին՝ դրանք ուղղ ված են ա -
պա գա յին և պա տիժն ըն դու նում են ոչ միայն
որ պես հան ցա վոր ա րար քից բխող, այլև դրա -
նով պայ մա նա վոր ված պե տու թյան կող մից ի -
րա կա նաց վող նպա տա կամղ ված գոր ծու նեու -
թյուն: Հա րա բե րա կան տե սու թյուն նե րը պատ -
ժի ի րա կան ի մաս տին և նպա տակ նե րին մոտ
են այն քա նով, որ քա նով ուղղ ված են հատ կա -
պես հան ցանք կա տա րած ան ձին և հիմ նա վո -
րում են պատ ժե լու ի րա վուն քը հատ կա պես կա -
տար ված հան ցան քի հա մար: Դրանք հե ռա -
նում են պատ ժի ի րա կան ի մաս տից և նպա -
տակ նե րից այն քա նով, որ քա նով պա տիժն ար -
դա րաց նում են ա պա գա յում հնա րա վոր ի րա -

վա խախ տում նե րով, այդ թվում՝ ոչ թե հան -
ցանք կա տա րած ան ձի, այլ եր րորդ ան ձանց
կող մից կա տար ված: Պատ ժի հա րա բե րա կան
տե սու թյու նից բխում են նաև այլ՝ ընդ հա նուր
կանխ ման, հա տուկ կանխ ման և խա ռը տե սու -
թյուն նե րը:

Պատ ժի ընդ հա նուր տե սու թյան հա մար
կարևոր և վճ ռա կան նշա նա կու թյուն են ու նե ցել
ի տա լա ցի Չ.Բե կա րիա յի հա յացք նե րը: Մեր ժե -
լով հա տուց ման գա ղա փա րը՝ նա պատ ժի հետ
կա պում էր այլ՝ օգ տա կար և կի րա ռա կան նպա -
տակ ներ: Չ.Բեկ կա րիան պատ ժի նպա տակն էր
հա մա րում «հան ցա գոր ծի հա մար խո չըն դոտ -
ներ ստեղ ծե լը, որ պես զի նա, ինչ պես նաև այլ
ան ձինք հա սա րա կու թյա նը նոր վնաս չպատ -
ճա ռեն: Այդ նպա տա կով պետք է կի րա ռել այն -
պի սի պա տիժ, ո րը հա մա պա տաս խա նի հան -
ցա գոր ծու թյա նը, հան ցա վո րի հա մար լի նի նվազ
տան ջա լի, բայց նրա վրա ու նե նա հո գե բա նա -
կան մեծ ազ դե ցու թյուն»14: Չ. Բեկ կա րիան մշա -
կեց մեծ կարևո րու թյուն ներ կա յաց նող մի
սկզբունք, ո րը բա վա կան մեծ ազ դե ցու թյուն ու -
նե ցավ քրեա կան ի րա վուն քի հե տա գա զար -
գաց ման վրա: Դրա հա մա ձայն՝ «Արդ յու նա վետ
է ոչ թե պատ ժի խստու թյու նը, այլ նրա ան խու -
սա փե լիու թյու նը»15 Ցան կա լի է ընդգ ծել, որ
քննարկ վող սկզբուն քը նույն քան ար դիա կան է,
որ քան շուրջ եր կու հար յուր տա րի ա ռաջ և
հիմք է հան դի սա ցել բազ մա թիվ երկր նե րի պատ -
ժի ինս տի տու տի ձևա վոր ման հա մար: Այս ա -
ռու մով բա ցա ռու թյուն չէ նաև Հա յաս տա նը:

Անհ րա ժեշտ է ընդգ ծել, որ Չ.Բեկ կա րիա յի
գա ղա փար ներն ա ռա վել հետևո ղա կա նո րեն
զար գաց րեց գեր մա նա ցի քրեա գետ Ա.Ֆո յեր -
բա խը՝ ստեղ ծե լով ինք նու րույն քրեաի րա վա կան
տե սու թյուն: Ա. Ֆո յեր բա խը պատ ժի նպա տակ
էր հա մա րում հան ցա գոր ծու թյուն նե րի կան խու -
մը, բայց այն կա պում էր ա հա բեկ ման հետ՝ նշե -
լով, որ քրեա կան օ րեն քում պա րու նակ վող պատ -
ժի սպառ նա լի քը պետք է ազ դի պո տեն ցիալ
հան ցա գոր ծի վրա, ա հա բե կի նրան և դ րա նով
իսկ կան խի հան ցա գոր ծու թյու նը: Նրա կող մից
ա ռա վել մեծ նշա նա կու թյուն էր տրվում ոչ թե
կոնկ րետ ան ձի նկատ մամբ պատ ժի գործ նա -
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13 Տե՛ս Таганцев Н.С. Уголовное право (Общая часть). Часть 2. По изданию 1902 года. Allpravo.ru. – 2003.
14 Տե՛ս Ч. Беккария. О преступлениях и наказаниях. М., 1939, էջ 243-244:
15 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 373:



27

ՔՐԵԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ

կան կի րառ մա նը, այլ պատ ժի սպառ նա լի քով
հան ցա գոր ծի ա հա բեկ մա նը: Ստաց վում է, որ
Ա.Ֆո յեր բա խը որ պես պատ ժի նպա տակ ա ռաջ -
նա յին էր հա մա րում ընդ հա նուր կան խու մը:

Հայ կա կան ի րա վուն քի հին և միջ նա դար -
յան հու շար ձան նե րում, այդ թվում՝ Մխի թար
Գո շի և Սմ բատ Սպա րա պե տի Դա տաս տա -
նագր քե րում, նույն պես ազ դա րար վում է, որ կի -
րառ վող քրեա կան պա տի ժը հե տապն դում է ո -
րո շա կի նպա տակ ներ: Թե՛ Մխի թար Գո շը և թե՛
Սմ բատ Սպա րա պե տը պատ ժի նպա տա կը տես -
նում էին հան ցա վոր ա րարք նե րից հա սա րա -
կու թյա նը պաշտ պա նե լու մեջ: Նրանց հա մոզ -
մամբ՝ պա տի ժը պետք է հե տապն դի ոչ միայն
պա տիժ-հա տուց ման նպա տակ՝ թա լիո նի
սկզբուն քով, այլ նաև մարդ կանց կրո նա բա րո -
յա կան ի մաս տով ուղ ղե լու նպա տակ: Նրանք
համարում էին, որ պա տիժ նե րը, հատ կա պես՝
մարմ նա կան, հան ցա գոր ծին ուղ ղե լու, ա հա բե -
կե լու և հա տու ցե լու նպա տակ ու նեն: Ընդ որում՝
հա տու ցու մը և ա հա բե կու մը կի րա ռում է պե -
տությու նը, իսկ ուղ ղու մը՝ գլխա վո րա պես ե կեղե -
ցին: Հան ցա գոր ծը պատժ վում է այն պատ ճա -
ռով, որ խախ տել է օ րեն քը, իսկ նրա նկատմամբ
նշա նակ ված պա տի ժը պետք է օ րի նակ ծա ռա -
յի ու րիշ նե րի հա մար: Նրանք դեմ էին նաև պա -
տիժ նե րը կի րա ռե լու դա ժան, մար դու ար ժա -
նա պատ վու թյու նը վի րա վո րող մե թոդ նե րին16: 

Ստաց վում է, որ հին և միջ նա դար յան ի -
րա վուն քում ընդգծ վում էր, որ պե տու թյան կող -
մից նշա նակ ված պա տի ժը հե տապն դում է կոնկ -
րետ նպա տակ ներ: Մաս նա վո րա պես՝ Մխի թար
Գո շի և Սմ բատ Սպա րա պե տի Դա տաս տանա -
գրքե րում, ըստ էու թյան, ամ րագ րում էին ստա -
ցել սո ցիա լա կան ար դա րու թյան (տվյալ ժա մա -
նա կաշր ջա նում դրա ըն կալ մա նը հա մա պատաս -
խան) վե րա կանգն ման, հան ցա գոր ծի ուղղ ման
և հան ցա գոր ծու թյուն նե րի կանխ ման նպա տակ -
նե րը: Ա վե լին՝ հատ կան շա կան է, որ այդ ի րա -
վա կան փաս տաթղ թե րում տար բե րա կում էր
դրվում պատ ժի նպա տակ նե րի ի րա կա նաց ման

սուբ յեկտ նե րի ա ռու մով, ըստ ո րի՝ հա տու ցու մը
և ա հա բե կու մը կի րառ վում է պե տու թյան կող -
մից, իսկ ուղ ղու մը՝ ե կե ղե ցու: Վեր ջինս, ի հար -
կե, պայ մա նա վոր ված է քննարկ վող ժա մա նա -
կաշր ջա նում պե տու թյան և ե կե ղե ցու հա րա բե -
րու թյուն նե րի մո դել նե րով, ո րոն ցում ե կե ղե ցին
հա րա բե րա կա նո րեն մեծ դե րա կա տա րու թյուն
ու ներ պե տու թյան գոր ծու նեու թյու նում: 

Պատ ժի նպա տակ նե րի հար ցը տաս նամ -
յակ ներ շա րու նակ քննարկ վել է խորհր դա յին
շրջա նի ի րա վա բա նա կան գրա կա նու թյու նում և
գտն վել քրեա գետ ի րա վա բան նե րի ու շադ րու -
թյան կենտ րո նում: Այս հար ցի կա պակ ցու թյամբ
գիտ նա կան նե րի վե ճի ա ռար կան հան գում էր
հետևյա լին՝ հա տու ցու մը հա մա րե՞լ պատ ժի նպա -
տակ, թե՞ ոչ:

Հա տու ցու մը որ պես քրեա կան պատ ժի
նպա տակ հան դի սա նա լու կողմ նա կից նե րը (Ն.Ա.
Բե լաև, Վ.Գ. Սմի նով, Ի.Ի Կար պեց, Բ.Ս. Ուտև -
սկի, Պ.Պ. Օ սի պով և այլք) պնդում էին, որ
պա տի ժը նշա նակ վում է ոչ միայն ար դեն կա -
տար վա ծի, այլև հե տա գա հան ցա գոր ծու թյուն -
նե րը կան խե լու հա մար:

Այս մո տեց ման հա կա ռա կորդ ները (Ա.Ա.
Գեր ցեն զոն, Ա.Ա. Պիոնտ կովս կի, Ա.Լ. Ռե մեն -
սոն, Մ.Դ. Շար գո րոդս կի և այլք) ի րենց հեր թին
պնդում էին, որ հա տու ցու մը պատ ժի էու թյունն
է, ո՛չ երբևէ՝ նպա տա կը: Պատ ժի վերջ նա կան
նպա տա կը միայն և բա ցա ռա պես հան ցա գոր -
ծու թյուն նե րի կան խումն է (պրևեն ցիան)17: 

1961 թվա կա նին ըն դուն ված նախ կին՝
ՀԽՍՀ քրեա կան օ րենս գիր քը կար գա վո րում
էր պատ ժի և դ րա նպա տակ նե րի վե րա բեր յալ
ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րը: Այս պես՝ նախ կին
ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 20-րդ հոդ վա ծի հա -
մա ձայն. « Պա տի ժը ոչ միայն մեղ քի քա վումն է
կա տար ված հան ցա գոր ծու թյան հա մար, այլև
նպա տակ ու նի դա տա պարտ ված նե րին ուղ ղել
և վե րա դաս տիա րա կել աշ խա տան քին ազն վո -
րեն վե րա բեր վե լու, օ րենք նե րը ճշտո րեն կա -
տա րե լու, հա մա կե ցու թյան կա նոն նե րը հար գե -
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16 Տե՛ս Խաչիկյան Հ.Մ. Պատժի նպատակների հիմնախնդիրները քրեական իրավունքում. «Բանբեր Երևանի համա -
լսա րանի», 3 (102), Երևան 2000, էջ 58:

17 Տե՛ս А.А. Пионтковский. Уголовно-правовые воззрения Канта, Фейербаха и Фихте. М., 1940; его же учение Гегеля о
государстве и праве и его уголовно-правовая теория. М., 1963; Н.А. Беляев. Цели наказания и средства их
достижения. Л., 1963; Ф.М. Решетников. Уголовное право буржуазных стран. Вып. 2. М., 1966; А.А. Пионтковский.
Курс советского уголовного права. Т.3. Наказание. М., 1970; М.Д. Шаргародский. Наказание, его цели и эффек тив -
ность. Л., 1973:



լու ո գով, ինչ պես նաև կան խել նոր հան ցա գոր -
ծու թյուն նե րի կա տա րումն ինչ պես դա տա պարտ -
ված նե րի, այն պես էլ այլ ան ձանց կող մից:

Պա տի ժը նպա տակ չու նի ֆի զի կա կան
տան ջանք ներ պատ ճա ռել կամ ստո րաց նել
մարդ կա յին ար ժա նա պատ վու թյու նը»: 

Հիշ յալ օ րենսդ րա կան կար գա վոր ման վե -
րա բեր յալ իր աշ խա տու թյու նում կար ծիք է ար -
տա հայ տել Հ.Մ.Խա չիկ յա նը՝ ա ռանձ նաց նե լով
ան կա տա րու թյուն նե րը: Մաս նա վո րա պես՝ նա
մատ նան շում է «մեղ քի քա վում» ար տա հայ տու -
թյան ա նո րո շու թյու նը՝ դա հա մա րել պատ ժի
նպա տա՞կ, ինչ պես կա րե լի է դա տել հոդ վա ծի
վե րնագ րից, թե՞ ոչ: Երկ րորդ՝ քննա դա տու թյան
են ար ժա նի պատ ժի քա ղա քա կա նաց ված և բա -
րո յա կա նաց ված այն պի սի նպա տակ նե րը, ինչ -
պի սիք են «աշ խա տան քին ազն վո րեն վե րա -
բեր վե լը», «օ րենք նե րը ճշտո րեն կա տա րե լը» և
այլն: Եր րորդ՝ պատ ժի նպա տակ նե րի պա հանջ -
նե րի ոչ ի րա տե սա կան ուռ ճա ցու մը: Կա րե լի է
պնդել, որ նույ նիսկ դրանց տա ռա ցիո րեն հետևե -
լու դեպ քում ոչ մի դա տա պարտ յա լի նկատ -
մամբ չէին կա րող ի րա կա նա նալ քրեա կան օ -
րեն քով նա խա տես ված նպա տակ նե րը, և այդ
պատ ճա ռով նա պետք է ցմահ պա տիժ կրեր:
Չոր րորդ՝ «ուղ ղում» և «վե րա դաս տիա րա կում»
ար տա հայ տու թյուն նե րի տա րան ջա տու մը ծնում
է վե ճեր դրանց բո վան դա կու թյան վե րա բեր -
յալ18: 

Ընդ հա նուր առ մամբ հա մա ձայ նե լով հե ղի -
նա կի կող մից ա ռանձ նաց ված օ րենսդ րա կան
ձևա կերպ ման ան կա տա րու թյուն նե րի հետ՝ ցան -
կա նում ենք նաև ա վե լաց նել, որ նախ կին ՀԽՍՀ
քրեա կան օ րենս գիրքը, այ նուա մե նայ նիվ, նա -
խա տե սում էր պատ ժի հիմ նա կան այն պի սի
նպա տակ ներ, ինչ պի սիք են՝ 1) մեղ քի քա վու մը,
2) դա տա պարտ յա լին ուղ ղե լը, 3) դա տա պարտ -
յա լին վե րա դաս տիա րա կե լը, 4) նոր հան ցա գոր -
ծու թյուն նե րը կան խե լը: Հատ կան շա կան է նաև
նախ կին ՀՀ քրեա կան օ րեսգր քի 20-րդ հոդ վա -
ծի երկ րորդ պար բե րու թյան ձևա կեր պու մը, ո րի
հա մար, մեր կար ծի քով, հիմք է հան դի սա ցել
այն հան գա ման քը, ո ր, ի տար բե րու թյուն գոր -
ծող ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի, ՀՀ նախ կին քրեա -

կան օ րենս գր քում մար դա սի րու թյու նը որ պես
սկզբունք նա խա տես ված չէր: Ա վե լին՝ կարծում
ենք, որ նախ կին ՀԽՍՀ քրեա կան օ րենսգր քի
20-րդ հոդ վա ծի՝ « Պա տի ժը նպա տակ չու նի ֆի -
զի կա կան տան ջանք ներ պատ ճա ռել կամ ստո -
րաց նել մարդ կա յին ար ժա նա պատ վու թյու նը» օ -
րենսդ րա կան ձևա կերպ ման նա խա տես ման
նպա տա կա հար մա րու թյու նը քրեա կան օ րենսգըր -
քի պատ ժի գլխում բա ցա կա յում է, քա նի որ այդ
գա ղա փա րը պետք է սահ ման վի որ պես քրեա -
կան օ րենսգր քի սկզբունք: Այ սինքն՝ դա պետք է
հան դի սա նա որ պես ա ռա վել ընդ հան րաց ված
քրեաի րա վա կան նորմ, ո րը պայ մա նա վո րում է
քրեաի րա վա կան մյուս նոր մե րի և ինս տի տուտ -
նե րի բո վան դա կու թյու նը, ին չը նա խա տես ված է
գոր ծող ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քով:

Բա ցի այդ՝ խնդրա հա րույց է նաև նախ կին
ՀԽՍՀ քրեա կան օ րենսգր քով նա խա տես ված՝
դա տա պարտ յա լին վե րա դաս տիա րա կե լու՝
պատ ժի նպա տա կը: « Վե րա դաս տիա րա կել»
հաս կա ցու թյու նը, ըստ բա ցա տա րա կան բա ռա -
րա նի, նշա նա կում է՝ « Նո րից դաս տի արա կել,
նոր ո գով դաս տի արա կել, նոր սո վո րույթ ներ՝
հմտու թյուն ներ՝ վար քա գիծ դաս տի արա կել յու -
րաց նել տալ: Դաս տի արա կե լով ուղ ղել՝ կար գի
բե րել՝ դե պի լա վը դարձ նել (հան ցա գոր ծին, օ -
րի նա զան ցին, ծույ լին և այլն)»19:

Համամիտ ենք այն դիր քո րո շու մը, որ պատ -
ժի նպա տակ նե րը պետք է լի նեն գործ նա կա -
նում ող ջամ տո րեն ի րա գոր ծե լի, հա կա ռակ դեպ -
քում` պա տի ժը կդառ նա ինք նան պա տակ: Այս
ա ռու մով՝ ար դա րաց ված չենք հա մա րում ան ձի
վե րա դաս տիա րա կու մը որ պես պատ ժի նպա -
տակ նա խա տե սե լը, հատ կա պես՝ հիմք ըն դու -
նե լով այն հան գա ման քը, որ դաս տիա րա կու -
թյուն եզ րույ թը խիստ լայն է, իսկ ան ձին վե րա -
դաս տիա րա կե լը` ա նի րա գոր ծե լի: 

Անհ րա ժեշտ է ընդգ ծել, որ գոր ծող ՀՀ
քրեա կան օ րենսգր քով պատ իժ հաս կա ցու թյան
և դ րա նպա տակ նե րի վե րա բեր յալ նախ կին
ՀԽՍՀ քրեա կան օ րենսգր քի մո տե ցում նե րը են -
թարկ վե ցին կոն ցեպ տուալ փո փո խու թյուն նե րի:
Մաս նա վո րա պես՝ ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 48-
րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն. 
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18 Տե՛ս Խաչիկյան Հ.Մ. Պատժի նպատակների հիմնախնդիրները քրեական իրավունքում. «Բանբեր Երևանի
համալսարանի», 3 (102), Երևան, 2000, էջ 59:

19 Տե՛ս Աղայան Է.Դ. Արդի հայերենի բացատրական բառարան. «Հայաստան» հրատ., Երևան, 1976, էջ 1374:
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«1. Պա տի ժը պե տա կան հար կադ րան քի
մի ջոց է, ո րը դա տա րա նի դա տավճ ռով պե տու -
թյան ա նու նից նշա նակ վում է հան ցա գոր ծու -
թյան հա մար մե ղա վոր ճա նաչ ված ան ձի նկատ -
մամբ և ար տա հայտ վում է այդ ան ձին ի րա -
վունք նե րից ու ա զա տու թյուն նե րից օ րեն քով նա -
խա տես ված զրկմամբ կամ դրանց սահ մա նա -
փակ մամբ:

2. Պա տի ժը կի րառ վում է սո ցիա լա կան
ար դա րու թյու նը վե րա կանգ նե լու, դա տա պարտ -
յալ նե րին ուղ ղե լու, ինչ պես նաև հան ցա գոր ծու -
թյուն նե րը կան խե լու նպա տա կով»:

Վեր լու ծե լով հիշ յալ նոր մի բո վան դա կու -
թյու նը՝ անհ րա ժեշտ է ար ձա նագ րել, որ, ի տար -
բե րու թյուն նա խորդ ՀԽՍՀ քրեա կան օ րենս -
գրքի, գոր ծող քրեա կան օ րենս գիր քը 48-րդ
հոդ վա ծի 1-ին մա սը սահ մա նում է պատ ժի ա -
ռա վել բո վա նա դա կա յին հաս կա ցու թյու նը: Ինչ
վե րա բե րում է ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 48-րդ
հոդ վա ծի 2-րդ մա սով սահ ման ված պատ ժի
նպա տակ նե րին՝ անհ րա ժեշտ է նշել, որ, ի տար -
բե րու թյուն նա խորդ ՀՀ քրեա կան օ րենս գրքի,
օ րենս դի րը նո րո վի է ներ կա յաց րել և հստա -
կեց րել այդ նպա տակ նե րը՝ ա ռանձ նաց նե լով
պատ ժի միայն 3 (ե րեք) նպա տակ.

1) սո ցիա լա կան ար դա րու թյան վե րա կանգ -
նու մը,

2) դա տա պարտ յալ նե րի ուղ ղու մը,
3) հան ցա գոր ծու թյուն նե րի կան խու մը:
« Սո ցիա լա կան ար դա րու թյան վե րա կանգ -

նում» հաս կա ցու թյու նը հայ կա կան ի րա վուն -
քում, ըստ էու թյան, ա ռա ջին ան գամ նա խա -
տես վեց գոր ծող օ րենսգր քով, սա կայն դրա նա -
խա հիմ քե րը, ի դեմս հա տուց ման գա ղա փա րի,
առ կա էին դեռևս հին և միջ նա դար յան ի րա վա -
բա նա կան հու շար ջան նե րում: Ինչ վե րա բե րում
է դա տա պարտ յալ նե րի ուղղ մա նը և հան ցա -
գոր ծու թյուն նե րի կանխ մա նը որ պես պատ ժի
նպա տա կ նե րի՝ դրանք ի րենց ար տա ցո լումն
ար դեն իսկ ստա ցել էին նախ կին ՀՀ քրեա կան
օ րենսգր քի 20-րդ հոդ վա ծի շրջա նակ նե րում: 

Սո ցիա լա կան ար դա րու թյան վե րա կանգ -
նու մը` որ պես պատ ժի նպա տակ, են թադ րում է
ան ձին, հա սա րա կու թյա նը, պե տու թյա նը հան -
ցա գոր ծու թյամբ պատ ճառ ված վնա սի հնա րա -
վո րինս հա տու ցում պատ ժի մի ջո ցով, հան ցա -
գոր ծու թյան վտան գա վո րու թյան և պատ ժի հա -
մա չա փու թյուն: Հատ կանշ կան է, որ սո ցիա լա -

կան ար դա րու թյան վե րա կանգ նու մը որ պես
պատ ժի նպա տակ սահ մա նե լիս օ րենսդ րի
կամքն ուղղ ված է ե ղել պատ ժի նպա տակ նե րի
հա մա կար գում նոր գա ղա փա րա խո սու թյուն ներ -
դնելուն: Մաս նա վո րա պես՝ պե տու թյու նը, պատ -
ժե լով հան ցանք կա տա րած ան ձին և վե րա -
կանգ նե լով վեր ջի նիս կող մից խախտ ված սո -
ցիա լա կան ար դա րու թյու նը, պաշտ պա նում է
միա ժա մա նակ քրեա կան օ րեն քի հե ղի նա կու -
թյու նը և ձևա վո րում հար գանք դրա նկատ -
մամբ, որն ի րա կա նաց վում է ար դա րա ցի պա -
տիժ կի րա ռե լու մի ջո ցով: Պե տու թյան կող մից
սո ցիա լա կան ար դա րու թյան վե րա կանգ նումն
ի րա կա նաց վում է, ա ռա ջին հեր թին՝ հա սա րա -
կու թյան աչ քե րում, և ա պա` տու ժո ղի: Պատ ժի
քննարկ վող նպա տա կի ի րա կա նաց ման ա պա -
հով ման սուբ յեկտ է պե տու թյու նը` ի դեմս դա -
տա րա նի, որն օժտ ված է պա տիժ նշա նա կե լու
բա ցա ռիկ մե նաշ նոր հով: 

Ըն դան րաց նե լով պատ ժի նպա տակ նե -
րի պատ մա կան զար գա ցու մը Հա յաս տա նում՝
անհ րա ժեշտ ենք հա մա րում ար ձա նագ րել, որ
պատ ժի նպա տակ նե րը որ պես ո րո շա կիաց ված
հա մա կարգ ի րենց ամ րագ րումն են ստա ցել ա -
վե լի ուշ ըն դուն ված քրեաի րա վա կան օ րենս -
դրու թյուն նե րում: Այս ա ռու մով՝ անհ րա ժեշտ է
նշել, որ դա տա պարտ յա լին ուղ ղե լը և հան ցա -
գոր ծու թյուն նե րի կան խու մը (ընդ հա նուր և մաս -
նա վոր պրևեն ցիա) որ պես պատ ժի նպա տակ -
ներ ամ րագր վե ցին նախ կին՝ 1961 թվա կա նին
ըն դուն ված քրեա կան օ րենսգր քում: Ա ռա ջին
ան գամ պատ իժ հաս կա ցու թյան բո վան դա կա -
յին սահ մա նու մը նա խա տես վեց գոր ծող ՀՀ
քրեա կան օ րեսգ րում: Նույն օ րենսգր քով նաև
հա մալր վեց պատ ժի նպա տակ նե րի ցան կը և,
որպես արդյունք՝ լրաց վեց սո ցիա լա կան ար -
դա րու թյան վե րա կանգն ման նպա տա կով: 

Կարծում ենք, որ պա տի ժը և դ րա նպա -
տակ նե րը՝ որ պես քրեա կան ի րա վուն քի կարևոր
և ա ռանց քա յին ինս տի տուտ, գե նե տի կո րեն
կապ ված են գո յու թյուն ու նե ցող հա սա րա կա -
կան հա րա բե րու թյուն նե րի զար գաց ման ըն -
թաց քի հետ, ուս տի նման պայ ման նե րում պատ -
ժի և դ րա նպա տակ նե րի՝ որ պես կեն դա նի օր -
գա նիզ մի հա մա պա տաս խա նե ցումն ար դի մար -
տահ րա վեր նե րին և պա հանջ նե րին, օ րա կար -
գի խնդիր է: 

Օ
Ր

Ի
Ն

Ա
Կ

Ա
Ն

Ո
Ւ

Թ
Յ

Ո
Ւ

Ն
  №

1
0

0
  2

0
1

7



Պա տաս խա նատ վու թյու նը մեղ մաց նող և
ծան րաց նող հան գա մանք նե րը, ինչ պես նաև
ան ձը բնու թագ րող տվյալ ները, ըստ էու թյան,
հա մար վում են այն պի սի ե լա կե տա յին և ուղ -
ղոր դող ցու ցիչ ներ, ո րոնք անհ րա ժեշտ են ան -
ձի նկատ մամբ ար դա րա ցի, կա տար ված ա րար -
քին հա մար ժեք պա տիժ նշա նա կե լու հա մար:
Ծան րաց նող և մեղ մաց նող հան գա մանք ներն
ազ դում են ոչ միայն պատ ժի տե սա կի ընտ րու -
թյան կամ պատ ժա չա փի վրա, այլև անհ րա -
ժեշտ ու կողմ նո րո շիչ պայ ման ներ են պա տի ժը
պայ մա նա կա նո րեն չկի րա ռե լու, օ րեն քով նա -
խա տես վա ծից ա վե լի մեղմ պա տիժ նշա նա կե -
լու և այլ քրեաի րա վա կան ինս տի տուտ նե րի հա -
մար: Այժմ անդ րա դարձ կա տա րենք դա տա -
րան նե րի ու քրեա կան վա րույթ ի րա կա նաց նող
մար մին նե րի կող մից այդ հան գա մանք նե րի կի -
րառ ման վե րա բեր յալ ա ռա վել հա ճախ հան դի -
պող մի շարք դեպ քե րի՝ ցույց տա լու հա մար
պատ ժո ղա կան քա ղա քա կա նու թյան վրա դրանց
ազ դե ցու թյան աս տի ճա նը, գոր ծի փաս տա կան
տվյալ նե րի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րով պայ -
մա նա վոր ված՝ կի րառ ման պայ ման նե րը, նպա -
տա կա հար մա րու թյու նը և այլն:

1. Այս պես՝ շատ հա ճախ դա տա րան նե րի
կող մից որ պես ան ձը բնու թագ րող դրա կան
տվյալ հաշ վի է առն վում այն հան գա ման քը, որ
ամբաս տան յալն ա ռա ջին ան գամ է հան ցա գոր -
ծու թյուն կա տա րել, նախ կի նում դատ վա ծու թյուն
չու նի:

Ա ռա ջին ան գամ հան ցանք կա տա րե լը որ -
պես ան ձի հա մար դրա կան բնու թագ րիչ դի -
տար կե լու կամ չդի տար կե լու հան գա ման ք ի -
րա վա բա նա կան գրա կա նու թյան մեջ բա վա կա -
նին լայն վի ճա բա նու թյուն նե րի տե ղիք է տվել:
Ըստ էու թյան՝ նշված հան գա ման քը որ պես դրա -
կան բնու թագ րիչ դի տար կե լու կողմ նա կից նե րի
կար ծի քով՝ երբևէ հան ցանք չկա տա րած անձն

իր հան րա յին-սո ցիա լա կան վտան գա վո րու թյան,
օ րի նա պաշ տու թյան և ք րեա բա նա կան ա ռու -
մով պետք է ո րո շա կիո րեն խրա խուս վի, մար -
դա սի րա կան նոր մե րի տե սանկ յու նից ո րո շա -
կիո րեն մեղմ վե րա բեր մունք պետք է դրսևոր վի
քրեաի րա վա կան ա ռու մով ան բա սիր վար քա -
գիծ ու նե ցող ան ձի նկատ մամբ: 

Վե րոնշ յալ խնդրի կա պակ ցու թյամբ ՀՀ
վճռա բեկ դա տա րանն իր դիր քո րո շումն է ար -
տա հայ տել Ա րա մա յիս Հով հան նիս յա նի վե րա -
բեր յալ 2015 թվա կա նի թիվ ԳԴ/0014/01/14 ո -
րոշ մամբ, որի հա մա ձայն՝ ան ձի կամ նրա կա -
տա րած ա րար քի հան րա յին վտան գա վո րու թյու -
նը ող ջամ տո րեն նվա զեց նող չի կա րող գնա -
հատ վել այն պի սի հան գա մանք, ո րը բնու թա -
գրա կան է ան ձանց լայն շրջա նա կին և բ խում է
ան ձի կող մից քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կու -
թյու նում հաս տատ ված կար գը պահ պա նե լու
պար տա կա նու թյու նից: Մաս նա վո րա պես՝ ի րա -
վահ պա տակ վար քա գի ծը բնո րոշ է հա սա րա -
կու թյան լայն շրջա նակ նե րին և յու րա քանչ յուր
քա ղա քա ցու հա սա րա կա կան պարտքն է:
Հետևա պես՝ ան ձի կող մից նախ կի նում հան -
ցանք կա տա րած կամ դա տա պարտ ված չլի նե -
լը, ինչ պես նաև նոր հան ցանք չկա տա րե լը, չեն
կա րող դի տարկ վել որ պես ան ձի պա տաս խա -
նատ վու թյու նը և պա տի ժը մեղ մաց նող հան գա -
մանք ներ: 

Հետևա պես՝ պետք է ար ձա նագ րել, որ
առա ջին ան գամ հան ցա գոր ծու թյուն կա տա րե -
լու հան գա ման քը չի կա րող հա մար վել պա տի -
ժը մեղմաց նող կամ ան ձը դրա կան բնու թա -
գրող հան գա մանք, և դա հաշ վի առ նել պա տիժ
նշա նա կե լիս: 

2.  Միևնույն ժա մա նակ՝ անհ րա ժեշտ է
քննար կել նաև հա կա ռակ մո տե ցու մը՝ արդ յոք
նախ կի նում հան ցանք կա տա րե լը պե՞տք է դի -
տար կել որ պես պա տի ժը ծան րաց նող կամ ան -
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ձը բա ցա սա կա նո րեն բնու թագ րող հան գա -
մանք: 

ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 84-րդ հոդ վա ծի
8-րդ մա սի հա մա ձայն. « Դատ վա ծու թյու նը հա -
նե լը կամ մա րե լը վե րաց նում է դատ վա ծու թյան
հետ կապ ված ի րա վա կան բո լոր հետևանք նե -
րը»: Պ րակ տի կա յում հա ճախ հան դի պում են
այն պի սի ի րա վի ճակ ներ, երբ դա տա խազ նե րը
մե ղադ րա կան ճա ռում պատ ժի վե րա բեր յալ միջ -
նոր դու թյուն ներ կա յաց նե լիս կամ դա տա րան -
նե րը պա տիժ նշա նա կե լիս անդ րա դարձ են կա -
տա րում նախ կի նում ան ձի կող մից հան ցանք
կա տա րե լու հան գա ման քին՝ նույ նիսկ այն պի սի
պա րա գա յում, երբ ան ձի դատ վա ծու թյու նը հան -
ված կամ մար ված է լի նում՝ հիմ քում դնե լով այն
պատ ճա ռա բա նու թյու նը, որ թե պետ դա ծան -
րաց նող հան գա մանք չէ, սա կայն, ըստ էու թյան,
հա մար վում է ան ձի կեն սագ րա կան տվյալ և
դա տա րա նի մեջ կա րող է ներ քին հա մոզ մունք
ա ռա ջաց նել պատ ժի խստու թյան ա ռու մով, քա -
նի որ ար դեն իսկ նա նախ կի նում հան ցանք
կամ հան ցանք ներ է կա տա րել և չի ուղղ վել:
Այս հար ցին ևս  անդ րա դարձ է կա տա րել ՀՀ
վճռա բեկ դա տա րա նը, մաս նա վո րա պես Ար -
տաշ Իլ յա յի Շա քար յա նի 2014 թվա կա նի օ գոս -
տո սի 15-ի թիվ ԵԿԴ/0163/01/13 ո րոշ մամբ ար -
ձա նագ րել է, որ պա տաս խա նատ վու թյան և
պատ ժի ան հա տա կա նաց ման հիմք են ոչ միայն
կա տար ված հան ցա գոր ծու թյան բնույ թի և հան -
րա յին վտան գա վո րու թյան աս տի ճա նի, այլև
հան ցա վո րի ան ձը բնու թագ րող տվյալ նե րի՝
նրա սո ցիալ-հո գե բա նա կան, քրեաի րա վա կան
և մի շարք այլ հատ կա նիշ նե րի հա մակ ցու թյան
ճիշտ գնա հա տու մը: Պա տաս խա նատ վու թյան
ան հա տա կա նաց ման հա մար անհ րա ժեշտ է ի -
մա նալ ոչ միայն այն պայ ման նե րը, ո րոն ցում
ձևա վոր վել է հան ցա վո րի ան ձը, այլև նրա բա -
րո յա հո գե բա նա կան և ք րեաի րա վա կան բնու -
թագ րե րը, ո րոնք ի րենց ար տա ցո լումն են գտել
ա րար քի, մաս նա վո րա պես՝ հան ցա գոր ծու թյան
կա տար ման մեջ: Այս ա ռու մով՝ նախ կի նում հան -
ցանք կա տա րած լի նելը, ան շուշտ, հան ցա վո րի
ան ձը բա ցա սա բար բնու թագ րող հան գա մանք
է, ին չը, սա կայն, չի նշա նա կում, թե ան ձի նախ -
կին հան ցա վոր գոր ծու նեու թյու նը յու րա քանչ -
յուր դեպ քում պետք է հաշ վի առն վի նրա նկատ -
մամբ նոր հան ցա գոր ծու թյան հա մար պա տիժ
սահ մա նե լիս: Վե րոգր յա լի հետ կապ ված` Վճռա -

բեկ դա տա րանն ի րա վա կան դիր քո րո շում ներ
է հայտ նել այն մա սին, որ մար ված կամ հան -
ված դատ վա ծու թյան պայ ման նե րում ան ձի կող -
մից նախ կի նում հան ցանք կա տա րած լի նե լը
որ պես նրա ան ձը բա ցա սա բար բնու թագ րող
հան գա մանք հաշ վի առ նելն ան թույ լատ րե լի է:
Նախ կի նում հան ցանք կա տա րած լի նե լը դի -
տե լով որ պես հան ցա վո րի բա րո յա հո գե բա նա -
կան և ք րեաի րա վա կան բնու թա գիր՝ դա տա -
րա նը պար տա վոր է դա ուղ ղա կիո րեն ար տա -
ցո լել պատ իժը և պա տաս խա նատ վու թյունը ան -
հա տա կա նացնելիս: Մինչ դեռ մար ված կամ
հան ված դատ վա ծու թյան պայ ման նե րում ան ձը
քրեա կան օ րեն քի ի մաս տով հա մար վում է հան -
ցա գոր ծու թյուն չկա տա րած, և նրա նախ կին
դատ վա ծու թյու նը քրեաի րա վա կան հետևանք
ա ռա ջաց նել չի կա րող, այդ թվում՝ չի կա րող
անդ րա դառ նալ նոր հան ցա գոր ծու թյան հա մար
նշա նակ վե լիք պատ ժի վրա:

Ուս տի, մար ված կամ հան ված դատ վա ծու -
թյան պայ ման նե րում նախ կի նում հան ցանք կա -
տա րած լի նե լը դի տե լով որ պես հան ցա վո րի
անձ նա վո րու թյու նը բա ցա սա բար բնու թագ րող
հան գա մանք, դա տա րա նը ոչ միայն կի մաս -
տազր կի դատ վա ծու թյու նը հա նե լու, մա րե լու
քրեաի րավա կան կա ռու ցա կար գե րը, այլև կա -
րող է խախ տել պա տիժ նշա նա կե լու ընդ հա -
նուր սկզբունք նե րը:

Այ նուա մեն յա նիվ, նշված ի րա վի ճա կի հետ
կապ ված՝ անհ րա ժեշտ է քննար կել նաև հետևյալ
մո տե ցու մը. հան ցա վո րի կող մից նախ կի նում
հան ցանք կա տա րե լը, այն պայ ման նե րում, երբ
դատ վա ծու թյու նը հան ված կամ մար ված է, ամեն
դեպ քում չի կա րող ամ բաս տան յա լի չուղղ վե լու
վե րա բեր յալ, առն վազն՝ ներ քին հա մոզ ման տե -
սանկ յու նից, որևէ ազ դե ցու թյուն չու նե նալ պատ -
ժի նշա նակ ման հար ցում։ Ա մեն դեպ քում այն
հան գա ման քը, որ ան ձը նախ կի նում կա տա րել
է հան ցա գոր ծու թյուն, ար դեն իսկ հա մար վում է
անջն ջե լի փաստ և կեն սագ րա կան տվյալ ամ -
բաս տան յա լի մա սին, ինչն ան քակ տե լիո րեն
կապ ված է նրա հան րա յին-ի րա վա կան կեն սա -
կեր պի հետ, անխ զե լի է վեր ջի նիս ան հա տա -
կա նու թյան բնո րոշ ման հար ցում։ Նշ ված հան -
գա մանք նե րը, թերևս, ամ բաս տան յա լի ան ձը
լա վա գույնս բնու թագ րող տվյալ նե րից են, քան -
զի ակն հայ տո րեն վկա յում են վեր ջի նիս կող -
մից հան ցանք նե րի կա տար ման հակ վա ծու թյան,
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այլևս հա կաի րա վա կան քայ լե րի ու մի ջոց նե րի
չդի մե լու ցան կու թյան բա ցա կա յու թյան մա սին,
ո րոնք բազ միցս ար տա հայտ վել են՝ հան ցան քը
հան ցան քի հետևից կա տա րե լով: Դրանք օբ -
յեկ տի վո րեն բնու թյան մեջ գո յու թյուն ու նեն և,
այս պես ա սած՝ դրանց նկատ մամբ ան տար բեր
վե րա բեր մուն քը չի բխում նաև ար դա րու թյան
մա սին հա սա րա կա կան պատ կե րա ցում նե րի
շրջա նա կից, քան զի ան կողմ նա կալ դի տոր դի
մեջ ինք նա բե րա բար և ող ջամ տո րեն կաս կած -
ներ կա րող է ա ռա ջաց նել նշա նակ ված պատ ժի
ար դա րա ցիու թյան մա սին՝ այն դեպ քում, երբ,
օ րի նակ՝ նախ կի նում գո ղու թյուն կա տա րե լու
հա մար շուրջ հինգ ան գամ դա տա պարտ ված
ան ձը, դատ վա ծու թյու նը մար ված կամ հան ված
լի նե լու պա րա գա յում, կրկին զգա լի չա փով գո -
ղու թյուն կա տա րե լու հա մար ար ժա նա նա տու -
գան քի ձևով պատ ժի կամ պայ մա նա կան ա -
զա տազրկ ման։

Ա մեն դեպ քում նախ կի նում հան ցանք կա -
տա րած լի նե լու հան գա մանք նե րը բա ցար ձա -
կա պես ան տե սե լը հա կա սում է պատ ժի նշա -
նակ ման սկզբունք նե րի ընդ հա նուր փի լի սո փա -
յու թյա նը։ Նման պայ ման նե րում հան ված կամ
մար ված դատ վա ծու թյան՝ ան ձի հա մար ան բա -
րեն պաստ հետևանք ներ չա ռա ջաց նե լու պա -
հան ջի և նախ կի նում հան ցանք կա տա րած ան -
ձի նկատ մամբ պա տաս խա նատ վու թյան մի ջոց -
նե րի կի րառ ման բա րո յասո ցիա լա կան հար -
թության միջև անհ րա ժեշտ հա վա սա րակշ ռու -
թյունն ա պա հո վե լու նպա տա կով՝ ի րա վա կի րառ
մար մին ներն ա մեն դեպ քում պետք է ա ռաջ -
նորդ վեն ներ քին հա մոզ մունք նե րով ու ամ բաս -
տան յա լի ան ձի մա սին օբ յեկ տիվ տպա վո րու -
թյուն նե րով, իսկ հա մոզ մունք նե րի վրա կա րող
են ազ դել հետևյալ հան գա մանք նե րը՝ նախ կի -
նում կա տար ված հան ցա գոր ծու թյուն նե րի թի -
վը, դրանց բնույ թը, վեր ջին ան գամ կա տար -
ված հան ցա գոր ծու թյան և նոր հան ցա գոր ծու -
թյամբ պա տիժ նշա նա կե լու միջև ժա մա նա կա -
հատ վա ծը, այդ ըն թաց քում հան ցա վո րի կեն -
սա գոր ծու նեու թյու նը, զբաղ մուն քը, դաս տիա -
րակ վե լուն, սո ցիա լա կան ար դա րու թյու նը վե -
րա կանգ նե լուն ուղղ ված գոր ծո ղու թյուն նե րը,
տու ժող նե րին հասց ված վնա սի վե րա կանգ նու -
մը և այլն։

3. Հարկ է քննար կել նաև հետևյա լը. Ա րա -
մա յիս Հով հան նիս յա նի վե րա բեր յալ գոր ծով

Վճռա բեկ դա տա րա նի առջև բարձ րաց վել էր
նաև այն հար ցը, թե ան ձի կող մից ճա նա պար -
հատ րանս պոր տա յին պա տա հա րի վայ րը չլքե -
լը կա րող է գնա հատ վել որ պես նրա պա տաս -
խա նատ վու թյու նը և պա տի ժը մեղ մաց նող հան -
գա մանք: 

Նշ ված գոր ծով Ա ռա ջին ատ յա նի դա տա -
րա նն Ա.Հով հան նիս յա նի նկատ մամբ պա տիժ
նշա նա կե լիս որ պես մեղ մաց նող հան գա մանք
էր հաշ վի ա ռել, ի թիվս այլ նի, նրա կող մից ճա -
նա պար հատ րանս պոր տա յին պա տա հա րի վայ -
րը չլքե լը: Մինչ դեռ ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի
244-րդ հոդ վա ծով քրեա կան պա տաս խա նա -
տվու թյուն է նա խա տես ված տրանս պոր տա յին
մի ջոց վա րող և ճա նա պար հա յին երթևե կու -
թյան կամ տրանս պոր տա յին մի ջոց նե րի շա -
հա գործ ման կա նոն նե րը խախ տած ան ձի կող -
մից ճա նա պար հատ րանս պոր տա յին պա տա -
հա րի վայ րը թող նե լու հա մար՝ նույն օ րենսգր քի
242-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված հետևանք -
նե րի ա ռա ջաց ման դեպ քում: Այ սինքն՝ տրանս -
պոր տա յին մի ջոց վա րող և ճա նա պար հա յին
երթևե կու թյան կամ տրանս պոր տա յին մի ջոց -
նե րի շա հա գործ ման կա նոն նե րը խախ տած ան -
ձի կող մից ճա նա պար հատ րանս պոր տա յին պա -
տա հա րի վայ րը թող նելն ար գել ված է օ րեն քով,
հետևա բար՝ այդ պի սի վար քա գիծ չդրսևո րելն
ան ձի պար տա կա նու թյունն է: Վե րոգր յա լի հի -
ման վրա Վճռա բեկ դա տա րանն ար ձա նա գրեց,
որ Ա.Հով հան նես յա նի կող մից ճա նա պար հատ -
րանս պոր տա յին պա տա հա րի վայ րը չլքե լը՝ ՀՀ
քրեա կան օ րենսգր քի 244-րդ հոդ վա ծով նա -
խա տես ված հան ցանք չկա տա րե լը, ինք նին չի
կա րող գնա հատ վել որ պես նրա պա տաս խա -
նատ վու թյու նը և պա տի ժը մեղ մաց նող հան գա -
մանք:

4.  Հա ջորդ հար ցը, ո րին անհ րա ժեշտ է
անդ րա դարձ կա տա րել, վե րա բե րում է այն հան -
գա ման քին, թե արդ յոք հա տուկ սուբ յեկտ նե րի
դեպ քում նրանց աշ խա տան քա յին գոր ծու նեու -
թյան բնույ թը կա րո՞ղ է դի տարկ վել որ պես մեղ -
մաց նող հան գա մանք, թե՞ ոչ: Խոս քը վե րա բե -
րում է այն պի սի դեպ քե րի, երբ, օ րի նակ՝ ոս տի -
կա նու թյան ծա ռա յո ղին ՀՀ քրեա կան օ րենսգըր -
քի 311-րդ հոդ վա ծով (կա շառք ստա նա լը) դա -
տա պար տե լու դեպ քում արդ յոք ճի՞շտ է ոս տի -
կա նու թյան հա մա կար գում զուտ բազ մամ յա աշ -
խա տան քը որ պես պատ ժի վրա ազ դող մեղ -
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մա ցու ցիչ հան գա մանք մատ նան շե լը, թե՞ ոչ,
կամ, օ րի նակ՝ ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 130-րդ
հոդ վա ծով նա խա տես ված հան ցա գոր ծու թյան
դեպ քում (բժշկա կան օգ նու թյուն և սպա սար -
կում ի րա կա նաց նող նե րի կող մից մա նա գի տա -
կան պար տա կա նու թյուն նե րը չկա տա րե լը կամ
ոչ պատ շաճ կա տա րե լը) բժշկի կող մից մաս -
նա գի տա կան ստա ժը, մաս նա գի տա կան ա -
ռանձ նա հա տուկ բնույ թը և այլ տվյալ նե րը որ -
պես ան ձը դրա կան բնու թագրող հան գա մանք -
ներ հաշ վի առ նե ՞լը, թե՞ ոչ: 

Աս վածն ա ռա վել պատ կե րա վոր լի նե լու
հա մար քննար կենք մեկ օ րի նակ: Ամ բաս տա -
նյա լը մե ղա վոր է ճա նաչ վել ՀՀ քրեա կան օ -
րենսգր քի 130-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սով նա -
խա տես ված հան ցանք կա տա րե լու մեջ, քանի
որ, լի նե լով հի վան դա նո ցում տվյալ օր վա հեր -
թապահ ման կա բարձ-գի նե կո լո գը, ան փույթ և
ան բա րե խիղճ վե րա բեր մունք է դրսևո րել իր
մաս նա գի տա կան պար տա կա նու թյուն նե րի
նկատ մամբ, ոչ պատ շաճ է կա տա րել իր ստանձ -
նած աշ խատան քա յին լիա զո րու թյուն նե րը, ո -
րոնց հետևան քով անզ գու շու թյամբ ա ռա ջաց -
րել է մար դու մահ: Ա ռա ջին ատ յա նի դա տա -
րա նը պա տիժ նշա նա կե լիս որ պես ան ձը բնու -
թագ րող տվյալ հաշ վի է ա ռել նաև այն հան -
գա ման քը, որ վեր ջինս աշ խա տում է որ պես
ման կա բարձ-գի նե կո լոգ, և որ պես ան ձը դրա -
կան բնու թագ րող տվյալ դրել է պա տի ժը պայ -
մա նա կա նո րեն չկի րա ռե լու հիմ քում: 

Վե րոգր յա լի կա պակ ցու թյամբ անհ րա ժեշտ
է նշել, որ, որ պես հան ցա վո րի ան ձը բնու թա -
գրող հատ կա նիշ ներ, գնա հատ վում են նրա սո -
ցիալ-հո գե բա նա կան, սո ցիալ-ժո ղովր դագ րա -
կան հատ կու թյուն նե րը՝ վար քա գիծն ըն տա նի -
քում և կեն ցա ղում, աշ խա տան քի նկատ մամբ
վե րա բեր մուն քը և այլն: Հետևա բար աշ խա -
տան քը յու րա քանչ յուր մար դու հա մար կա րե լի
է դի տար կել որ պես նրա սո ցիո լո գիա կան կար -
գա վի ճա կը բնու թագ րող և հա սա րա կա կան օգ -
տա կա րու թյան արդ յու նա վե տու թյան լա վա գույն
չա փա նիշ նե րից մե կը, որն անհ րա ժեշ տու թյան
դեպ քում պետք է ազ դի այդ ան ձի նկատ մամբ
պա տիժ նշա նա կե լիս կողմ նո րո շիչ տվյալ նե րի
վրա: 

Աշ խա տան քի հան գա մանքն ու բնույ թը,
աշ խա տան քի ըն թաց քում ստա ցած խրա խու -
սանք նե րը, եր կա րամ յա աշ խա տան քա յին

ստաժն անհ րա ժեշտ պայ ման են ան ձի նկատ-
մամբ մեղմ պատիժ նշանակելու կամ ի րա կան
պա տիժ կրե լուց ա զա տե լու հա մար, բայց ո՛չ
բա վա րար: Դրանք կա րող են հաշ վի առն վել
ի րա վա կի րառ մար մին նե րի կող մից միայն այն
դեպ քում, երբ հան ցա գոր ծու թյուն կա տա րած
ան ձի աշ խա տան քի բնույ թը չի հա մընկ նում
նրան մեղ սագր վող ա րար քի հան գա մանք նե -
րի հետ, կամ, այլ կերպ ա սած՝ նրա աշ խա -
տան քը պայ մա նա վոր ված չէ կա տար ված հան -
ցան քի բնույ թի և էու թյան հետ: Սակայն վե-
րոգրյալ օրինակի պարագայում պարզ է դառ-
նում, որ ամբաստանյալի կող մից մանկաբարձ-
գինեկոլոգ աշխատելու երկարամյա ստաժը չի
կարող մեկնաբանվել որպես նրա անձը բնու-
թագրող դրական տվյալ, քանի որ նրա կա-
տարած հանցագործությունը հենց պայմանա-
վորված է նրա աշխատանքի բնույթով, այլ
կերպ ասած՝ նա հենց անփույթ և անբարե-
խիղճ վերաբերմունք է ցուցաբերել իր աշխա-
տանքի նկատմամբ: 

Բնականաբար, ասվածը սխալ կլինի մեկ-
նաբանել միայն բացարձակ իմաստով: Նույ-
նիսկ այն դեպքերում, երբ հանցագործությունը
պայմանավորված է և կապվում է աշխատան-
քի բնույթի հետ, անհրաժեշտ է տվյալ իրավի-
ճակում գնահատել ոչ թե անձի աշխատանքա-
յին ստաժի տարիները, տևողությունը, այլ՝ մաս-
նագիտական գործունեության ընթացքում ստա-
ցած խրախուսանքները, շնորհակալագրերը,
աշխատանքի վայրից ստացված ծառայողա-
կան բնութագիրը և այլն: Ոստիկանի դեպքում
որպես այդպիսի օրինակներ կարելի է համա-
րել առանձնապես վտանգավոր խմբի վնասա-
զերծման ընթացքում ցուցաբերած անբասիր
ջանասիրությունը, վիրաբույժ-բժշկի դեպքում`
առավել ծանր վիրահատություններ կատարե-
լը, որոնք փրկել են մահվան եզրին գտնվող մի
շարք մարդկանց, և այլն: Օրինակները կարող
են բազմազան լինել, սակայն այստեղ կարևորն
այն է, որ հատուկ սուբյեկտի դեպքում պետք է
գնահատման ենթարկել մասնագիտական գոր-
ծունեության ընթացքում ցուցաբերած առավել
դրական առանձնահատկություն ունեցող դեպ-
քերը և ոչ թե միայն զուտ աշխատանքի փաս-
տը: Բնականաբար, այն իրավիճակներում, երբ
արդեն հանցագործությունը պայմանավորված
չէ աշխատանքային բնույթով, միայն այդ հան-
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գամանքն ինքնին կարելի է հաշվի առնել որ-
պես մեղմացուցիչ հանգամանք: 

5.  Պատ ժի վրա ազ դող հա ջորդ հան գաման -
քը, ո րին անհ րա ժեշտ է անդ րա դարձ կա տա -
րել, ան ձի դրա կան բնու թագր վե լու հան գա -
մանքն է: Ան ձի դրա կան բնու թա գի րը սո վո րա -
բար ստաց վում է հա մայն քի ղե կա վա րի կամ
աշ խա տա վայ րի ղե կա վա րի, հա մա տի րու թյան
ղե կա վարի, ամ բաս տան յա լի աշ խա տան քա յին
գոր ծըն կեր նե րի և այլ ան ձանց կող մից: Նման
բնութագրերը, անշուշտ, անհրաժեշտ և որոշ
հանգամանքների ու անձանց դեպքում ինքնին
ընդունելի և ցանկալի տվյալներ են անձի հա-
սարակական դիրքի և տեղի վերաբերյալ ընդ-
հանուր սոցիալական պատկերացում կազմելու
համար: Խն դիրն այն է, որ եր բեմն թե՛ վա րույթ
ի րա կա նաց նող մար մին նե րի կող մից, թե՛ դա -
տա րան նե րի կող մից նման դրա կան բնու թա -
գրե րն ար ժա նա նում են մե խա նի կա կան գնա -
հա տա կա նի և ըն կալ ման, այնինչ ամեն դեպ-
քում դրանք պետք է գնահատվեն և վերաբե-
րելի ու արժանահավատ լինեն պատժի անհա-
տականացման հարցում և վերլուծվեն ըստ ի-
րավիճակի: Օ րի նակ՝ դա տա կան պրակ տի կա -
յում հայտ նի է այն պի սի դեպք, երբ նախ կի նում
4 անգամ հանցագործություն կատարած ան-
ձը, ով արդեն ուրիշ գործով մեղադրվում էր 24
տարբեր դրվագներով գո ղու թյուն կա տա րե լու
հա մար, իր գյու ղի հա մայն քի ղե կա վա րի կող -
մից բնու թագր վել է դրա կա նո րեն, որ պի սի հան -
գա մանքն էլ ա ռանց որևէ վեր լու ծու թյան և հար -
ցա կան նե րի հաշ վի է առն վել դա տա րա նի կող -
մից պա տիժ նշա նա կե լիս: Հարց է ծագում, թե
ինչպե՞ս կարող է նախկինում բազմաթիվ գո-
ղություններ կատարած և դատապարտված
անձնավորությունը դրականորեն բնութագրվել
համայնքի ղեկավարի կողմից, որպիսի հան-
գամանքն էլ դատարանի կողմից առանց որևէ
վերապահման համարվի որպես արժանի և
պատշաճ՝ տվյալ անձի նկատմամբ նշանակ-
վող պատժի մեղմացման համար: Ան ձի դրա -
կան բնու թագր վե լը բա վա կա նին լայն և ընդգր -
կուն ի մաստ է ար տա հայ տում: Այս պես՝ ան ձի
դրա կան բնու թագ րու մը բաղ կա ցած է նրա վե -
րա բեր յալ կազմ ված ո րո շա կի օբ յեկ տիվ պատ -
կե րա ցում նե րի, հա սա րա կա կան կյան քում տե -
ղի և դիր քի, օ րի նա պահ վար քագ ծի, մարդ կա -
յին բարձր և ար ժա նա պա տիվ հատ կա նիշ նե րի

ամ բող ջու թյու նից, ո րոնք պետք է գնա հատ վեն
դա տա րան նե րի կող մից՝ ըստ ի րենց նշա նա -
կու թյան և ազ դե ցու թյան մա կար դա կի, ինչն էլ
իր հեր թին թույլ կտա, ի թիվս այլ հանգա մանք -
նե րի հետ, հաս նել այդ ան ձին մեղմ պատիժ
նշա նա կե լու կամ պա տիժ կրե լուց պայ մա նա -
կան ա զա տե լու եզ րա հանգ մա նը: Սա կայն գործ -
նակա նում քիչ են հան դի պում այն պի սի դեպ -
քեր, երբ դա տա րան նե րը մատ նան շեն, թե հատ -
կա պես ո՛ր դրա կան հատ կա նիշ ներն են թույլ
տվել հանգել այն եզ րա կա ցու թյա նը, որ ան ձի
ուղղ վե լը հնարա վոր է ա ռանց իրական ա զա -
տազրկ ման ձևով պատիժ կրե լու, ինչ պե՛ս են
այդ դրա կան հատ կա նիշ ներն ազ դել նման ո -
րոշ ման կա յաց ման նպա տա կա հար մա րու թյան
հար ցին անդ րա դառ նա լիս և այլն: Ա մեն դեպ -
քում, յու րա քանչ յուր եզ րա կա ցու թյան հան գե -
լիս, կա յաց վող ո րո շու մը պետք է լի նի պատ ճա -
ռա բան ված, հաս կա նա լի և ան կողմ նա կալ դի -
տոր դի մեջ հստակ և ըն կա լե լի պատ կե րա ցում
ստեղ ծի դրա օբ յեկ տի վու թյան և հիմ նա վոր վա -
ծու թյան ա ռու մով, այլ ոչ թե պար զա պես հան -
դի սա նա մե խա նի կա կան գոր ծըն թաց: 

6. Ինչ վերաբերում է պատիժը մեղմացնող
և ծանրացնող հանգամանքների վերաբերյալ
արտասահմանյան երկրների փորձի ուսումնա-
սիրմանը՝ հարկ է նշել, որ, օրինակ՝ Մոլդովայի
Հան րա պե տու թյան քրեական օրենսգրքում նա -
խա տես ված է մեկ մեղ մաց նող հան գա մանք ևս,
ո րը ՀՀ օ րենսդ րու թյու նը չի նա խա տե սում որ -
պես այդ պի սին: Խոս քը վե րա բե րում է այն դեպ -
քե րին, երբ ան ցել է հան ցա գոր ծու թյան կա -
տար ման և տվ յալ հան ցա գոր ծու թյան հա մար
սահ ման ված վա ղե մու թյան ժամ կե տի ա վար -
տի միջև ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծի 2/3-ը,
եթե մինչ այդ հանցանք կատարած անձը հայտ-
նի չի եղել, կամ էլ հաշվի է առնվում բավակա-
նին երկար, նախաքննության կամ դատական
քննության ոչ ողջամիտ կերպով ձգձգված ժամ-
կետը՝ կատարված արարքի՝ սո վո րա բար քննվող
ժամ կետ նե րի հետ համեմատած, ե թե, ի հար -
կե, այդ ան հար կի ձգձգման պատ ճա ռը չեն
հան դի սա ցել ամ բաս տան յա լի դի տա վոր յալ գոր -
ծո ղու թյուն նե րը: Ըստ էու թյան՝ նշված եր կու
հան գա մանք ը ո րո շա կիո րեն տրա մա բա նա կան
են և քն նարկ ման ու ճիշտ պայ ման նե րի առ կա -
յու թյան դեպ քում կի րա ռու թյան ար ժա նի նաև
մեր երկ րում: Այս պես՝ ե թե վա ղե մու թյան ժամ -
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կե տի անց ման դեպ քում հնա րա վոր է ան ձին
ա զա տել քրեա կան պա տաս խա նատ վու թյու նից,
ա պա ին չո՞ւ չի կա րե լի այդ ժամ կե տի 2/3-ն
անցնելը ևս, մարդասիրական դրսևորումնե-
րից ելնելով, մեկնաբանել հօգուտ մեղադրյալի՝
իհա՛րկե, մի պայմանով, եթե այդ ժամկետն
ընդհատված չի եղել այլ հանցագործությամբ:
Ինչ վերաբերում է գործի քննության ժամկետ-
ների՝ կատարված հանցագործության հետ ան-
համապատասխան ձգձգումները մեղադրյալի
օգտին մեկնաբանելուն, ինչ պես հայտ նի է՝ ող -
ջա միտ ժամ կետ նե րի սահ ման նե րում դա տա -
կան քննու թյու նը Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո -
պա կան կոն վեն ցիա յի 6-րդ հոդվածով նախա-
տեսված արդար դատաքննության մի մասն է
կազմում: Դա ա ռա ջին հեր թին ու նի հո գե բա -
նա կան ազ դե ցու թյուն, քա նի որ ուղղ ված է կան -
խե լու մե ղադր յա լի մեջ պատ ժի կամ պա տաս -
խա նատ վու թյան են թարկ վե լու մշտա կան մտա -
վա խու թյան զգա ցու մը, լար վա ծու թյու նը, նպաս-
տել նա խաքն նու թյան և դատական քննության
ժամկետների անհարկի և արհեստական
ձգձգում նե րը կան խե լուն, ող ջա միտ դա տա կան
քննու թյան ժա մա նա կա հատ ված ա պա հո վե լուն
և այլն: 

Բա ցի այդ՝ մի ջազ գա յին փոր ձի ու սում նա -
սի րու թյու նը ցույց է տա լիս, որ մի շարք երկըր -
նե րում խա փան ման մի ջո ցի պայ ման նե րը
չխախ տե լու հան գա ման քը ևս նա խա տես ված
է որ պես մեղ մաց նող դրույթ պատ ժի և պա -
տաս խա նատ վու թյան ան հա տա կա նաց ման հա -
մար: Տվ յալ դեպ քում, բնա կա նա բար, նկա տի
են առն վում այն խա փան ման մի ջոց նե րը, ո -
րոնք կապ ված չեն ան ձին ա զա տու թյու նից
զրկե լու հետ՝ ստո րագ րու թյուն չհե ռա նա լու մա -
սին, անձ նա կան կամ կազ մա կեր պու թյան ե -
րաշ խա վո րու թյուն և այլն: Որ պես նշված մեղ -
մաց նող հան գա ման քի դրա կան հատ կա նիշ -
ներ կա րե լի է ա ռանձ նաց նել այն, որ խա փան -
ման մի ջո ցի պայ ման նե րը պահ պա նե լը մե -
ղադր յա լի օգ տին մեկ նա բա նե լը լրա ցու ցիչ ե -
րաշ խիք կա րող է լի նել տվյալ մե ղադր յա լի կող -
մից գոր ծի քննու թյան ըն թաց քում պատ շաճ
վար քա գիծ դրսևո րե լուն, գոր ծի ըն թաց քը խոչ-
ըն դո տե լու գոր ծո ղու թյուն նե րից զերծ մնա լուն
և այլն, մե ղադր յա լին կա րող է շա հագրգ ռել
ցու ցա բե րել բա րե խիղճ և պար տա ճա նաչ մո -
տե ցում գոր ծի քննու թյան նկատ մամբ՝ մե ղա -

վոր ճա նաչ վե լու դեպ քում հե տա գա յում իր
նկատ մամբ դա տա րա նի կող մից ա ռա վել բա -
րեն պաստ վե րա բեր մունք և մեղմ պա տիժ ստա -
նա լու ակն կա լի քով: 

Միաժամանակ, հատկապես՝ արևմտյան
իրավունքում, հայտնի են ծանրացնող և մեղ-
մացնող այլ հանգամանքներ ևս, մասնավորա-
պես՝ ծանրացնող հանգամանքներ են՝

 ան ձի կող մից հան ցան քի կա տար մա նը
բազ մա թիվ միջ նոր դա վոր ված ան ձանց
ներգ րա վե լը, ովքեր չեն հա սել քրեա -
կան պա տաս խա նատ վու թյան տա րի քի
կամ գոր ծել են անզ գու շո րեն, 

 հան ցան քի կա տար ման հետևան քով ան -
նա խա դեպ քա նա կով տու ժող նե րի առ -
կա յու թյու նը, 

 հան ցան քի կա տար ման ման րակր կիտ
և ա ռա վել հան գա մա նո րեն նա խա պատ -
րաստ վե լը, 

 հան ցանք կա տա րե լը՝ այդ պի սին չկա -
տա րե լու վե րա բեր յալ իշ խա նու թյուն նե -
րի կող մից նա խա պես զգու շաց ված լի -
նե լու դեպ քում, 

 հան ցանք կա տա րե լուն ուղղ ված գոր -
ծո ղու թյուն նե րը շա րու նա կելն այն պի սի
պայ ման նե րում, երբ դա կա տար վել է
հա սա րա կու թյան ան դամ նե րի ներ կա -
յու թյամբ՝ ի հե ճուկս դրանք դա դա րեց -
նե լու նրանց խնդրանք նե րին ու հոր դոր -
նե րին, 

 նույն տու ժո ղի նկատ մամբ բազ մա թիվ
հան ցանք ներ կա տա րե լը, 

 հան ցա գոր ծու թյու նը կա տա րե լուց հե տո
կամ դրա ըն թաց քում այլ հա կա բա րո -
յա կան գոր ծո ղու թյուն ներ կա տա րե լը, օ -
րի նակ՝ տու ժո ղին ծե ծե լու ըն թաց քում
այդ ա մե նը տե սա ձայ նագ րե լը, տեսա -
ձայ նա գրությունները շրջա պա տում կամ
հա մա ցան ցում տա րա ծե լը, կա տար ված
հան ցան քի վե րա բեր յալ ըն կե րա կան
շրջա պա տում կամ մեր ձա վոր ազ գա -
կան նե րի շրջա նում, հա մա ցան ցում գլուխ
գո վա լը, հանցանքով հպար տա նա լը և
այլն:

Իսկ որպես մեղմացնող հանգամանքներ
կա րե լի է նշել հետևյալ նե րը. 

 այն պի սի հան ցանք կա տա րե լը, որը, օբ -
յեկ տիվ պայ ման նե րից ել նե լով, իս կա -
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պե՛ս չէր կա րող հայտ նի լի նել ան ձին,
ին չը նշա նա կում է «օ րեն քի չի մա ցու -
թյու նը չի ա զա տում պա տաս խա նա տվու -
թյու նից» սկզբուն քի նա հանջ, բայց միայն
պատ ժի մա սով,

 հան ցան քի կա տա րու մը պայ մա նա վոր -
ված է՝ ան ձի կախ վա ծու թյուն նե րից ել -
նե լով, օ րի նակ՝ օգ տա գոր ծե լու նպա տա -
կով թմրան յութ ձեռք բե րե լը դրա խիստ
կախ վա ծու թյուն ու նե ցող ան ձի կող մից,

ե թե հա կա ռակ պա րա գա յում դա նրա
հա մար կա րող էր ա ռա ջաց նել ծան րա -
գույն հետևանք ներ, և այլն:

Վերոնշյալ հանգամանքները թեպետ ա-
ռանձնահա տուկ են և բնորոշ կոնկրետ արև -
մտյան իրավական մշակույթ ունեցող տարբեր
երկրների, այնուամենայնիվ, գիտատեսական
նկատառումներից ելնելով, բավականին հե-
տաքրքիր են ու քննարկման և ուշա դրության
արժանի:
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Ի րա վուն քի գե րա կա յու թյու նը միա ժա մա -
նակ և՛ քա ղա քա կան ի դեալ է, և՛ սահ մա նա -
դրա կան դոկտ րին1: Անգ լիա կան ընդ հա նուր ի -
րա վուն քի մեջ ի րա վուն քի գե րա կա յու թյան
սկզբունքն ար տա ցո լում է սահ մա նադ րա կա -
նու թյան ընդ հա նուր սկզբուն քը, ո րը կապ ված է
ոչ միայն դա տա վա րա կան ար դա րու թյան և ի -
րա վա կան նոր մե րի ար դա րա ցի կի րառ ման,
այլև մարդ կա յին ար ժա նա պատ վու թյան պաշտ -
պա նե լու և ան ձի ի րա վունք նե րը հար գե լու գա -
ղա փար նե րի հետ: Չ նա յած Ա.Վ. Դայ սին, ով
այս դեկտ րի նի հիմ նա դիր նե րից է, ա ռանձ նաց -
րել է անգ լիա կան սահ մա նադ րա կան ի րա վուն -
քի եր կու հիմ նա կան սկզբունք՝ ի րա վուն քի գե -
րա կա յու թյու նը և պառ լա մեն տա կան ինք նիշ -
խա նու թյու նը, այ դու հան դերձ՝ նշված սկզբունք -
նե րից ա ռա ջի նն ա վե լի է հա վակ նում ֆուն դա -
մեն տալ կար գա վի ճա կի2: Դայ սիի ա ռա ջար կած՝
ի րա վուն քի գե րա կա յու թյան դոկտ րի նի նշա նա -
կու թյունն ու դրա նից բխող եզ րա հան գում նե րն
այ սօր էլ ըն դու նե լի են, այս սկզբուն քն անգ լիա -
կան ընդ հա նուր ի րա վուն քի մեջ օ րի նա կա նու -
թյուն հաս կա ցու թյունն ամ րապն դե լու հա մար է
և ի րա վուն քի փի լի սո փա յու թյան մա կար դա կում
սերտ կա պեր ու նի ա զա տու թյան և հա վա սա -
րու թյան հիմ նա կան ար ժեք նե րի հետ: Ի րա -
վուն քի գե րա կա յու թյու նը, միևնույն ժա մա նակ,
ինչ պես անգ լիա կան սահ մա նադ րա կան ի րա -
վուն քի դոկտ րին է, այն պես էլ սահ մա նադ րա -
կան կա ռա վար ման ընդ հա նուր սկզբունք՝ ան -
կախ այն հանգամանքից, թե որ տե՛ղ գո յու թյուն
ու նի: Զար գաց նե լով ի րա վուն քի գե րա կա յու -

թյան դրույթ նե րը՝ յու րա քանչ յուր ա ռան ձին դեպ -
քում անգ լիա ցի դա տա վոր նե րը փոր ձում են ի -
մաս տա վո րել սահ մա նադ րա կա նու թյան ի դեալն
անգ լիա կան ի րա վա կան և քա ղա քա կան ինս -
տի տուտ նե րի պրակ տի կա յի սահ ման նե րում:
Քա ղա քա կան ի դեա լի և ի րա վա կան սկզբուն քի
միջև գո յու թյուն չու նի հստակ սահ ման: Ի րա -
վա կան դոկտ րի նը կա տա րե լա գործ վում է դա -
տա կան պրակ տի կա յի ման րազ նին ու սում նա -
սի րու թյան և մշակ ման շնոր հիվ՝ ձգտե լով միշտ
մո տեց նել հա սա րա կա կան ի րա վուն քն ա զա -
տու թյան, հա վա սա րու թյան և օ րի նա կա նու թյան
այն ի դեալ նե րին, ո րոնց օ րի նակ նե րը ցույց են
տա լիս պատ մու թյու նը և փոր ձը, հա մե նայն
դեպս՝ դրանց ճիշտ մեկ նա բա նու թյան դեպ -
քում:

Դայ սիի կար ծի քով՝ Անգ լիա յում ի րա վուն քի
գե րա կա յու թյու նը նշա նա կում է այն, որ գո յու -
թյուն չու նի մե կը, ով վեր է օ րեն քից և չ պի տի
են թարկ վի նրա պա հանջ նե րին. « Ցան կա ցած
մարդ, նրա կո չու մից և դիր քից ան կախ, են -
թարկ վում է պե տու թյան սո վո րա կան օ րենք նե -
րին և են թա կա է սո վո րա կան դա տա րան նե րի
ի րա վա սու թյա նը»3: Նրա այն պնդման հետ, որ
«ի րա վուն քի գե րիշ խա նու թյունն ու գե րա կա յու -
թյու նը» բա ցա ռում է «պաշ տո նա տար ան ձանց
կող մից իշ խա նու թյան լայ նա ծա վալ և կա մա յա -
կան իշ խա նա ցու մը», Դայ սիի ա ռա ջարկած
սկզբուն քը հաս կաց վում է որ պես ըն դա մե նը
ֆոր մալ օ րի նա կա նու թյան կամ օ րեն քի առջև
ֆոր մալ ի րա վա կան հա վա սա րու թյան հաս -
տատում: Պետք է լի նեն ընդ հա նուր օ րենք ներ
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Հայաստանի Հանրապետության վարչական դատարանի դատավոր,
Ռուս-հայկական համալսարանի սահմանադրական և 
մունիցիպալ իրավունքի ամբիոնի ավագ դասախոս,
իրավաբանական գիտությունների թեկնածու,
Ռուս-հայկական համալսարանի դոկտորանտ
____________________________________________________________________________________________________________

¸²î²Î²Ü ìºð²ÐêÎàÔàôÂÚàôÜÀ Æð²ìàôÜøÆ ¶ºð²Î²ÚàôÂÚ²Ü
êÎ¼´àôÜøÆ Ð²Ø²îºøêîàôØ

1 Մանրամասն տե՛ս Доктрины правового государства и верховенства права в современном мире. Отв. ред. В. Д.
Зорькин, П. Д. Баренбойм. М., 2013.

2 Տե՛ս A.V. Introduction to the Study of the Law of the Constitution, first published 1885 (10th ed. 1964).
3 Տե՛ս Dicey, см. сноску выше 1, at 193.



(ad hoc կար գադ րում նե րի փո խա րեն), ո րոնք
խստո րեն կկի րառ վեն յու րա քանչ յուր ո րո շա կի
ի րա վի ճա կի դեպ քում: Բա վա կա նին տա րած -
ված է այն քննա դա տու թյու նը, որ ֆոր մալ հա -
վա սա րու թյունն ամ բող ջո վին հա րա բե րակց վում
է օ րեն քի կող մից ան հա վա սար և ան գամ ռեպ -
րե սիվ սահ մա նա փա կում նե րի և ար գելք նե րի
սահ ման ման հետ՝ մեծ տար բե րա կում ներ ցույց
տա լով մարդ կանց և մարդ կանց խմբե րի միջև:
Դայ սիի ներկայացրած քննարկ ման բո վան դա -
կու թյու նը, այ նուա մե նայ նիվ, թույլ է տա լիս հստակ
հաս կա նալ, որ ֆոր մալ (ի րա վա բա նա կան) հա -
վա սա րու թյու նը, որն ա պա հով վում է օ րեն քի
հան դեպ բո լո րի հա վա սա րու թյան շա րու նա կա -
կան կի րառ մամբ, լի նի դա մաս նա վոր կամ
պաշ տո նա տար անձ, դե պի ա վե լի մասշ տա բա -
յին և բո վան դա կա լից ի րա վուն քի գե րա կա յու -
թյան սկզբուն քի ան շեղ գոր ծադ րու մն է: Կա րե -
լի է ա սել, որ անգ լիա կան Սահ մա նադ րու թյու նը
հիմն ված է ե ղել ի րա վուն քի գե րա կա յու թյան
վրա այն ի մաս տով, որ այն պի սի ընդ հա նուր
սկզբունք ներ, ինչ պի սիք են անձ նա կան ա զա -
տու թյան ի րա վուն քը կամ հա սա րա կա կան հա -
վաք ներ անց կաց նե լու ի րա վուն քը, դա տա կան
ո րո շում նե րի արդ յունք են, ո րոնք սահ մա նում
են մաս նա վոր ան ձանց ի րա վունք նե րն ա ռան -
ձին և հա ման ման դեպ քե րում: Ի րա վուն քի ընդ -
հա նուր սկզբունք նե րի հա ջոր դա կան կի րա ռու -
մը, նե րառ յալ նաև այնպիսինները, ո րոնք հայտ -
նա բեր վել և կա տա րե լա գործ վել են ընդ հա նուր
ի րա վուն քի դրույթ նե րի մշակ ման գոր ծըն թա -
ցում, ա պա հո վում է ա վե լի լայն սահ մա նադ րա -
կան ի րա վա հա վա սա րու թյուն ի րա վուն քի գոր -
ծադր ումը: Ընդ հա նուր նոր մերն ու սկզբունք նե -
րը պետք է ար դա րա ցի կեր պով կի րառ վեն ցան -
կա ցա ծի նկատ մամբ՝ հաշ վի առ նե լով բո լոր
հան գա մանք նե րը և տար բե րու թյուն նե րը, ո րոնք
առ կա են տար բեր մարդ կանց և տար բեր ի րա -
վի ճակ նե րի դեպ քում, պետք է հիմ նա վոր ված
լի նեն դա տա վոր նե րի կող մից և ուղղ ված լինեն
ան ձի ի րա վունք նե րի հան դեպ հար գան քի ի -
դեալ նե րին և մարդ կա յին ար ժա նա պատ վու թյու -
նը հար գե լու պա հանջ նե րին4:

Երբ ի րա վուն քի գե րա կա յու թյունն ըն կալ -

վում է որ պես պաշ տո նա կան գա ղա փար, որն
ա պա հո վում է միայն ֆոր մալ հա վա սա րու թյուն
օ րեն քի առջև, դրա կապն ա զա տու թյան հետ,
ա ռա ջին հեր թին, չկար գա վոր վող հա յե ցո ղու -
թյան բա ցա կա յու թյան մեջ է: Ե թե քա ղա քա ցի -
ներն ու նրանց հա մա պա տաս խան պաշ տո նա -
տար ան ձինք կապ ված են օ րեն քով, ո րը հայ -
տա րար վել է պաշ տո նա պես, ապա մար դը
վստահ կլի նի, որ ե թե ին քը կա տա րում է օ րեն -
քի պա հանջ նե րը, ապա կու նե նա ան կա խու թյուն
և ու րիշ նե րի կող մից կա մա յա կա նու թյուն նե րի չի
են թարկ վի: Երբ օ րենքն ընդ հա նուր նոր մե րից է
բաղ կա ցած, ո րոնք հրա պա րակ ված են, ո րո շա -
կի են, տա րած վում են ա պա գա ի րա վա հա րա -
բե րու թյուն նե րի վրա և կի րա ռե լի են իրենց նշա -
նա կու թյան խե լա միտ մեկ նա բա նու թյա նը հա -
մա պա տաս խան, ապա նման օրենքը հստակ
կար գադ րու թյուն է ա պա հո վում, թե ինչ պե՛ս
պետք է գոր ծել՝ բա ցա ռե լով օ րեն քով օժտ ված
պաշ տոն յա նե րի միջամտելու կամ ի րենց կող -
մից իշ խա նա զան ցու թյուն դրսևո րե լու ռիս կը5:
Ի րա վուն քի գե րա կա յու թյան կի րառ ման ֆոր մալ
կամ դա տա վա րա կան ո լորտը նե րա ռում է այն -
պի սի սկզբունք ներ, ինչ պի սիք են ար դա րա դա -
տու թյու նը կամ ան կողմ նա կա լու թյու նը, ո րոնք
թույլ են տա լիս ե րաշ խա վո րել, որ օ րեն քը ճիշտ
է կի րառ վում: Դա տա րանը, օ րի նակ, պետք է
բաղ կա ցած լի նի ան կողմ նա կալ դա տա վոր նե -
րից, ովքեր պար տա վոր են լսել յու րա քանչ յու րի
բա ցատ րու թյու նը, ով մե ղադր վում է ի րա վա -
խախ տում կա տա րե լու մեջ: Դա տա րա նը կամ
տրի բու նա լը պետք է կի րա ռի օ րեն քը փաս տե րի
նկատ մամբ՝ ել նե լով ճիշտ հաս կա ցո ղու թյու նից,
և պետք է դի տար կի օ րեն քի դրույթ նե րի մեկ նա -
բա նու թյան այ լընտ րան քա յին տե սա կետ նե րի
միջև բա նա վե ճը՝ թույլ տա լով խե լա միտ ա ռար -
կու թյուն ներ պաշ տո նա կան իշ խա նու թյուն նե րի
կող մից գո յու թյուն ու նե ցող ի րա վա կան նոր մե րի
ճիշտ նշա նա կու թյան մա սին եզ րա կա ցու թյուն -
նե րի և պն դում նե րի վե րա բեր յալ:

Ճա նա չե լով պաշ տո նա կան ընտ րու թյուն
(դա տա կան հա յե ցո ղու թյուն) կա տա րե լիս ո րո -
շա կի գոր ծո ղու թյուն նե րի ա զա տու թյան գո յու -
թյան ան խու սա փե լիու թյու նը՝ անգ լիա կան ընդ -
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4 Տե՛ս նույն տեղը, էջ 188:
5 Տե՛ս Джеймс Р. Силкенат. Верховенство права и его значение/Доктрины правового государства и верховенства права

в современном мире, էջ 15-16:
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հա նուր ի րա վուն քը փո խա կեր պել է ի րա վուն քի
գե րա կա յու թյան ֆոր մալ պա հանջ ներն ա վե լի
բազ մա կող մա նի` պատ շաճ ի րա վա կան գործ -
ըն թա ցի դոկտ րի նով: Այն դեպ քե րում, երբ ի -
րա վա կան նոր մե րը պաշ տո նա տար ան ձանց
իշ խա նա կան լիա զո րու թյուն ներ են տա լիս, գո -
յու թյուն ու նեն օ րի նա կա նու թյան սկզբունք ներ,
ո րոնք հան դես են գա լիս որ պես չա րա շա հում -
նե րի դեմ ե րաշ խիք ներ: Օ րեն քով սահ ման ված
ի րա վա սու թյուն նե րը պետք է ի րա կա նաց վեն
միայն օ րի նա կան հան րա յին և մաս նա վոր նպա -
տակ նե րի հա մար, ո րոնք են թադր վում են՝ ել -
նե լով օ րեն քի կա ռուց ված քից, նման լիա զո րու -
թյուն նե րը չպետք է օգ տա գործ վեն որ պես պար -
տադ րան քի մի ջոց ներ այն մարդ կանց նկատ -
մամբ, ո րոնց գոր ծո ղու թյուն ներն ու ձգտում նե -
րը ըն կալ վում են որ պես պե տա կան քա ղա քա -
կա նու թյան հա մար խո չըն դոտ՝, չնա յած որ
դրանք օ րի նա կան են: Ան գամ ե թե իշ խա նու -
թյան մար մին նե րն ի րենց հա յե ցո ղա կան լիա -
զո րու թյուն ներն ի րա կա նաց նե լիս կա րող են օ -
րի նա կան կար գով սահ մա նա փա կում ներ սահ -
մա նել քա ղա քա ցի նե րի ի րա վունք նե րի և ա զա -
տու թյուն նե րի նկատ մամբ՝ վնա սը, ո րը հասց -
վում է ան հատ նե րի ի րա վունք նե րին և օ րի նա -
կան շա հե րին, պետք է հա մա մաս նա կան լի նի
հա սա րա կա կան պա հանջ մունք նե րին, ան հատ -
նե րի ի րա վունք նե րի և օ րի նա կան շա հե րին ոչ
հա մա մաս նա կան վնաս հասց նե լը, ան գամ երբ
նման մի ջամ տու թյու նն ու նի օ րի նա կան հիմք,
ար հա մար հանք է անհատների ար ժա նա պատ -
վու թյան և բա րե կե ցու թյան նկատ մամբ:

Օ րեն քի առջև հա վա սա րու թյան հիմ նա -
կան գա ղա փա րը չի կա րող ներ մուծ վել միայն
ընդ հա նուր ի րա վունք ներն ար դար կի րա ռե լու
հա մար: Դա պետք է տա րած վի իշ խա նու թյան
գոր ծա դիր (վար չա կան) մար մին նե րի վրա՝ տա -
լով ան կախ դա տա րան նե րին ի րա վունք՝ գնա -
հա տե լու այն գոր ծո ղու թյուն նե րի հիմ նա վոր վա -
ծու թյու նը, ո րոնք պաշ տո նա տար ան ձինք կա -
տա րում են մարդ կանց մեջ ի րենց հա յե ցո ղա -
կան լիա զո րու թյուն ներն ի րա կա նաց նե լիս: Այս
ա ռու մով՝ վար չա կան մար մին նե րի հա յե ցո ղու -
թյու նը պետք է հա մա պա տաս խա նի օ րի նա կա -
նու թյան չափորոշիչներին՝ նման այնպիսիների,

ո րոնք կի րառ վում են դա տա վա րու թյան մեջ և
բնո րոշ են օ րեն քի գե րա կա յու թյա նը: Երբ դա -
տա րան նե րը վե րահս կո ղու թյուն են ի րա կա նաց -
նում վար չա րա րու թյան նկատ մամբ՝ ի րա վուն -
քի գե րա կա յու թյան և ֆոր մալ հա վա սա րու թյան
տե սանկ յու նից, հե տա գա յում նման գոր ծե րը
պետք է նմա նօ րի նակ կեր պով լուծ վեն: Այս ընդ -
հա նուր սկզբունքը, ի հար կե, ինք նին հան դես
չի գա լիս որ պես նմա նու թյան և նույ նա կա նու -
թյան չա փա նիշ: Դա տա րան ներն ա վե լի կոնկ -
րետ ի րա վա կան սկզբունք ներ պետք է կի րա -
ռեն, որ պես զի հիմ նա վո րեն տար բե րու թյուն նե -
րը, ո րոնք ա ռա ջա նում են կոնկ րետ դա տա կան
գոր ծե րի մեջ: Այ նուա մե նայ նիվ, այս սկբունք -
նե րը դի տար կում ենք որ պես բա րո յա պես ար -
դա րաց ված՝ դրանք պետք է դառ նան կա ռա -
վար ման սահ մա նադ րա կան ձևի կազ մա կերպ -
ման տրա մա բա նո րեն հիմ նա վոր ված մո տեց -
ման խորհր դա նիշ, ո րը կար տա ցո լի ա զա տու -
թյան և ար դա րու թյան բարձ րա գույն ար ժեք նե -
րը: Ան գամ ե թե վար չա րա րու թյան լու ծում նե րը,
դրան հա կա ռակ, սո վո րա բար հիմն վում են պե -
տա կան քա ղա քա կա նու թյան դա տո ղու թյուն նե -
րի վրա, այս քա ղա քա կա նու թյու նը պետք է ար -
դար կեր պով ի րա կա նաց վի՝ չպի տի այն պի սի
տար բե րա կում ներ լի նեն մարդ կանց և մարդ -
կանց խմբե րի միջև, ո րոնք ար դա րաց ված չեն
հա սա րա կա կան շա հե րը հաշ վի առ նե լու հա -
վա սա րակշ ռու թյան և թույ լատ րե լիու թյան տե -
սանկ յու նից: Պե տա կան քա ղա քա կա նու թյու նը
պետք է ի րա կա նաց վի այն սահ մա նա փա կում -
նե րի սահ ման նե րում, ո րոնք հաս տատ ված են
ի րա վուն քի և վա րույ թի միջև: Կոնկ րետ ո րո -
շում նե րի օ րի նա կա նու թյու նը, ան կախ այն հան -
գա ման քից հան դի սա նում են դրանք դա տա -
րան նե րի թե պաշ տո նա տար ան ձանց ո րո շում -
ներ, վեր ջին հաշ վով հիմն վում է օ րի նա կան իշ -
խա նու թյան ան վե րա պահ կան խա վար կա ծի և
ի րա վուն քի գե րա կա յու թյան սկզբուն քի պահ -
պան ման վրա6:

Մար դը, ով գտնվում է ի րա վուն քի գե րա -
կա յու թյան պաշտ պա նու թյան ներ քո, ի րա վունք
ու նի ապ րելու՝ ազն վա բա րո կյան քի մա սին իր
պատ կե րա ցում նե րի հա մա ձայն, ինչը սահ մա -
նա փակ վում է միայն այլ ան ձանց ե րաշ խա վոր -

6 Տե՛ս Вентер Ф. Верховенство права как глобальная мера конституционализма//Доктрины правового государства и
верховенства права в современном мире, էջ 76-77:



ված ա զա տու թյան սահ մա նե րով: Նա կա րող է
կա ռու ցել ու ի րա կա նաց նել սե փա կան ծրագրերը
և նա խագ ծե րը՝ հետևե լով իր սե փա կան ձգտում -
նե րին, նա օգտ վում է պաշ տո նա վոր ան ձանց,
նաև այլ ան ձանց կա մա յա կան մի ջամ տու թյան
ան ձեռնմ խե լիու թյու նից հար կադ րան քի ընդ հա -
նուր ի րա վա կան նոր մե րի սահ ման նե րում կամ
սա ման նե րից դուրս: Ի րա վուն քի գե րա կա յու -
թյու նն ա զա տու թյան բաս տիոնն է, ո րը հաս -
կաց վում է որ պես ան կա խու թյուն, ոչ ոք չի
գտնվում ad hoc իշ խա նու թյան կամ ad hominem
մի ջամ տու թյան տակ, բայց կա րող է օգտ վել
անվ տան գու թյու նից, որն ա պա հով վում է օ րեն -
քի ան կողմ նա կալ ի րա կա նաց ման շնորհիվ՝
դրա հրա պա րակ ված պա հանջ նե րի հա մա ձայն7:
Կա րևոր չէ, թե ազ դե ցիկ պաշ տո նա տար ան -
ձինք վատ են վե րա բեր վում կամ դա տա պար -
տում են քա ղա քա ցու հա մոզ մուն քե րը, մտա հ -
ղա ցում նե րը, գոր ծո ղու թյուն նե րը, նրանք ի րա -
վունք չու նեն մի ջամ տել այն դեպ քում, երբ դա
նա խա տես ված է օ րեն քով, պարզ հրա պա րակ -
ված է և վի ճա հա րույց դեպ քե րում ա պա հով -
վում է ան կողմ նա կալ դա տա րան նե րի գոր ծու -
նեու թյամբ, ո րոնք ան կախ են պառ լա մեն տից
կամ գոր ծա դիր մարմ նից: Այս դեպ քում կա բա -
նա կան հա մոզ վա ծու թյուն, որ յու րա քանչ յուր
վտանգ կամ ու ժի կի րա ռում, ո րը վնա սել է քա -
ղա քա ցու շա հե րը, ո րը միա ժա մա նակ գտնվում
է օ րի նա կան լիա զո րու թյուն նե րի շրջա նակ ներ -
ցից դուրս, կհան դի պի դա տա կան ընդ դի մա -
դրու թյա նը, դա տա րան նե րը կսահ մա նա փա կեն
պաշ տո նա կան հար կադ րան քը սահ ման ված ի -
րա վա կան ու սահ մա նադ րա կան սահ ման նե րի
շրջա նակ նե րում:

Ի րա վուն քի գե րա կա յու թյան հիմ նա կան
գա ղա փա րը՝ որ պես ա զա տու թյան ե րաշ խի քի,
ան կա խու թյան ի մաս տով գտնվում է Ջոն Լոքի
կող մից ա ռա ջադր ված սահ մա նադ րա կան կա -
ռա վար ման նկա րագ րու թյան պարզ ար տա ցոլ -
ման մեջ: Ա զա տու թյու նը ոչ թե ի րա վա բա նա -
կան սահ մա նա փա կում նե րից ա զատ ման մեջ
է, այլ որ  ապ րեն՝ մշտա կան օ րեն քի հա մա -
ձայն, որն ընդ հա նուր է բո լո րի հա մար:

« Սա բո լոր դեպ քե րում իմ սե փա կան ցան -

կու թյա նը հետևե լու ա զա տու թյունն է, երբ դա
չի ա ռա ջադ րում օ րեն քը, և այլ ան ձի ոչ մշտա -
կան, ա նո րոշ, ան հայտ ինք նիշ խան կամ քից
ան կախ լի նե լը, այն դեպ քում, երբ բա նա կան
ա զա տու թյու նն այն է, որ ոչ մի բա նով կապ ված
չլի նենք՝ բա ցի բնու թյան օ րեն քից»8:

Ա զա տու թյու նն ի րա վուն քի հի ման վրա ա -
զա տու թյան կի րառ ման ան տի թեզ է պաշ տո -
նա կան ո րոշ ման ըն դուն ման դեպ քում, ո րը մար -
դուն դարձ նում է խո ցե լի այ լոց կամ քով կամ
ցան կու թյամբ մի ջամ տու թյան հա մար՝ պաշ տո -
նա տար ան ձինք, պե տա կան մար մին ներ, ո -
րոնք ա զատ են ըստ ի րենց ընտ րու թյան մարդ -
կանց մեջ խտրա կա նու թյուն անց կաց նե լու մեջ:
Ե թե ան գամ այս պի սի դիսկ րի մի նա ցիան կան -
խամ տած ված չէ կոնկ րետ ան ձանց հան դեպ,
բայց դա էլ կա րող է կաս կա ծի տակ դնել վի ճա -
հա րույց կար ծիք նե րը հա սա րա կա կան շա հե րի
հան դեպ՝ կար ծիք ներ, ո րոնք չեն ստա ցել հան -
րա յին գնա հա տա կան ու պաշտ պա նու թյուն
քննարկ ման արդ յուն քով, ո րը նա խոր դում է այս
կա նոն նե րի ըն դուն մա նը: Կա ռա վա րու մն ի րա -
վուն քի հի ման վրա ստա նում է հե ղի նա կու թյուն
(լե գի մի տու թյուն) և լե գա լաց ված է հա սա րա -
կու թյան կող մից: 

«Ա զա տու թյան հա մա պա տաս խան կոն ցեպ -
ցիան, ո րը սահ ման վել է օ րեն քի հա մա ձայն...
հիմն վում է այն հաս տատ ման վրա, որ երբ
մենք են թարկ վում ենք օ րեն քին, ո րը հաս կաց -
վում է որ պես ընդ հա նուր վե րա ցա կան կա նոն -
ներ, ո րոնք սահ ման վում են՝ մեր հան դեպ կի -
րա ռու մից անկախ, մենք չենք են թարկ վում այլ
մար դու, ինչի հա մար էլ ա զատ ենք: Դա տե ղի
է ու նե նում, ո րով հետև օ րենս դի րը չի սահ մա -
նում կոնկ րետ դեպ քեր, ո րոնց հան դեպ կկի -
րառ վեն նշված նոր մե րը, և դա տե ղի է ու նե -
նում դա տա վո րի կող մից, ով կի րա ռում է դրանք,
ա զատ հա յե ցո ղու թյան հի ման վրա հան գում է
եզ րա կա ցու թյուն նե րի, ո րոնք բխում են կա նոն -
նե րի առ կա ցան կից ու գոր ծի կոնկ րետ հան -
գա մանք նե րից, ինչը թույլ է տա լիս ա սել, թե
կա ռա վա րում են օ րենք նե րը, ոչ թե մար դիկ»9:

Այս հայտ նի դրույ թը հա տուկ ու շադ րու -
թյան կա րիք ու նի, քա նի որ օ րենսդ րի ընդ հա -

40

ՔՐԵԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
Օ

Ր
Ի

Ն
Ա

Կ
Ա

Ն
Ո

Ւ
Թ

Յ
Ո

Ւ
Ն

  №
1

0
0

  2
0

1
7

7 Տե՛ս Раянов Ф. М. Правовое государство и современный мир. СПб, 2012, էջ 34-35:
8 Տե՛ս Locke J. Two Treatises of Government, originally published 1690 (1924), II, էջ 22:
9 Տե՛ս Hayek F.A. The Constitution of Liberty (1960), at 153.
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նուր նոր մե րին տրվում են կոնկ րետ մեկ նա բա -
նու թյուն ներ, ո րոն ցով լուծ վում են սո ցիալ-ի րա -
վա կան վե ճե րը: 

Ի րա վուն քի գե րա կա յու թյան սկզբուն քը պա -
հան ջում է, որ գոր ծո ղու թյուն նե րի տրա մադր -
ված ա զա տու թյան ծա վա լը պաշ տո նա կան լու -
ծում ըն դունելիս ա վե լին չլի նի, քան անհ րա -
ժեշտ է դրված նպա տակ նե րի ձեռք բեր ման հա -
մար, լիա զո րու թյուն նե րի ծա վա լը պետք է սահ -
մա նա փակ վի նպա տակ նե րի սահ ման ման մի -
ջո ցով, քա նի որ այս նպա տակ նե րը սահ ման -
վում են լիա զո րող օ րեն քի մեկ նա բա նու թյան
մի ջո ցով10: Վե ճի ա ռա ջաց ման դեպ քում հա մա -
պա տաս խան ո րո շում կա րող է սահ ման վել ան -
կախ դա տա րա նի կող մից, ո րի դեպ քում օ րեն -
քի մեկ նա բա նու թյու նը պար տա դիր կլի նի գոր -
ծա դիր իշ խա նու թյան հա մար: Ի րա վա կան սահ -
մա նա փա կում նե րը չեն կա րող քննար կել կի -
րառ ման ո լոր տը, բայց պետք է տա րած վեն հա -
յե ցո ղա կան լիա զո րու թյուն նե րի ի րա կանաց ման
կար գի վրա: Ա զա տու թյու նը որ պես ան կա խու -
թյուն թե լադ րում է ոչ միայն կա ռա վա րում պարզ
ու հան րայ նաց ված կա նոն նե րի հի ման վրա, ո -
րոնք սահ մա նա փա կում են գոր ծո ղու թյուն նե րի
ա զա տու թյու նը կոնկ րետ դեպ քե րում պաշ տո -
նա կան ո րոշում ըն դունելիս, այլև անհ րա ժեշտ
ի րա վա կան ըն թա ցա կար գի խիստ չափո րո շիչ -
նե րի՝ պատ շաճ ըն թա ցա կար գի կի րա ռում:
Պատ շաճ ի րա վա կան ըն թա ցա կար գի սկզբունքն
ըն կած է ի րա վուն քի գե րա կա յու թյան հիմ քում և
պա հան ջում է, որ յու րա քանչ յուր ուղղ վա ծու -
թյուն պե տու թյան հար կա դիր իշ խա նու թյան
տես ա նկյունից ար դա րաց վի յու րա քանչ յուր կոնկ -
րետ դեպ քի հան դեպ ընդ հա նուր կա նոնն նե րի
կի րա ռու թյան ճշտու թյան ու հիմ նա վոր վա ծու -
թյան տե սանկ յու նից: Դա տա վա րա կան բնա -
կան ու ան կողմ նա կալ ար դա րա դա տու թյան
սկզբունք նե րը պետք է լրաց վեն բա նա կա նու -
թյան դա տո ղու թյուն նե րով, և դի տարկ վող լիա -
զո րու թյուն նե րը պետք է օգտ վեն միայն օ րեն -
քով նա խա տես ված նպա տակ նե րի ձեռք բե րու -
մից: Չ նա յած պաշ տո նա տար ան ձը կամ պե -
տա կան մար մի նը կա րող է ու նե նալ վերջ նա -
կան ո րո շում ըն դու նե լու ի րա վունք, բայց դա -
տա րան նե րը կարևոր սահ մա նադ րա կան գոր -

ծա ռույթ են կա տա րում նրանց ընտ րու թյան օ -
րի նա կան շրջա նակ նե րի սահ ման ման մեջ,
հետևա բար՝ ո րո շու մը պետք է հիմն վի միայն
գոր ծով հան գա մանք նե րի վրա՝ ան տե սե լով յու -
րա քանչ յուր հարց, ո րը կողմ նա կի է կամ կապ -
ված չէ օ րեն քով սահ ման ված գոր ծա ռույ թի հետ:

Տե սու թյու նում և պ րակ տի կա յում տար բե -
րակ վում են ֆոր մալ և բո վան դա կա յին դա տա -
կան վե րահս կո ղու թյուն:

Հան րա յին վար չա կազ մի ակ տե րի ֆոր մալ
դա տա կան վե րահս կո ղու թյու նը վար չա կան ակ -
տի ի րա վա կան տար րե րի ստու գումն է, ո րոնք
սա հմա նում են դրա ար տա քին չա փում նե րը:
Ֆոր մալ վե րահս կո ղու թյան դեպքում ստուգ վում
է՝

ա) հե ղի նակ-մարմ նի ակ տի ըն դուն ման
հան դեպ ի րա վա սու թյու նը: Մարմ նի լիա զո րու -
թյուն նե րի մա սին հար ցի լու ծու մը, որն ըն դու -
նել է վի ճար կե լի ակ տը, հա մար վում է ֆոր մալ
դա տա կան վե րահս կո ղու թյան ա ռա ջին ու
կարևո րա գույն սկզբուն քը: Վերջինս են թադրում
է հետևյալ հար ցե րի պար զա բա նու մը. արդ յոք
մար մինն ու նի՞ այս պի սի ակ տի ըն դուն ման ի -
րա վա սու թյուն, արդ յոք դա ըն դուն վա՞ծ է մարմ -
նին տրա մադր ված ի րա վա սու թյուն նե րի շրջա -
նակ նե րում, այս ակ տով խախտ ված չէ՞ օ րեն քը,
արդ յոք չի՞ հա կա սում նպա տակ նե րին, հա նուն
ո րոնց այս մար մի նն ստա ցել է իր լիա զո րու -
թյուն նե րը: Այս հար ցե րին բա ցա սա կան պա -
տաս խա նն ա ռա ջաց նում է ակ տի ա նօ րի նա -
կա նու թյան ճա նա չում: Մարմ նի՝ ակ տի ըն դուն -
ման ի րա վա սու թյու նն ստուգ վում է դրա ի րա -
վա սու թյան բո լոր չորս տե սակ նե րի շրջա նակ -
նե րում. ա ռար կա յա կան՝ ratione materiae, սու -
բյեկ տիվ՝ ratione personae, տա րած քա յին՝ ratione
loci, ժա մա նա կա յին՝ ratione temporis.

բ) ակ տի հրա պա րակ ման ըն թա ցա կար գի
կամ իշ խա նա կան ազ դե ցու թյան կա տար ման
ըն թա ցա կար գի՝ օ րեն քով սահ ման ված ըն թա -
ցա կար գին հա մա պա տաս խա նու թյու նը.

գ) ակ տի ձևի հա մա պա տաս խա նու թյու նն
օ րեն քով սահ ման ված ձևա չա փին:

Ստուգվում են նաև ակ տի հե ղի նա կի ստո -
րագ րու թյան առ կա յու թյու նը, ակ տի ըն դուն ման
ժամ կե տի առ կա յու թյու նը և այլ ֆոր մալ տար -

10 Տե՛ս Павликов С. Г. Идеалы правового государства: о некоторых исторических, юридических и экономических
аспектах концепции /Государство и право. 2014. № 1. էջ 85-86:



րեր, ո րոնք վկա յում են օ րեն քին ակ տի ի րա վա -
կա նու թյան (իս կու թյան) մա սին:

Բո վան դա կա յին վե րահս կո ղու թյու նը վար -
չա կան ակ տի նյու թա կան տար րե րի ստու գումն
Է, ո րոնք ար տա հայ տում են այդտեղ ամ փոփ -
ված ո րոշ ման բնույ թը: Բո վան դա կա յին վերա -
հսկո ղու թյան ընթացքում կա րող են ստուգ վել՝

ա) վար չա կան ակ տի ա ռար կա յի հա մա -
պա տաս խա նու թյու նն ի րա վուն քի նոր մի բո վան -
դա կու թյա նը, ո րի ի րա կա նաց ման հա մար ակտն
ըն դուն վում է,

բ) ակ տի հիմ նա վոր վա ծու թյու նը, այ սինքն՝
պար զա բան վում է.

 չկա՞ արդ յոք փաս տա ցի սխալ ակտի
հիմ նա վոր ման մեջ, արդ յոք ակտն ըն -
դուն ված Է ի րա կան կամ աղ ճատ ված
փաս տե րի հի ման վա: Փաս տա ցի սխա -
լը տե ղի ու նի, ե թե ակ տն ըն դուն վել է ոչ
ճշգրիտ շա րադր ված փաս տե րի ու տվյալ

ո րոշ մա նը չհա մա պա տաս խա նող ո րոշ -
ման փաս տե րի հի ման վրա,

 չկա՞ արդ յոք ի րա վա կան սխալ ակտի
հիմ նա վոր ման մեջ, արդ յոք ճի՞շտ է
ընտրված ու մեկ նա բան ված ի րա վա կան
նոր մը: Որ պես ի րա վա կան սխալ դի -
տարկ վում է ի րա վի ճա կը, երբ փաս տե -
րը գնա հատ վում են ճիշտ, բայց ակ տն
ըն դուն ված է սխալ շա րադր ված, սխալ
ընտր ված ու սխալ մեկ նա բան ված ի րա -
վա կան նոր մի հի ման վրա,

գ) չկա՞ արդ յոք ի րա վա սու թյուն նե րի չա րա -
շահում, այ սինքն՝ հա մա պա տաս խա նո՞ւմ է ակ -
տի նպա տա կն այն նպա տա կին, ո րի ի րա կա -
նաց ման հա մար ակտն ըն դուն վել է: Ստուգ -
վում է նաև, թե արդ յոք տրա մադր ված ի րա վա -
սու թյուն նե րն անձ նա կան կամ խմբա յին շա հե -
րի հա մար չե՞ն օգ տա գոր ծ վում:
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Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա -
ցիա կան օ րենսգր քի 1087.1 հոդ վա ծի 3-րդ մա -
սի հա մա ձայն՝ զրպար տու թյու նն ան ձի վե րա -
բեր յալ այն պի սի փաս տա ցի տվյալ ներ (statement
օf fact) հրա պա րա կա յին ներ կա յաց նելն է, ո -
րոնք չեն հա մա պա տաս խա նում ի րա կա նու թյա -
նը և ա րա տա վո րում են նրա պա տի վը, ար ժա -
նա պատ վու թյու նը կամ գոր ծա րար համ բա վը:

Զր պար տու թյան դեպ քում ան ձի պատիվը,
ար ժա նա պատ վու թյունն ու գոր ծա րար համ բա -
վը ոտնձ գե լու նպա տա կը տվյալ ան ձի հետ հա -
մա գոր ծակ ցե լու՝ այլ ան ձանց պատ րաս տա կա -
մու թյու նը նվա զեց նելն է, նրա հետ շփու մը
մշտա պես կամ ժա մա նա կա վո րա պես շրջա պա -
տող հա սա րա կա կան մի ջա վայ րում բա ցա ռե -
լը:1 Ան ձի պատ վի կամ հե ղի նա կու թյան նկատ -
մամբ ոտնձ գու թյան կա տա րու մը նշա նա կում է,
որ հայց վո րն զգում է իր մա սին հա սա րա կա -
կան կար ծի քի փո փո խու թյուն կամ հա վա նա -
կան է հա մա րում այդ պի սի փո փո խու թյու նը:2

Ինչ պես հայտ նի է՝ ան ձի պատ վի և ար ժա -
նա պատ վու թյան բո վան դա կու թյու նը փո փոխ -
վում է ժա մա նա կի ըն թաց քում:3 Սա կայն միայն
այն դեպքում, երբ ոտնձ գու թյուն է կա տար վում
հիշ յալ ոչ նյու թա կան բա րիք նե րի նկատ մամբ,
կա րիք է լի նում հստա կեց նել կոնկ րետ ան ձի
պատ վի և ար ժա նա պատ վու թյան բո վան դա կու -

թյու նը:4 Մի ջազ գա յին ի րա վա կան հար թու թյան
մեջ ա րա տա վո րող տե ղե կու թյուն նե րի տա րա -
ծու մը հայտ նի է «դի ֆա մա ցիա» ան վանմամբ:
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րենսդ րու թյան
մեջ « դի ֆա մա ցիա» տեր մի նի բա ցա կա յու թյու նը
չի նշա նա կում դրա՝ որ պես երևույ թի բա ցա կա -
յու թյուն: Դի ֆա մա ցիան այն ի րա վա կան ինս տի -
տուտն է, ո րի մի ջո ցով, մի կող մից, ի րա կա նաց -
վում է պատ վի, ար ժա նա պատ վու թյան և գոր -
ծա րար համ բա վի ի րա վունք նե րի, իսկ մյուս կող -
մից՝ խոս քի ա զա տու թյան պաշտ պա նու թյուն:5

«Դի ֆա մա ցիա» եզրն ու նի լա տի նա կան
ծա գում՝ լա տի նե րեն «diffamatio» (թե րու թյուն -
նե րի մա սին հրա պա րա կում, տա րա ծում, պատ -
վազր կում)6 բա ռից: ՌԴ Բարձ րա գույն դա տա -
րա նի պլե նու մի 2005 թվա կա նի փետր վա րի
24-ին կա յաց ված ո րոշ ման հա մա ձայն՝ Մար դու
ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի ո րո -
շում նե րում կի րառ վող « դի ֆա մա ցիա» հաս կա -
ցու թյու նը նույ նա կան է «ի րա կա նու թյա նը չհա -
մա պա տաս խա նող ա րա տա վո րող տե ղե կու -
թյուն նե րի տա րած ման» հետ: Ցան կա ցած դի -
ֆա մա ցիոն վե ճի էու թյու նը մեկն է. լու ծում տալ
հե ղի նա կու թյան ի րա վուն քի և խոս քի ա զա տու -
թյան միջև ա ռա ջա ցած բախ մա նը:7

Մայր ցա մա քա յին ի րա վուն քի երկր նե րում
դի ֆա մա ցիան կա րող է դի տարկ վել և՛ որ պես
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քրեա կան օ րենսդ րու թյամբ նա խա տես ված հան -
ցա գոր ծու թյուն, և՛ որ պես քա ղա քա ցիա կան ի -
րա վա խախ տում: Մաս նա վո րա պես՝ Գեր մա նիա -
յում և Ֆ րան սիա յում ա րա տա վո րող տե ղե կու -
թյուն նե րի տա րա ծումն ա ռա ջին հեր թին քրեա -
կան ի րա վա նոր մե րի կի րառ ման հիմք է: Չ նա -
յած դրան՝ նշված հան ցա գոր ծու թյան հա մար
ա զա տազր կու մը՝ որ պես պա տիժ, գրե թե չի նշա -
նակ վում: Եվ րո պա յում անվ տան գու թյան և հա -
մա գոր ծակ ցու թյան կազ մա կեր պու թյան տվյալ -
նե րի հա մա ձայն՝ ա զա տազր կու մը «խոս քի միջո -
ցով կա տար ված հան ցա գոր ծու թյուն նե րի» նկատ -
մամբ կի րառ վում է հիմ նա կա նում Արևել յան Եվ -
րո պա յի և Բալ կան յան երկր նե րում, ինչ պես նաև
ԽՍՀՄ նախ կին հան րա պե տու թյուն նե րում:8 Իսկ
ընդ հա նուր ի րա վուն քի երկր նե րում դի ֆա մա -
ցիան հիմ նա կա նում հան դես է գա լիս որ պես
քա ղա քա ցիա կան ի րա վա խախ տում:9

Ի րա վա բա նա կան գրա կա նու թյան մեջ սո -
վո րա բար ա ռանձ նաց վում են դի ֆա մա ցիա յի
հետևյալ ե րեք հատ կա նիշը՝ տե ղե կու թյու նե րի
տա րած ման փաս տը, դրանց ա րա տա վո րող
բնույ թը և ան հա մա պա տաս խա նու թյունն ի րա -
կա նու թյա նը: Ա. Գու սա լո վան մատ նան շում է
դի ֆա մա ցիա յի հա մար վրա հաս նող պա տաս -
խա նատ վու թյան ևս մեկ պայ ման՝ տե ղե կու -
թյուն նե րի տա րած ման՝ հան րա յին շա հով պայ -
մա նա վոր ված չլի նե լու հան գա ման քը:10 Կար -
ծում ենք՝ դի ֆա մա ցիա յի հատ կա նիշ նե րի վե -
րա բեր յալ ա ռա վել ամ բող ջա կան նկա րա գիր
տրվել է Ե. Գավ րի լո վի կող մից: Նա ա ռանձ -
նաց նում է դի ֆա մա ցիա յի՝ որ պես ա րար քի
հետևյալ տար րե րը՝ տե ղե կու թյուն նե րի տա րած -
ման փաս տը, ա րա տա վո րող բնույ թը, ի րա կա -
նու թյա նը չհա մա պա տաս խա նե լը, տե ղե կու թյուն -
նե րի վե րա բե րե լիու թյու նը կոնկ րետ ան ձին, տե -
ղե կու թյուն նե րի՝ փաս տի հաս տա տում հան դի -

սա նա լը և այն հան գա մանք նե րի բա ցա կա յու -
թյու նը, ո րոնց ու ժով ան ձը են թա կա չէ պա -
տաս խա նա տա վու թյան դի ֆա մա ցիա յի հա մար:11

Անդ րա դառ նա լով կոնկ րետ ար տա հայ տու -
թյան` զրպար տու թյուն գնա հա տե լու չա փա նիշ -
նե րին` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը՝ Թա թուլ Մա նա -
սեր յանն ընդ դեմ «Սկիզբ Մե դիա Կենտ րոն»
ՍՊԸ-ի` զրպար տու թյու նը հեր քե լու և փոխ հա -
տու ցում վճա րե լու պա հանջ նե րի մա սին, թիվ
ԵԿԴ/2293/02/10 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով 2012
թվա կա նի ապ րի լի 27-ի իր ո րոշ մամբ ար ձա -
նագ րել է, որ՝ 1. ան ձի վե րա բեր յալ պետք է ներ -
կա յաց ված լի նեն փաս տա ցի տվյալ ներ, 2. ան ձի
վե րա բեր յալ փաս տա ցի տվյալ նե րը պետք է ներ -
կա յաց ված լի նեն հրա պա րա կա յին, 3. ներ կա -
յաց ված փաս տա ցի տվյալ նե րը պետք է չհա մա -
պա տաս խա նեն ի րա կա նու թյա նը, այ սինքն` պետք
է լի նեն սուտ, ան հիմն, ոչ հա վաս տի, 4. ներ կա -
յաց ված փաս տա ցի տվյալ ներն ի րա կա նում պետք
է ա րա տա վո րեն ան ձի պա տի վը, ար ժա նա պատ -
վու թյու նը կամ գոր ծա րար համ բա վը:

Փաս տա ցի տվյալ ներ ա սե լով՝ պետք է հաս -
կա նալ այն պի սիք, ո րոնք պա րու նա կում են
կոնկ րետ, հստակ տե ղե կու թյուն ներ ո րո շա կի
գոր ծո ղու թյան կամ ան գոր ծու թյան վե րա բեր -
յալ. տե ղե կատ վու թյու նը չպետք է լի նի վե րա -
ցա կան:

Ինչ վե րա բե րում է հրա պա րա կայ նու թյա -
նը՝ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենս գիր քը չի հստա -
կեց նում այդ հաս կա ցու թյու նը: Ըստ Գ. Բեք -
մեզ յա նի՝ այդ ասելով պետք է հաս կա նալ տե -
ղե կատ վու թյան տա րած ման այն ե ղա նա կը, երբ
դա հա սա նե լի է դառ նում ա նո րոշ թվով ան -
ձանց:12 Ինչ պես բխում է ՀՀ Վճ ռա բեկ դա տա -
րա նի դիր քո րո շու մից՝ հրա պա րա կա յին կա րող
են հա մար վել առն վազն մեկ եր րորդ ան ձի ներ -
կա յու թյամբ ներ կա յաց ված փաս տե րը:13
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8 Տե՛ս Дикман С.С., «Проблемы ответственности за диффамцию: зарубежный опыт и международные стандарты» //
Пределы правового пространства свободы прессы (российские споры с участием СМИ в контексте мировой
практики). РИО «Новая юстиция», М., 2002թ., էջ 39-40: 

9 Տե՛ս Дикман С.С., նշված աշխատությունը, նույն տեղում:
10 Տե՛ս Каменева З.В., «Диффамация и ее признаки», http://lexandbusiness.ru/view-article.php?id=3297 (20.05.2017թ.

դրությամբ):
11 Տե՛ս Гаврилов Е.В., «Гражданско-правовая диффамация как гражданско-правовое нарушение»// «Налоги», 2010թ.,

N29, https://www.lawmix.ru/bux/7001 (20.05.2017թ. դրությամբ):
12 Տե՛ս «Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական իրավունք», Տ.Կ. Բարսեղյանի և Գ.Հ. Ղարախանյանի

խմբ., Երրորդ մաս, 4-րդ հրատարակություն, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2011թ, էջ 61: 
13 Տե՛ս «Թաթուլ Մանասերյանն ընդդեմ «Սկիզբ Մեդիա Կենտրոն» ՍՊԸ-ի»` զրպարտությունը հերքելու և փոխհատուցում

վճարելու պահանջների մասին, թիվ ԵԿԴ/2293/02/10 քաղաքացիական գործով ՀՀ Վճռաբեկ դատարանի 2012
թվականի ապրիլի 27-ի որոշումը:
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Այժմ անդ րա դառ նանք տե ղե կու թյուն նե րի
ա րա տա վո րող բնույ թին: Այս ա ռու մով պետք է
նշել, որ միևնույն տե ղե կու թյու նը մեկ ան ձի կող -
մից կա րող է ըն կալ վել որ պես ա րա տա վո րող,
նրան պատ վազր կող, իսկ մեկ այլ ան ձի կող -
մից՝ որ պես չե զոք կամ նույ նիսկ պա տիվ բե -
րող: Այս ա ռու մով նպա տա կա հար մար է ել նել
«ող ջա միտ մի ջին մար դու» գա ղա փա րից, ո րի
հա մա ձայն՝ հա մե մա տե լի հան գա մանք նե րում
ող ջա միտ մարդն ի րեն կհա մա րեր ա րա տա -
վոր ված՝ ու նե նա լով ո րո շա կի բա ցա սա կան ապ -
րում ներ:14 Այդ իսկ պատ ճա ռով կար ծում ենք,
որ դի ֆա մա ցիա յի վե րա բեր յալ գոր ծեր քննե լիս
դա տա րան նե րը պետք է ել նեն ա րա տա վո րում
հա մար վե լու մա սին տվյալ հա սա րա կու թյու նում
տվյալ ժա մա նա կաշր ջա նում իշ խող պատ կե -
րա ցում նե րից: 

Տե ղե կատ վու թյան ա րա տա վո րող բնույ թի
հետ կապ ված՝ Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո -
պա կան դա տա րա նը «Օ բերշ լիկն ընդ դեմ Ավստ -
րիա յի» վե րա բեր յալ գոր ծով ընդգ ծել է, որ խոս -
քի ա զա տու թյու նը տա րած վում է ոչ միայն այն -
պի սի տե ղե կատ վու թան և գա ղա փար նե րի վրա,
ո րոնք ըն դուն վում են որ պես բա րիդ րա ցիա կան
կամ չե զոք, այլև այն պի սի նե րի վրա, ո րոնք ան -
հանգս տու թյուն են պատ ճա ռում:15 Յու րա քան -
չյուր գոր ծով դա տա րանն ի՛ն քը պետք է ո րո շի՝
արդ յոք կոնկ րետ տվյալն ու նի՞ ա րա տա վո րող
բնույթ, թե՞ ոչ: Ինչ պես նշել է Երևան քա ղա քի
Կենտ րոն և Նորք- Մա րաշ վար չա կան շրջան -
նե րի ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նը
թիվ ԿԴ/2293/20/10 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով
կա յաց ված վճռով՝ դա տա րանն է ո րո շում տա -
րած ված տե ղե կու թյուն նե րի ա րա տա վո րող բնույ -
թը՝ ել նե լով ձևա վոր ված բա րո յա կան նոր մե -
րից, գոր ծա րար սո վո րույթ նե րից, տա րած ված
տե ղե կու թյուն նե րի արժևոր ման հա սա րա կա -
կան պատ կե րա ցում նե րից, ուս տի ե թե տա րած -

ված տե ղե կու թյուն նե րը հան րու թյան կող մից
դա տա պար տե լի կամ պար սա վե լի են, ա պա
այդ պի սիք հա մար վում են ա րա տա վո րող: 

Ըստ էու թյան՝ ա րա տա վո րող կա րող են
հա մար վել ան ձի կեն սա գոր ծու նեու թյան տար -
բեր բնա գա վառ նե րին վե րա բե րող տե ղե կու -
թյուն նե րը, մաս նա վոր պես՝ մաս նա գի տա կան
և աշ խա տան քա յին պար տա կա նու թյուն նե րի
կա տար ման, հան ցա վոր գոր ծու նեու թյամբ զբաղ -
վե լու, ծնո ղա կան պար տա կա նու թյուն նե րի կա -
տար ման, բա րո յա պես դա տա պար տե լի ա րարք -
նե րի, սան ձար ձա կու թյան և այլ բնույ թի տե ղե -
կու թյուն նե րը:16

Այն դեպ քում, երբ տա րած վում են հա վաս -
տի ա րա տա վո րող տե ղե կու թյուն ներ, ո րոնք,
սա կայն, հա մա պա տաս խա նում են ի րա կա նու -
թյա նը, զրպար տու թյու նը բա ցա կա յում է: Սա -
կայն անգ լիա կան ի րա վուն քին հայտ նի է մեկ
բա ցա ռու թյուն. խոս քն ան ձի դատ վա ծու թյան
մա սին է: Անգ լիա կան ի րա վա կան դոկտ րի նի և
դա տա կան պրակ տի կա յի հա մա ձայն՝ մար ված
դատ վա ծու թյու նը ցան կա ցած հա րա բե րու թյու -
նում պետք է դի տարկ վի որ պես երբևի ցե գո յու -
թյուն չու նե ցած փաստ:17 Այս առն չու թյամբ քա -
ղա քա կան գոր ծիչ նե րի դատ վա ծու թյան վե րա -
բեր յալ իր դիր քո րո շումն է հայտ նել Մար դու ի -
րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նը՝ «Շ վա -
բեն ընդ դեմ Ավստ րիա յի»  գոր ծով նշե լով, որ
քա ղա քա կան գոր ծիչ նե րի նախ կին դատ վա ծու -
թյունն ի րենց հան րա յին վար քագ ծի հետ կա -
րող է ծան րակ շիռ գոր ծոն դառ նալ նրանց քա -
ղա քա կան գոր ծա ռույթ նե րի ի րա կա նաց ման
գնա հատ ման հա մար, ուս տի քա ղա քա կան գործ -
չի դատ վա ծու թյան մա սին հայտ նե լը հրա պա -
րա կո ղին պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե -
լու հիմք չէ:18

Գործ նա կա նում անհ նա րին է օ րեն քում ա -
րա տա վո րող տե ղե կու թյուն նե րի ցանկ սահ մա -

14 Տե՛ս Будякова Т.П., «Индивидуальность потерпевшего и моральный вред», Юридический центр Пресс, Санкт-
Петербург, 2005թ., էջ 20: 

15 Տե՛ս «Օբերշլիկն ընդդեմ Ավստրիայի» գործով Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի 1991 թվականի
մարտի 23-ի վճիռը, http://mmdc.ru/praktika_evropejskogo_suda/praktika_po_st10_evropejskoj_konvencii/europ_practice67/
(20.05.2017թ. դրությամբ): 

16 Տե՛ս Բարսեղյան Տ.Կ., «Անձնական ոչ գույքային իրավունքները և դրանց պաշտպանությունը», ԵՊՀ իրավաբանական
ֆակուլտետ, Երևան, 2000թ., էջ 16: 

17 Տե՛ս Эрделевский А.М., «Компенсация морального вреда», Р. Валент, М., 2007թ., էջ 162: 
18 Տե՛ս «Շվաբեն ընդդեմ Ավստրիայի» գործով Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի կողմից 1992 թվականի

օգոստոսի 28-ին կայացված վճիռը, http://mmdc.ru/praktika_evropejskogo_suda/praktika_po_st10_evropejskoj_konvencii/eu-
rop_practice82/ (20.05.2017թ. դրությամբ): 



նե լը ոչ միայն այդ պի սի տե ղե կու թյուն նե րի մե -
ծա քա նա կու թյան, այլև այն պատ ճա ռով, որ
միևնույն տե ղե կու թյու նը մի ի րա վի ճա կում կա -
րող է լի նել ա րա տա վո րող, իսկ մեկ այլ ի րա վի -
ճա կում՝ ոչ: Այս պես, սե ռից, մաս նա գի տու թյու -
նից, ըն տա նե կան դրու թյու նից, տա րի քից կախ -
ված՝ միևնույն տե ղե կու թյու նը կա րող է հա մար -
վել կամ չհա մար վել ա րա տա վո րող, քա նի որ
տար բեր են նաև հա սա րա կու թյան պա հանջ -
նե րը թվարկ ված խմբե րին պատ կա նող ան -
ձանց նկատ մամբ, օ րի նակ՝ ի րա վա բա նա կան
գի տե լիք նե րի չի մա ցու թյան հա մար քննա դա -
տու թյունը՝ ուղղ ված մաս նա գի տու թյամբ ի րա -
վա բա նին և մաս նա գի տու թյամբ քի մի կո սին:19

Ինչ պես նշում են Ա. Բել յավս կին և Ն. Պրի -
դվո րո վը՝ ան ձին հնա րա վոր է ա րա տա վո րել
նաև ո րոշ փաս տե րի մա սին լռե լով, օ րի նակ՝
հրա պա րա կել, որ ան ձը «ան խիղճ մար դաս -
պան» է, սա կայն չնշել, որ նա գոր ծել էր անհրա -
ժեշտ պաշտ պա նու թյան վի ճա կում:20

Գ րա կա նու թյան մեջ հարց է բարձ րաց ված՝
արդ յոք կա րո՞ղ են ա րա տա վո րող հա մար վել
ան ձին ի րա վա խախտ ման կա տար ման փաստ
վե րագ րող տե ղե կու թյուն նե րը, և արդ յոք ի րա -
վուն քի ցան կա ցած նոր մի խախտ ման մա սին
տե ղե կատ վու թյո՞ւնն է ա րա տա վո րող, թե՞, օ րի -
նակ՝ միայն հան ցա գոր ծու թյուն նե րի՝ որ պես
հան րա յին ա ռա վել բարձր վտան գա վո րու թյուն
ու նե ցող ա րարք նե րի կա տար ման մա սին տե -
ղե կու թյուն նե րը: Մենք հա մա կար ծիք ենք այն
տե սա կե տին, ըստ ո րի՝ ցան կա ցած ի րա վա -
խախ տում, նույ նիսկ այն պի սին, որը, ըստ էու -
թյան, մեծ առն չու թյուն չու նի բա րո յա կա նու -
թյան հետ, օ րի նակ՝ դա տա վա րա կան ժամ կետ -
նե րի խախ տու մը, գույ քի նկատ մամբ ի րա վունք -
նե րի գրանց ման կար գի խախ տու մը և այլն,
անհ րա ժեշտ է դի տար կել որ պես ոչ միայն ի -
րա վա կան, այլև բա րո յա կան պար տա կա նու -
թյան խախ տում, հետևա բար՝ տե ղե կու թյունն
այդ մա սին կա րող է դի տարկ վել որ պես ան ձին
ա րա տա վո րող:21

Հետաքրքիր է այն հար ցի պար զա բա նու -

մը, թե արդ յոք քա ղա քա ցիաի րա վա կան պա -
տաս խա նատ վու թյան են թա կա՞ է այն ան ձը, ով
ի րա վա պահ մար մին նե րին հա ղոր դում է ներ -
կա յաց րել կոնկ րետ ան ձի կող մից հան ցա գոր -
ծու թյան կա տար ման մա սին, ո րը, սա կայն, հե -
տա գա յում չի հաս տատ վել: Այս ա ռու մով Ս. Պո -
տա պեն կոն եր կու հար ցադ րում է ա նում՝ կա -
րո՞ղ է արդ յոք պա տաս խա նատ վու թյան են թարկ -
վել բա րե խիղճ մո լո րու թյան մեջ ըն կած ան ձը,
և արդ յոք նման մո լո րու թյու նը հի՞մք է հայ ցի
մերժ ման հա մար:22 Ըստ նշված հե ղի նա կի՝ ան -
հրա ժեշտ է, որ հա ղոր դումն ուղղ ված լի նի բա -
ցա ռա պես ի րա վա պահ մար մին նե րին, ո րոնց
վրա օ րեն քով դրված է հա ղոր դում նե րի քննարկ -
ման և լուծ ման պար տա կա նու թյուն: Այդ իսկ
պատ ճա ռով, ե թե օ րի նա պահ քա ղա քա ցին հան -
ցա գոր ծու թյան կա տար ման մա սին հայտ նում է
ի րա վա պահ մար մին նե րին, ա պա միայն այդ
փաստն ինք նին չի կա րող հան գեց նել նրա քա -
ղա քա ցիաի րա վա կան պա տաս խա նատ վու թյա -
նը, քա նի որ դի ֆա մա ցիան չի են թադ րում հան -
ցա գոր ծու թյան մա սին հայտ նում ի րա վա պահ
մարմ նին:

«Զր պար տու թյան» հատ կա նիշ նե րի վե րա -
բեր յալ իր ի րա վա կան դիր քո րո շումն է ար տա -
հայ տել ՀՀ Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը 2011
թվա կա նի նո յեմ բե րի 15-ին կա յաց ված 997-րդ
ո րոշ մամբ, ո րով ընդգ ծել է, որ զրպար տու թյու -
նը, ինչ պես և վի րա վո րան քը, անհ րա ժեշտ է
դի տար կել դի տա վո րու թյան, ան ձին ան վա նար -
կե լու մտադ րու թյան հա մա տեքս տում:

Մեր կար ծի քով՝ միայն դի տա վո րու թյամբ
կա տար ված լի նե լու դեպ քում ա րար քը զրպար -
տու թյուն հա մա րե լը էա պես նե ղաց նում է զրպար -
տու թյու նից տու ժած ան ձանց ի րա վունք նե րի
պաշտ պա նու թյու նը: Խոս քը, մաս նա վո րա պես,
վե րա բե րում է այն դեպ քե րին, երբ զրպար տու -
թյու նը կա տար վել է անզ գու շու թյամբ, այ սինքն՝
երբ զրպար տո ղը ան ձի հե ղի նա կու թյունն ա -
րա տա վո րե լու նպա տակ չի հե տապն դել, բայց,
միևնույն ժա մա նակ, չի ցու ցա բե րել անհ րա -
ժեշտ շրջա հա յա ցու թյուն և հո գա ծու թյուն՝ պար -
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19 Տե՛ս Белявский А., Придворов С., «Охрана чести и достоинства граждан СССР», Юридическая литература, М.,
1976թ., էջ 64:

20 Տե՛ս Белявский А., Придворов С., նշված աշխատությունը, էջ 63:
21 Տե՛ս Белявский А., Придворов С., նշված աշխատությունը, էջ 67:
22 Տե՛ս Потапенко В., «Диффамация и российская судебная практика в контексте опыта Европейского суда по правам

человека», http://archive.is/xDUZP#selection-319.47-319.48 (20.05.2017թ. դրությամբ):
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զե լու հա մար իր կող մից տա րած ված տե ղե -
կատ վու թյան՝ ի րա կա նու թյա նը հա մա պա տաս -
խա նու թյու նը: Հարկ է նշել, որ ա մե րիկ յան ի -
րա վուն քում նման խիստ մո տե ցում նա խա տես -
ված է միայն հան րա յին ան ձանց մա սին ա րա -
տա վո րող տե ղե կու թյուն նե րի տա րած ման վե -
րա բեր յալ գոր ծե րով: Այ սինքն՝ ի րա վա խախ տի
դի տա վո րու թյունն անհ րա ժեշտ է ա պա ցու ցել
միայն այն դեպ քում, երբ որ պես տու ժող հան -
դես է գա լիս հա սա րա կա կան ճա նա չում ու նե -
ցող ան ձը, իսկ ե թե տու ժո ղը մաս նա վոր անձ է,
ա պա բա վա րար է ցույց տալ ի րա վա խախ տի
անզ գու շու թյու նը. 

Եվ, ի վեր ջո՝ անզ գու շու թյու նը հաշ վի առ -
նե լը նպաս տում է հա սա րա կու թյան ան դամ նե -
րի միջև ընդ հա նուր քա ղա քա վա րու թյան կա -
նոն նե րի ամ րապնդ մա նը:23

Կար ծում ենք՝ այն հան գա ման քը, որ ՀՀ
ներ կա ի րա վա կար գա վոր ման պայ ման նե րում
էլ անզ գու շու թյամբ կա տար վե լու դեպ քում ա -
րար քը կհա մար վի զրպար տու թյուն, վկա յում է
ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 1087.1-րդ հոդ -
վա ծի 5-րդ մա սի 2-րդ կե տը, որի հա մա ձայն՝
ա րար քը չի հա մար վում զրպար տու թյուն, ե թե
տվյալ ի րա վի ճա կում և իր բո վան դա կու թյամբ
պայ մա նա վոր ված է գե րա կա հան րա յին շա -
հով, և ե թե փաս տա ցի տվյալ նե րը հրա պա րա -
կայ նո րեն ներ կա յաց րած անձն ա պա ցու ցի, որ
ող ջամ տու թյան սահ ման նե րում ձեռ նար կել է
մի ջոց ներ` պար զե լու դրանց ճշմար տու թյու նը և
հիմ նա վոր վա ծու թյու նը, ինչ պես նաև հա վա սա -
րակշռ ված և բա րեխղ ճո րեն է ներ կա յաց րել այդ
տվյալ նե րը:

Ինչ պես մեկ նա բա նել է վե րոնշ յալ դրույ թը
ՀՀ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը24՝ «դա նշա նա կում է,
որ ան ձը պետք է ա պա ցու ցի, որ մինչ տվյալ -
ներ հրա պա րա կելն ին քը ձեռ նար կել է մի ջոց -
ներ, ո րոնք հնա րա վո րու թյուն են ըն ձե ռել վեր -
ջի նիս հան գե լու հետևու թյան այն մա սին, որ
փաս տա ցի այդ տվյալ նե րը պայ մա նա վոր ված
են հան րա յին գե րա կա շա հով և կա րող էին
հա մա պա տաս խա նել ի րա կա նու թյա նը: Ան ձը
պետք է նշված տվյալ նե րը բա ցա հայ տի բա րե -

խիղճ և հա վա սա րակշռ ված. բա րեխղ ճու թյու նը
են թադ րում է տե ղե կատ վու թյան ամ բող ջա կան,
ա ռանց էա կան նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս -
տե րի փո փոխ ման շա րադ րանք, իսկ «հա վա -
սա րակշռ ված» եզ րույ թը նշա նա կում է, որ պետք
է լի նի հա վա սա րակշռ վա ծու թյուն ներ կա յաց -
վող փաս տա ցի տվյալ նե րի և գե րա կա հան րա -
յին շա հի հա րա բե րակ ցու թյան ա ռու մով»:

ՀՀ Սահ մա նադ րա կան դա տա րանն էլ իր
997-րդ  ո րոշ մամբ ընգ ծել է, որ նշված դրույթն
ար տա ցո լում է մի ջազ գա յին պրակ տի կա յում
ձևա վոր ված «ող ջա միտ հրա պա րա կում նե րի»
պաշտ պա նու թյան սկզբուն քը, ո րի հա մա ձայն՝
անձն ա զատ վում է զրպար տու թյուն հա մար վող
տե ղե կու թյուն տա րա ծե լու հա մար պա տաս խա -
նատ վու թյու նից, ե թե գոր ծել է բա րեխղ ճո րեն՝
ա ռանց տու ժո ղի հե ղի նա կու թյա նը վնաս պատ -
ճա ռե լու դի տա վո րու թյան:

Ինչ պես ցույց է տա լիս անգ լիա կան ի րա -
վուն քից փո խառ ված և ո րո շա կի փո փո խու -
թյուն նե րի են թարկ ված՝ վե րոնշ յալ դրույ թի ու -
սում նա սի րու թյու նը՝ խոսքը, ըստ էու թյան, տե -
ղե կատ վու թյունն անզ գու շա բար տա րա ծե լու
մա սին է: Այս տե ղից էլ հետևում է, որ մեղ քի
առ կա յու թյան դեպ քում օ րենքն ա րա տա վո րող
տե ղե կու թյուն նե րի հրա պա րա կա յին նե րա կա -
յա ցու մը հա մա րվում է զրպար տու թյու նից բա -
ցա ռու թյուն ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի
1087.1 հոդ վա ծի 5-րդ մա սով նա խա տես ված
բա ցա ռու թյուն նե րի հա մա տեքս տում: Ուս տի
կա րող ենք եզ րա կաց նել, որ մնա ցած բո լոր
դեպ քե րում, երբ ա րա տա վո րող տե ղե կու թյուն -
նե րի տա րա ծու մը կա տար վում է անզ գու շո րեն,
օ րեն քը չի ա զա տում ի րա վա խախ տին պա տաս -
խա նատ վու թյու նից՝ նրա կա տա րած ա րար քը
հա մա րե լով պա տաս խա նատ վու թյան հան գեց -
նող:

Պետք է նշել, որ անզ գու շու թյու նը ևս
զրպար տու թյուն կազ մող ի րա վա խախտ ման
կազ մում նե րա ռելն ու նի մի շարք ա ռա վե լու -
թյուն ներ: Նախ՝ դա թույլ կտա արդ յու նա վե տո -
րեն պաշտ պա նել ան ձանց պա տի վը, ար ժա -
նա պատ վու թյու նը և գոր ծա րար համ բա վը՝

23 Տե՛ս Milo D., «Defamation and freedom of speech», Oxford University Press, New York, 2008թ, էջ 211:
24 Տե՛ս «Թաթուլ Մանասերյանն ընդդեմ «Սկիզբ Մեդիա Կենտրոն» ՍՊԸ-ի»` զրպարտությունը հերքելու և փոխհատուցում

վճարելու պահանջների մասին, թիվ ԵԿԴ/2293/02/10 քաղաքացիական գործով ՀՀ Վճռաբեկ դատարանի 2012
թվականի ապրիլի 27-ի որոշումը:



միևնույն ժա մա նակ թույլ չտա լով ի րա վա խախտ -
նե րին խու սա փել պա տաս խա նատ վու թյու նից:25

Բա ցի այդ՝ անզ գու շու թյան՝ որ պես մեղ քի ձևի
կի րա ռու մը նշված կա տո գո րիա յի գոր ծե րով
անհ րա ժեշտ է՝ հաշ վի առ նե լով հա սա րա կու -
թյան տե ղե կաց ված, այլ ոչ թե ա պա տե ղե կաց -
ված լի նե լու շա հը:26

Փաս տո րեն, ա րար քը զրպար տու թյուն դի -
տե լու հա մար անհ րա ժեշտ է, որ փաս տա ցի
տվյալ նե րը չհա մա պա տաս խա նեն ի րա կա նու -
թյա նը, լի նեն ա րա տա վո րող և ներ կա յաց վեն
հրա պա րա կա յին: Բայց հնա րա վոր են դեպ քեր,
երբ հրա պա րա կայ նո րեն հա ղորդ վեն ի րա կանու -
թյա նը չհա մա պա տաս խա նող փաս տա ցի տվյալ -
ներ, ո րոնք, սա կայն, ի րենց բնույ թով ա րա տա -
վո րող չեն: Չէ՞ որ նման ա րարք նե րը պա կաս
վտան գա վոր չեն, քա նի որ կա րող են զգա լի
վնաս պատ ճա ռել տու ժո ղին, չնա յած ուղղ ված
չեն նրա պատ վի, ար ժա նա պատ վու թյան կամ
գոր ծա րար համ բա վի դեմ: Օ րի նակ՝ տա րած -
վում է տե ղե կատ վու թյուն այն մա սին, որ ո րո -
շա կի բնա գա վա ռում աշ խա տող ան ձը կեն սա -
թո շա կա յին տա րի քը լրա նա լու կա պակ ցու թյամբ
այևս չի աշ խա տում, ին չի պատճառով նրա պո -
տեն ցիալ հա ճա խորդ նե րը պայ մա նա գրա յին
հա րա բե րու թյուն ներ չեն հաս տա տում նրա հետ:
Ուս տի նշված և նմա նա տիպ այլ դեպ քե րում
ան ձը կա րող է կրել մե ծա ծա վալ գույ քա յին
վնաս ներ: 

Պետք է նշել, որ անգ լոա մե րիկ յան ի րա -
վուն քին հայտ նի է ի րա վա խախտ ման այս տե -
սա կը՝ « չա րա միտ սու տը», ո րի կար գա վո րում -
ներն ուղղ ված են գլխա վո րա պես ան ձանց
տնտե սա կան շա հե րի պաշտ պա նու թյա նը:27

Փաս տո րեն, նկա րագր ված ի րա վի ճա կից
պաշտ պան վե լու հնա րա վո րու թյուն Հա յաս տա -
նի Հան րա պե տու թյան օ րենսդ րու թյամբ նա խա -
տես ված չէ:

Իսկ ինչ պե՞ս կա րող է անձն իր ի րա վունք -
նե րը պաշտ պա նել այն դեպ քում, երբ հա ղորդ -
ված տե ղե կու թյու ննե րը թեև ա րա տա վո րող են,
սա կայն հա մա պա տաս խա նում են ի րա կա նու -
թյա նը: Տվ յալ դեպ քում, փաս տո րեն, ներ խու -
ժում է կա տար վում ան ձի մաս նա վոր կյանք, և

ի րա վա խախ տը կա րող է են թարկ վել նույ նիսկ
քրեա կան պա տաս խա նատ վու թյան՝ ան ձի անձ -
նա կան կամ ըն տա նե կան կյան քի մա սին տե -
ղե կու թյուն ներ ա պօ րի նի տա րա ծե լու հա մար:

Ընդ ո րում՝ անհ րա ժեշտ է նկա տի ու նե նալ,
որ քրեա կան պա տաս խա նատ վու թյուն նա խա -
տես ված է ոչ միայն վե րը նշված, այլև այն դեպ -
քե րի հա մար, երբ զրպար տու թյան են են թարկ -
վում դա տա վո րը, դա տա խա զը, քննի չը, հե -
տաքն նու թյուն կա տա րող ան ձը և դա տա կան
ակ տե րի հար կա դիր կա տա րո ղը: Փաս տո րեն,
ստաց վում է, որ այն դեպ քում, երբ տու ժո ղը վե -
րը թվարկ ված հա տուկ սուբ յեկտ ներն են, ի րա -
վա խախ տը կա րող է են թարկ վել ինչ պես քա -
ղա քա ցիաի րա վա կան, այն պես էլ Հա յաս տա նի
Հան րա պե տու թյան քրեա կան օ րենսգր քի 344-
րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված ա րար քը կա տա -
րե լու հա մար քրեա կան պա տաս խա նատ վու -
թյան:

Կար ծում ենք, որ նման մո տե ցու մը չի հա -
մա պա տաս խա նում ա րա տա վո րող տե ղե կու -
թյուն նե րի տա րա ծու մից ան ձի ի րա վա կան
պաշտ պա նու թյան ար դի զար գա ցում նե րին:
Այս պես՝ Եվ րո պա յի խորհր դա րա նա կան վե -
հա ժո ղո վի կող մից 2007 թվա կա նին ըն դուն -
վել է զրպար տու թյան ա պաք րեա կա նաց ման
վե րա բեր յալ բա նաձևը՝ ընդգ ծե լով այն հան -
գա ման քը, որ զրպար տու թյան հա մար քրեա -
կան պա տաս խա նատ վու թյան նա խա տե սու մը
լրջո րեն վտան գում է ար տա հայտ վե լու ա զա -
տու թյու նը:

Ճիշտ է՝ քրեա կան և քա ղա քա ցիա կան պա -
տաս խա նատ վու թյուն նե րը չեն բա ցա ռում միմ -
յանց, սա կայն, հաշ վի առ նե լով մի ջազ գա յին
հան րու թյան կող մից զրպար տու թյան ա պաքրեա -
կա նաց ման մի տու մը, ինչ պես նաև այն հան -
գա ման քը, որ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսդրու -
թյամբ որ պես փոխ հա տուց ման մի ջոց բա վա -
կա նին մեծ գու մար է (մինչև նվա զա գույն աշ -
խա տա վար ձի 2000-ա պա տի կը) նա խա տես ված
զրպար տու թյան հա մար, կարծում ենք, որ նպա -
տա կա հա մար չէ ո րոշ սուբ յեկտ նե րի զրպար -
տու թյան հա մար սահ մա նել քրեա կան պա տաս -
խա նատ վու թյուն:
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25 Տե՛ս Milo D., նշված աշխատությունը, էջ 210:
26 Տե՛ս Milo D., նշված աշխատությունը, նույն տեղում:
27 Տե՛ս http://www.out-law.com/en/topics/tmt—sourcing/media-law/malicious-falsehood/ (20.05.2017թ. դրությամբ): 
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Ամ փո փե լով վե րո շա րադր յա լը՝ կա րե լի է
կա տա րել հետևյալ եզ րա հան գում նե րը.

1. Զր պար տու թյու նը չի կա րող դի տարկ վել
միայն ի րա վա խախտ ան ձի դի տա վո -
րու թյան հա մա տեքս տում, և բո լոր այն
դեպ քե րը, երբ ի րա վա խախ տն ա րա տա -
վո րող և ի րա կա նու թյա նը չհա մա պա -
տաս խա նող տե ղե կու թյուն նե րը տա րա -
ծել է անզ գու շու թյամբ, ևս պետք է դի -
տարկ վեն որ պես զրպար տու թյուն:

2. ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսդ րու թյամբ
կար գա վոր ված չէ ի րա վա խախտ ման
այն պի սի տե սակ, երբ տա րած վում են
ի րա կա նու թյա նը չհա մա պա տաս խա նող,
սա կայն ոչ ա րա տա վո րող տե ղե կու թյուն -

ներ, ինչի պատճառով ան ձը վնաս է
կրում: Կար ծում ենք՝ նշված բա ցը պետք
է լրաց վի:

3. Զր պար տու թյան ա պաք րեա կա նաց ման
պայ ման նե րում դեռևս քրեա կան օ րեն -
քով ար գել ված ա րարք է դա տա վո րին,
դա տա խա զին, քննի չին, հե տաքն նու -
թյուն կա տա րող ան ձին և դա տա կան
ակ տե րի հար կա դիր կա տա րո ղին
զրպար տե լը: Նշ ված մո տե ցու մը մեր
կար ծի քով, ար դա րա ցի հա մար վել չի
կա րող, քա նի որ խախ տում է զրպար -
տու թյան ա պաք րեա կա նաց ման հա մա -
տեքս տում տու ժող նե րի ի րա վա հա վա -
սա րու թյու նը:



Հան րա հայտ է, որ պառ լա մեն տը խորհրդա -
րա նա կան վե րահս կո ղու թյուն ի րա կա նաց նում
է ոչ միայն ան մի ջա կա նո րեն, այլև իր մար մին -
նե րի մի ջո ցով, ին չը նախ և ա ռաջ պայ մա նա -
վոր ված է այն հան գա ման քով, որ օ րենս դիր և
այլ գոր ծա ռույթ նե րի ի րա կա նա ցու մը խորհր -
դա րա նից բա վա կա նին մեծ ժա մա նակ և ռե -
սուրս ներ է պա հան ջում: Բա ցի այդ՝ խորհր դա -
րա նա կան վե րահս կո ղու թյունն ընդգր կում է
գոր ծա դիր իշ խա նու թյան գոր ծու նեու թյան չա -
փա զանց լայն շրջա նակ ներ, հետևա բար՝ վե -
րահս կո ղու թյան արդ յու նա վետ հա մա կարգ ձևա -
վո րե լու գոր ծում պառ լա մենտն անհ րա ժեշ տա -
բար պետք է դի մի նաև իր մար մին նե րի օ ժան -
դա կու թյա նը, ո րոնց շար քում էլ ա ռանձ նա հա -
տուկ տեղ են զբա ղեց նում մշտա կան հանձ նա -
ժո ղով նե րը1: Վեր ջին նե րիս կազ մում ընդգրկվում
են հա մա պա տաս խան մաս նա գի տու թյուն կամ
ո լորտ նե րի նկատ մամբ հե տաքրք րու թյուն ու -
նե ցող պատ գա մա վոր ներ, ով քեր հանձ նա ժո -
ղով նե րում հնա րա վո րու թյուն են ստա նում ա -
վե լի հան գա մա նո րեն ծա նո թա նա լու ո լոր տա -
յին խնդիր նե րի էու թյա նը և մաս նա գի տա նա լու
տվյալ բնա գա վա ռի հար ցե րում:

Բացի այդ՝ մշտական հանձնաժողովնե-
րում համապատասխան մասնագետների և
փորձագետների մասնակցությամբ տեղի է ու-
նենում հարցերի առավել խոր, համակողմանի
և բովանդակային քննարկում: Ընդ ո րում՝ հանձ-
նաժողովում քննարկումները, որպես կանոն,
անցնում են ավելի ոչ պաշտոնական ընթացա-
կարգով, քան տեղի է ունենում խորհրդարանի

լիագումար նիստերին: Նշ ված հան գա մանք նե -
րը բա րեն պաստ մի ջա վայր են ստեղ ծում գոր -
ծա դիր իշ խա նու թյան գոր ծու նեու թյան նկատ -
մամբ մշտա կան հանձ նա ժո ղով նե րի մի ջո ցով
արդ յու նա վետ խորհր դա րա նա կան վե րահս կո -
ղու թյուն ի րա կա նաց նե լու հա մար: 

Հենց նշված տրամաբանությամբ էլ 2015
թվականի ՀՀ սահմանադրական փոփոխու-
թյուններով2 Ազ գա յին ժո ղո վի կող մից մշտա -
կան հանձ նա ժո ղով ներ ստեղ ծե լու նպա տակ -
նե րի շար քում ա ռա ջին ան գամ նա խա տես վեց
նաև խորհրդարանական վերահսկողության ի-
րականացումը: Այս պես, ըստ Սահ մա նադ րու -
թյան 106-րդ հոդ վա ծի (1-ին մաս)՝ Ազ գա յին
ժո ղովն օ րենք նե րի նա խագ ծե րի, իր ի րա վա -
սու թյան մեջ ներառվող այլ հար ցե րի նախ նա -
կան քննարկ ման և դ րանց վե րա բեր յալ Ազ գա -
յին ժո ղով եզ րա կա ցու թյուն ներ ներ կա յաց նե -
լու, ինչ պես նաև խորհր դա րա նա կան վե րահս -
կո ղու թյուն ի րա կա նաց նե լու հա մար ստեղ ծում
է մշտա կան հանձ նա ժո ղով ներ:

Ինչպես տեսնում ենք՝ վկա յա կոչ ված սահ-
մանադրական իրավանորմը բավարարվել է
միայն մշտա կան հանձ նա ժո ղով նե րի խորհրդա -
րա նա կան վե րահս կո ղու թյուն ի րա կա նաց նե լու
ի րա վա սու թյան ամ րագր մամբ և որևէ կա նո -
նա կար գում չի նա խա տե սել, թե այդ վե րահս -
կո ղու թյունն ի՞նչ շրջա նակ ներ պետք է ընդգրկի:
Նկատենք, որ «Ազգային ժողովի կանոնակարգ»
ՀՀ սահմանադրական օրենքի (այսուհետ՝ Կա-
նոնակարգ) 10-րդ հոդվածը (1-ին մաս)3 նույ-
նությամբ վերարտադրում է Սահմանադրու-
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ՏԻԳՐԱՆ ՆԱՂԴԱԼՅԱՆ
ԵՊՀ սահմանադրական իրավունքի ամբիոնի ասպիրանտ
____________________________________________________________________________________________________________

ÐÐ ²¼¶²ÚÆÜ ÄàÔàìÆ ØÞî²Î²Ü Ð²ÜÒÜ²ÄàÔàìÜºðÆ
ìºð²ÐêÎàÔ²Î²Ü ÈÆ²¼àðàôÂÚàôÜÜºðÆ Î²î²ðºÈ²¶àðÌØ²Ü

ÐÆØÜ²ÊÜ¸ÆðÜºðÀ

1 Գործադիր իշխանության նկատմամբ պառլամենտի վերահսկողական լիազորությունները հանձնաժողովների
միջոցով իրականացնելու պրակտիկան լայնորեն կիրառվում է բազմաթիվ պետություններում (ԱՄՆ, ՌԴ, Իտալիա,
Գերմանիա, Իսպանիա, Պորտուգալիա, Ավստրիա, Չեխիա, Խորվաթիա, Լեհաստան, Հունգարիա և այլն), տե՛ս,
օրինակ՝ Коврякова Е.В. Парламентский контроль в зарубежных странах (Диссертация на соискание ученой степени
кандидата юридических наук). М., 2002, էջ 60 (https://new-disser.ru/product_info.php?products_id=956189):

2 Տե՛ս ՀՀՊՏ 2015.12.21/Հատուկ թողարկում, Հոդ. 1118:
3 Ընդունվել է 16.12.2016թ., ուժի մեջ է մտել 14.01.2017թ.: Տե՛ս ՀՀՊՏ 2017.01.25/5(1280):
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թյան հիշյալ նորմի բովանդակությունը, և դ րա -
նով նույն պես ա նու շադ րու թյան են մատն վել
մշտա կան հանձ նա ժո ղով նե րի կող մից ի րա կա -
նաց վող վե րահս կո ղու թյան շրջա նակ նե րին վե -
րա բե րող հար ցե րը: 

Քն նարկ վող խնդրի պար զա բան ման նպա -
տա կով հարկ է ու շադ րու թյուն դարձ նել Կա նո -
նա կար գի մի շարք ի րա վադ րույթ նե րի, ո րոնց
հա մա կար գա յին վեր լու ծու թյան շնորհիվ հնա -
րա վոր է դառ նում ո րո շա կի պատ կե րա ցում կազ -
մե լու մշտա կան հանձ նա ժո ղով նե րի կող մից իրա -
կա նաց վող խորհր դա րա նա կան վե րահս կո ղու -
թյան շրջա նակ նե րի մա սին: Մաս նա վո րա պես՝
Կա նո նա կար գի 10-րդ հոդ վա ծի (2-րդ մաս) հա -
մա ձայն՝ մշտա կան հանձ նա ժո ղով նե րն ստեղծ -
վում են Ազ գա յին ժո ղո վի ա ռա ջին նստաշր ջա -
նում՝ Ազ գա յին ժո ղո վի ո րոշ մամբ, ինչի վերա-
բերյալ նախագիծ ներ կա յաց նե լու ի րա վունք ու -
նեն խմբակ ցու թյուն նե րը: Ըստ Կա նո նա կար գի
112-րդ հոդ վա ծի (1-ին մաս)՝ մշտա կան հանձ նա -
ժո ղով նե րի ստեղծ ման մա սին Ազ գա յին ժո ղո վի
ո րոշ ման նա խագ ծով, ի թիվս այլ տե ղե կու թյուն -
նե րի, սահ ման վում է նաև հանձ նա ժո ղով նե րի
խորհր դա րա նա կան վե րահս կո ղու թյան շրջա նա -
կը: Այս ա ռու մով ու շագ րավ է «մշտա կան հանձ -
նա ժո ղով նե րի խորհր դա րա նա կան վե րահս կո -
ղու թյու նը» վեր տա ռու թյամբ Կա նո նա կար գի 122-
րդ հոդ վա ծում (1-ին մաս) ամ րագր ված ի րա վա -
կար գա վո րումն առ այն, որ մշտական հանձնա-
ժողովները Կանոնակարգի 112-րդ հոդվածով (1-
ին մասի 5-րդ կետ) սահմանված իրենց իրավա-
սությունների շրջանակում խորհրդարանական
վերահսկողություն են իրականացնում օրենքնե-
րի կատարման ընթացքի նկատմամբ: Ա վե լին՝
նույն հոդ վա ծում (7-րդ մաս) մշտա կան հանձ նա -
ժո ղով նե րի խորհր դա րա նա կան վե րահս կո ղու -
թյան շրջա նակ նե րում է նա խա տես ված նաև պե -
տա կան բյու ջեի կա տար ման նկատ մամբ վե -
րահս կո ղու թյան ի րա կա նա ցու մը: 

Վե րոգր յալ ի րա վա կան նոր մե րի հա մադըր -
ված վեր լու ծու թյու նից բխում է, որ Կա նո նա -
կար գի 112-րդ և 122-րդ հոդ ված նե րի միջև առ -
կա է հա կա սու թյուն այն ա ռու մով, որ, ըստ 112-

րդ հոդ վա ծի՝ հանձ նա ժո ղով նե րի խորհր դա րա -
նա կան վե րահս կո ղու թյան շրջա նա կը սահ ման -
վում է Ազ գա յին ժո ղո վի ո րոշ մամբ, մինչ դեռ
122-րդ հոդ վա ծով ար դեն իսկ սահ ման ված են
մշտա կան հանձ նա ժո ղով նե րի խորհր դա րա նա -
կան վե րահս կո ղու թյան ո րո շա կի շրջա նակ ներ,
այն է՝ օ րենք նե րի և պե տա կան բյու ջեի կա -
տար ման նկատ մամբ վե րահս կո ղու թյու նը:
Ստաց վում է, որ Կա նո նա կար գի 112-րդ հոդ վա -
ծի (1-ին մասի 5-րդ կետ) ուժով՝ մշտա կան հանձ -
նա ժո ղով նե րի ստեղծ ման մա սին Ազ գա յին ժո -
ղո վի ո րոշ ման նա խա գիծ ներկայացնելու իրա-
վունք ունեցող խմբակցությունները պարտա-
վոր են այդ նախագծում սահ մա նել նաև հանձ -
նա ժո ղով նե րի խորհր դա րա նա կան վե րահս կո -
ղու թյան շրջա նա կը, ինչը կարող է բովանդա-
կային առումով լինել առավել լայն կամ նեղ,
քան նախատեսված է 122-րդ հոդվածում: 

Բա ցի այդ՝ Կա նո նա կար գի 112-րդ հոդ վա -
ծում (1-ին մասի 5-րդ կետ) խոսվում է մշտա -
կան հանձ նա ժո ղով նե րի խորհր դա րա նա կան
վե րահս կո ղու թյան շրջա նա կի մա սին՝ այն դեպ -
քում, երբ 122-րդ հոդ վա ծը, հղում ա նե լով Կա -
նո նա կար գի հիշ յալ ի րա վադ րույ թին, օգ տա -
գոր ծում է մշտա կան հանձ նա ժո ղով նե րի ի րա -
վա սու թյուն նե րի շրջա նակ ար տա հայ տու թյու -
նը: Ակներև է, որ օ րենս դի րը միևնույն միտքն
ար տա հայ տե լիս կի րա ռել է տար բեր բա ռեր՝
խախ տե լով «Ի րա վա կան ակ տե րի մա սին» ՀՀ
օ րեն քի 36-րդ հոդ վա ծի (4-րդ մաս)4 պա հանջ -
նե րը: Որպես արդյունք, ստեղծ վել է ի րա վական
շփոթ, որը հարթելու հա մար, կար ծում ենք,
նպատակահարմար է հենց Սահ մա նադ րու թյան
մակարդակով ընդ հան րա կան ձևով սահ մա նել
մշտա կան հանձ նա ժո ղով նե րի խորհր դա րա նա -
կան վե րահս կո ղու թյան շրջա նակ նե րը, ին չը
կստեղ ծի անհ րա ժեշտ ի րա վա կան նա խադրյալ -
ներ Կա նո նա կար գում դրանց հե տա գա ման -
րա մասն կար գա վոր ման հա մար: 

Միաժամանակ՝ հարկ է նշել, որ Կանոնա-
կարգի 122-րդ հոդվածում բավականին սահ-
մանափակ կերպով են ամ րագր վել մշտա կան
հանձ նա ժո ղով նե րի վե րահս կո ղա կան լիա զո -

4 «Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքի (ընդունվել է 03.04.2002թ., ուժի մեջ է մտել 31.05.2002թ., տե՛ս ՀՀՊՏ
2002.05.21/15(190) Հոդ.344) 36-րդ հոդվածի (4-րդ մաս) համաձայն. «Նորմատիվ իրավական ակտում միևնույն
հասկացությունը սահմանելիս կամ միևնույն միտքն արտահայտելիս պետք է կիրառվեն միևնույն բառերը,
տերմինները կամ բառակապակցությունները` որոշակի հերթականությամբ»:



րու թյուն նե րը: Խնդիրն այն է, որ օ րենք նե րի և
պե տա կան բյու ջեի կա տար ման նկատ մամբ վե -
րահս կո ղու թյու նից զատ՝ կան գոր ծա դիր իշ -
խա նու թյան գոր ծու նեու թյան այլ բա ղադ րիչ ներ
ևս, ո րոնց նկատ մամբ նույն պես հարկ է մշտա -
կան հանձ նա ժո ղով նե րի մի ջո ցով ի րա կա նաց -
նել խորհր դա րա նա կան վե րահս կո ղու թյուն:
Խոսքն այն մա սին է, որ, բա ցի պե տա կան բյու -
ջեով նա խա տես ված մի ջոց նե րից՝ հա մա պա -
տաս խան ո լոր տի առջև դրված խնդիր նե րի և
ա ռաջ նա հեր թու թյուն նե րի ի րա գործ ման հա մար
գոր ծա դիր իշ խա նու թյան մար մին ները ո րոշ
դեպ քե րում օգ տա գոր ծում են օ տա րերկր յա պե -
տու թյուն նե րից և մի ջազ գա յին կազ մա կեր պու -
թյուն նե րից ստաց ված փո խա ռու թյուն ներ և վար -
կեր: Օ րի նակ՝ 2015 թվա կա նի հու նի սի 26-ին
Երևա նում ստո րագր ված «ՀՀ կա ռա վա րու թյա -
նը պե տա կան ար տա հան ման վարկ տրա մա -
դրե լու մա սին» հա մա ձայ նագ րով Ռու սաս տա -
նի Դաշ նու թյան կա ռա վա րու թյու նը Հա յաս տա -
նի Հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու թյա նը տրա -
մադ րել է 200 մլն ԱՄՆ դո լար գու մա րի չա փով
պե տա կան ար տա հան ման վարկ՝ ՀՀ պաշտ -
պա նու նա կու թյան ամ րապնդ ման նպա տա կով
ռու սա կան ար տադ րու թյան ռազ մա կան նշանա -
կու թյուն ունեցող սպա ռա զի նու թյան մա տա կա -
րա րում նե րի ֆի նան սա վոր ման հա մար: Նշ ված
հա մա ձայ նագ րով նա խա տես ված գու մա րը կազ -
մում է ՀՀ պե տա կան բյու ջեով պաշտ պա նու -
թյան ո լոր տին հատ կաց վող ֆի նան սա կան մի -
ջոց նե րի գրե թե կե սը, ին չի արդ յու նա վետ և
նպա տա կա յին օգ տա գործ ման մասին Ազ գա -
յին ժո ղո վի հա մա պա տաս խան ի րա վա սու մշտա -
կան հանձ նա ժո ղո վը, մեր հա մոզ մամբ, պետք
է պար բե րա բար ստա նա անհ րա ժեշտ բո լոր
տե ղե կու թյուն նե րը և տար բեր գոր ծիք նե րի կի -
րառ մամբ հնա րա վո րու թյուն ու նե նա ի րա կա -
նաց նե լու արդ յու նա վետ վե րահս կո ղու թյուն: 

Ա վե լին՝ միայն օ րենք նե րի կա տար ման ըն -
թաց քի նկատ մամբ վե րահս կո ղու թյուն ի րա կա -
նաց նե լով՝ շատ դեպ քե րում հնա րա վոր չէ ամ -
բող ջա կան պատ կե րա ցում կազ մել ո լոր տում

առ կա ի րա կան վի ճա կի և խն դիր նե րի մա սին:
Պատ ճառն այն է, որ պրակ տի կա յում հան դի -
պում են դեպ քեր, երբ այս կամ այն բնագավա-
ռում ի րա կա նաց վող բա րե փո խում նե րի և ա -
ռանձին ծրագ րե րի կա տա րու մը սահ ման վում է
են թաօ րենսդ րա կան ի րա վա կան ակ տե րով, ո -
րոնք ըն դուն վել են ոչ ի կա տա րումն օ րեն քի:
Մաս նա վո րա պես՝ ՀՀ կա ռա վա րու թյանն ա ռըն -
թեր ՀՀ ոս տի կա նու թյան գոր ծու նեու թյան ո լոր -
տում 2015-2017 թվա կան նե րի բա րե փո խում նե -
րի ծրա գի րը սահ ման ված է կա ռա վա րու թյան
ո րոշ մամբ5 (ընդունվել է ի կա տա րումն ՀՀ Նա -
խա գա հի 2014 թվա կա նի ապ րի լի 23-ի ՆԿ-53-
Ա կար գադ րու թյան), ո րում տար բեր ուղ ղու -
թյուն նե րով նա խա տես ված են ոս տի կա նա կան
հա մա կար գի զար գաց ման բազ մա թիվ մի ջո ցա -
ռում ներ: Այս և նմա նա տիպ ծրագ րե րի կա տար -
ման գործընթացն ու արդյունքները, մեր հա -
մոզ մամբ, չեն կա րող խորհր դա րա նի հա մա -
պա տաս խան մշտա կան հանձ նա ժո ղո վի վե -
րահս կո ղա կան տի րույ թից դուրս գտնվել: 

Վերոգրյալի առումով արտասահմանյան
երկրների օրենսդրության վերլուծությունը ցույց
է տալիս, որ մշտական հանձնաժողովների
խորհրդարանական վերահսկողությունն ընդգըր-
կում է ոչ միայն օ րենք նե րի և պե տա կան բյու -
ջեի կա տար ման, այլև գոր ծա դիր իշ խա նու թյան
հա մա պա տաս խան ո լոր տի ողջ քա ղա քա կա -
նու թյան նկատ մամբ վե րահս կո ղու թյու նը6: Օ -
րի նակ՝ Մեծ Բ րի տա նիա յում պառ լա մեն տի
մշտա կան հանձ նա ժո ղով նե րը վե րահս կո ղու -
թյուն են ի րա կա նաց նում գոր ծա դիր իշ խա նու -
թյան մար մին նե րի կող մից ի րա կա նաց վող քա -
ղա քա կա նու թյան, ֆի նան սա կան ծախ սե րի և
կա ռա վար չա կան գոր ծու նեու թյան նկատ մամբ:
Ընդ ո րում՝ վե րահս կո ղու թյան տի րույ թում են
գտնվում ոչ միայն գոր ծա դիր իշ խա նու թյան
բարձ րա գույն մար մին նե րը, այլև դրանց են թա -
կա յու թյան ներ քո գոր ծող բո լոր գե րա տես չու -
թյուն ներն ու հիմ նարկ նե րը7: 

Ամփոփելով ներկայացված վերլուծությու-
նը՝ առաջարկում ենք Սահ մա նադ րու թյան 106-
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5 Ընդունվել է 30.07.2015թ., ուժի մեջ է մտել 13.08.2015թ.: Տե՛ս ՀՀՊՏ 2015.08.12/50(1139) Հոդ.735:
6 Տե՛ս, օրինակ՝ Yamamoto H. Tools for parliamentary oversight a comparative analysis 88 national parliaments, 2007, էջ 42

(http://www.ipu.org/PDF/publications/oversight08-e.pdf ):
7 Տե՛ս Соломатина Е.А. Теоретико-правовые основы контроля законодательной власти за деятельностью правоохрани-

тельных органов (Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук). М., 2004, էջ 135
(https://new-disser.ru):
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րդ հոդ վա ծում (1-ին մաս) ամ րագ րել իրավա -
դրույթ առ այն, որ մշտա կան հանձ նա ժո ղով -
ներն ի րենց ի րա վա սու թյան շրջա նակ նե րում վե -
րահս կո ղու թյուն են ի րա կա նաց նում գոր ծա դիր
իշ խա նու թյան հա մա պա տաս խան մար մին նե րի
քա ղա քա կա նու թյան, օրենքների և են թաօ րենս -
դրա կան նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րի ու ֆի -
նան սա կան ծախ սե րի կա տար ման նկատ մամբ: 

Գործնական մեծ հետաքրքրություն է ներ-
կայացնում նաև այն հարցի պարզաբանումը,
թե մշտական հանձնաժողովն ի՞նչ կառուցա-
կարգերով և մեթոդներով պետք է իրականաց-
նի գոր ծա դիր իշ խա նու թյան նկատ մամբ վե-
րահսկողական լիազորությունները: Այս առու-
մով Կանոնակարգի 12-րդ հոդվածում (1-ին
մաս) ամ րագր ված է, որ մշտա կան հանձ նա ժո -
ղովն իր ի րա վա սու թյան շրջա նա կում կա րող է
ստեղ ծել են թա հանձ նա ժո ղով ներ և աշ խա տան -
քա յին խմբեր: Նույն հոդ վա ծում (3-րդ մաս)
սահ ման ված է, որ մշտա կան հանձ նա ժո ղո վը
կա րող է իր ի րա վա սու թյա նը վե րա պահ ված
հար ցե րի նախ նա կան քննարկ ման և դ րա արդ -
յունք նե րը հանձ նա ժո ղով ներ կա յաց նե լու նպա -
տա կով իր ո րոշ մամբ ստեղ ծել են թա հանձ նա -
ժո ղով ներ կամ աշ խա տան քա յին խմբեր: Հարկ
է, սա կայն, նկա տել, որ հին գե րորդ գու մար ման
(2012-2017թթ.) Ազ գա յին ժո ղո վի գոր ծու նեու -
թյան ողջ ժա մա նա կա հատ վա ծում չի ստեղծ վել
որևէ են թա հանձ նա ժո ղով8, թեև տվյալ ժամանա -
կա հատ վա ծում գոր ծող «Ազ գա յին ժո ղո վի կա -
նո նա կարգ» ՀՀ օ րեն քի9 23-րդ հոդ վա ծի (1-ին
մաս) ուժով՝ մշտա կան հանձ նա ժո ղով ները կա -
րող էին ի րենց կազ մից ստեղ ծել են թա հանձ -
նա ժո ղով ներ՝ սահ մա նե լով դրանց խնդիր նե -
րը, գոր ծու նեու թյան ժամ կետ ներն ու կար գը: 

Ինչ պես տես նում ենք՝ Ազ գա յին ժո ղո վի

մշտա կան հանձ նա ժո ղով ներն ի րենց վե րահըս -
կո ղա կան լիա զո րու թյուն նե րի ի րա կա նաց ման
նպա տա կով չեն օգտ վել են թա հանձ նա ժո ղով -
ներ ստեղ ծե լու ի րա վա կան հնա րա վո րու թյու նից:
Այս առումով մտահոգիչ է այն հանգամանքը, որ
«Ազգային ժողովի կանոնակարգ» ՀՀ սահմա-
նադրական օրենքում, ըստ էու թյան, որ դեգր վել
է նախ կին մո տե ցու մը, և են թա հանձ նա ժո ղով -
նե րի ինս տի տու տի գոր ծու նեու թյան արդ յու նա -
վե տու թյան բարձ րաց ման ուղ ղու թյամբ չեն
ներդրվել հա յե ցա կար գա յին նոր մո տե ցում ներ: 

Հարկ է նշել, որ մշտական հանձնաժողով-
ների կազմում նման աշխատանքային մարմին-
ների կազմավորումը նախատեսված է բազմա-
թիվ պետությունների պառլամենտական պրակ-
տիկայում10: Այս պես՝ ենթահանձնաժողովների
միջոցով խորհրդարանական վերահսկողություն
իրականացնելու տեսանկյունից ուշադրության
է արժանի հատկապես ԱՄՆ Կոնգրեսի կոմի-
տեների կողմից ձևավորվող ենթահանձնաժո-
ղովների գործունեությունը: Կոնգրեսը դեռևս
1973 թվականին ընդունել է «Ենթահանձնաժո-
ղովների իրավունքի մասին» բիլը, որը մանրա-
մասն կարգավորում է այս մարմինների գործու-
նեությանը վերաբերող հարաբերությունները:
Մասնավորապես՝ հիշյալ բիլը սահմանում է, որ
ենթահանձնաժողովները պետք է ունենան
հստակ սահմանված իրավասություն, անմիջա-
պես իրենց ենթակա աշխատակազմ և սեփա-
կան բյուջե11: Նշված հանգամանքները նկատի
ունենալով` որոշ գիտնականներ արտահայտել
են դիրքորոշում առ այն, որ ԱՄՆ Կոնգրեսի
Ներկայացուցիչների պալատում ենթահանձնա-
ժողովներն իրենց գործունեության բնույթով գա-
լիս են փոխարինելու հանձնաժողովներին՝ որ-
պես կառավարման առավել արդյունավետ ձև12:

8 Տե՛ս http://www.parliament.am/committees.php?lang=arm:
9 Ընդունվել է 20.02.2002թ., ուժի մեջ է մտել 12.04.2002թ.: Տե՛ս ՀՀՊՏ 2002.04.12/12(187), հոդ. 230:
10 Օրինակ՝ Իտալիայի Պատգամավորների պալատում մշտական հանձնաժողովն իր անդամների կազմից ձևավորում

է ենթահանձնաժողովներ, որոնք զբաղվում են տվյալ հանձնաժողովի իրավասության մեջ ներառվող կոնկրետ
հարցերի ուսումնասիրությամբ, ինչի վերաբերյալ զեկույց են ներկայացնում վերջինիս (տե՛ս Rules of procedure of the
Chamber of Deputies of Republic of Italy, Text approved by the Chamber of Deputies on 18 February 1971
(http://en.camera.it/4?scheda_informazioni=31):

11 Տե՛ս Rendall B. Ripley Congress Process and Policy. The Ohio State University, 4-th ed., W.W. Norton & Company, New
York, 1988, էջ 161 (https://www.abebooks.com/9780393092509/Congress-Process-policy-Ripley-Randall-039309250X/plp): 

12 Տե՛ս, օրինակ՝ Roger H. Davidson, “Subcommittee Government: New Channels for Policy Making” in The New Congress, ed.
Thomas E. Mann and Norman J. Ornstein (Washington, D.C.: American Enterprise Institute, 1981), էջ 99-133, Steven
Haeberle, “The Institutionalization of Subcommittees in the U.S. House of Representatives,” Journal of Politics 40 (1978), էջ
1054-1065, Christopher J. Deering and Steven S. Smith, “Subcommittees in Congress,” in Congress Reconsidered, 3d ed.,
ed. Lawrence C. Dodd and Bruce I. Oppenheimer (Washington, D.C.: CQ Press, 1985), էջ 189-210: 



Նկատենք, որ մի շարք երկրների խորհըր-
դարաններում գործում է նաև միացյալ ենթա-
հանձնաժողովների ինստիտուտը: Մշտական
հանձնաժողովներին այսպիսի ենթահանձնա-
ժողովներ ձևավորելու իրավունք է վերապահ-
վում այն դեպքում, երբ ենթահանձնաժողովի
քննության առարկա կազմող հարցը վերաբե-
րում է մի քանի հանձնաժողովի գործունեու-
թյան ոլորտներին: Միացյալ ենթահանձնաժո-
ղովների ձևավորման պրակտիկան գործում է
Գերմանիայում13, Շվեյցարիայում14 և այլ պետու-
թյուններում:

Ինչ վե րա բե րում է «Ազգային ժողովի կա-
նոնակարգ» ՀՀ սահմանադրական օրենքին՝
դա միացյալ ենթահանձնաժողովների ձևավոր-
ման վերաբերյալ որևէ դրույթ չի պարունակում:
Մեր կարծիքով՝ մշտական հանձնաժողովների
միջև համագործակցության ամրապնդման ու
ընդլայնման, ինչպես նաև մշտական հանձնա-

ժողովների կողմից իրականացվող խորհրդա-
րանական վերահսկողության արդյունավետու-
թյան բարձրացման նպատակով Կանոնակար-
գով նպատակահարմար է նախատեսել միաց-
յալ ենթահանձնաժողովների ստեղծման իրա-
վական հնարավորությունը: 

Ամփոփելով վերոշարադրյալը՝ կարող ենք
եզրակացնել, որ Կանոնակարգում առաջարկ-
վող հիշյալ փո փո խու թյուն նե րի և լրացումների,
ինչպես նաև հակասություների վերացման շնոր -
հիվ՝ գործադիր իշխանության գործունեության
նկատմամբ մշտական հանձնաժողովների կող-
մից իրականացվող վերահսկողությունը կդրվի
ա ռա վել պատ շաճ ի րա վա կան հիմ քե րի վրա,
կհստա կեց վեն դրա շրջանակները, և կստեղծ-
վեն անհրաժեշտ նախադրյալներ գործուն և
արդյունավետ խորհրդարանական վերահսկո-
ղության համակարգ ձևավորելու համար:
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13 Տե՛ս Rules of procedure of the German Bundestag, 30 April 2003 (https://www.btg-bestellservice.de/pdf/80060000.pdf ):
14 Տե՛ս Federal Act of the Federal Assembly of the Swiss Confederation, 13 December 2002 (https://www.admin.ch/opc/en/clas-

sified-compilation/20010664/index.html):
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Հանրաքվեի՝ որպես իրավական ինստի-
տուտի տեսական և գործնական հիմնահար-
ցերն, ինչպես արտասահմանյան, այնպես էլ
հայրենական իրավագիտության մեջ դարձել
են հետազոտման առարկա բազմաթիվ ան-
գամ: Եվրոպական իրավագիտությունում հան-
րաքվեի հետազոտությունն արդիական էր՝
պատմության նոր և նորագույն շրջանից սկսած,
իսկ խորհրդային իրավագիտությունը միայն
1936 թ. Սահմանադրության ընդունումից հե-
տո սկսեց քննարկման առարկա դարձնել հան-
րաքվեի՝ որպես ինստիտուտի տեսական հիմ-
նահարցերը1: Խորհրդային սահմանադրական
պրակտիկան, սակայն, չուներ հանրաքվեի անց-
կացման փորձ: Հիմնահարցն արդիականաց-
վեց միայն խորհրդային հանրապետություննե-
րի անկախացման շրջանում, երբ, բացի սահ-
մանադրական ու օրենսդրական ամրագրու-

մից՝ հետխորհրդային տարածքում առաջ եկավ
հանրաքվեների նշանակման և անցկացման
փորձը: Հանրաքվեի ինստիտուտի գործնական
կիրառումը խթանեց գիտական-տեսական հե-
տաքրքրությունը դրա նկատմամբ: 

Այսպիսով, հետխորհրդային շրջանում
պրակտիկայի ուղղակի ազդեցության շնորհիվ
արդիականացվեց նաև հանրաքվեի տեսությու-
նը: Այդ պահից մինչև մեր օրերն իրականաց-
վել են բազմաթիվ քաղաքագիտական և իրա-
վագիտական հետազոտություններ՝ հանրաք-
վեի ինստիտուտին նվիրված, ինչպես ատենա-
խոսական հետազոտությունների մակարդա-
կով, այնպես էլ՝ մենագրական2: Այդ հետազո-
տություններում հանրաքվեն դիտարկվում է որ-
պես նոր և նորագույն շրջանի սահմանադրա-
կան իրավական ինստիտուտ3: Գիտական հե-
տազոտությունների ընդհանրացման միջոցով

ԼԻԼԻԹ ՄԵԼԻՔՍԵԹՅԱՆ
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի ասպիրանտ
____________________________________________________________________________________________________________

Ð²Üð²øìºÆ êàòÆ²È²Î²Ü àô Æð²ì²Î²Ü ´²Ô²¸ðÆâÜºðÀ
Æð²ì²Î²Ü ØÞ²ÎàôÚÂÆ ä²îØàôÂÚ²Ü Ð²Ø²îºøêîàôØ

1 Տե՛ս, օրինակ՝ 0 непосредственном народном законодательстве в капиталистических странах. // Советское государство.
1937. № 1-2; Коток В.Ф. Проблемы развития непосредственной демократии в Советском государстве. М., 1965; Коток
В.Ф. Референдум в системе социалистической демократии.– М., 1964; Маклаков В.В. Референдум в буржуазном го-
сударстве. // Правоведение. 1975. № 3; Маклаков В.В. Референдум во Французской Пятой республике. М., 1985.

2 Տե՛ս Баглай М.В., Туманов В.А. Референдум: малая энциклопедия конституционного права. М., 1998; Васильев В.И.
Прямая демократия: опыт Калифорнии / Государство и право. 1994. № 1; Васильев В.И. Прямое голосование: опыт
Калифорнии / Российская Федерация. 1993. № 2; Дмитриев Ю.А., Комарова В.В. Референдум в системе народовластия.
М., 1994; Колибаб С.К. Законодательство зарубежных стран. Обзорная информация. Референдум в европейских
странах (законодательная регламентация). М., 1991. Вып. 1; Комарова В.В. Референдум в системе народовластия в
Российской Федерации: дисс... канд. юрид. наук. М., 1995; Комарова В.В. Референдумный процесс в Российской
Федерации. М., 2004; Комарова В.В. Формы непосредственной демократии в России: Учебное пособие. М., 1998;
Кривошеева Т.А. Модели референдума в России и Швейцарии: есть ли еще резервы для совершенствования? //
Право: история, теория, практика. Сборник статей и материалов. Брянск. 2007. Вып. 11; Маклаков В.В. Референдум
в странах – членах Европейского союза. М., 1997; Мальцев Г.В. Институт референдума в системе народовластия. //
Избирательное право и избирательный процесс в Российской Федерации. М., 1999; Мамичев В.Н. Референдум в за-
конодательстве зарубежных стран и России: историко-правовое исследование: дисс... канд. юрид. наук.– Ставрополь,
2000; Марченко М.Н. Референдум как форма непосредственной демократии. // Вестн. Моск. ун-та. Сер. 11. Право.
1991. № 6; Методология и методика подготовки и проведения референдумов. Научно-практическая конференция.
Стенографический отчёт. М., 1993; Пылин В.В. Избирательное и референдумное право Российской Федерации.
Учебник. СПб., 2001; Референдум в европейских странах. Обзорная информация. М., 1991; Руденко В.Н. Прямая де-
мократия: модели правления, конституционно-правовые институты. Екатеринбург, 2003; Троицкий C.B. Институт ре-
ферендума в освободившихся странах в Южной Азии. М., 1990; Филиппова И.А. Конституционно-правовое
регулирование референдума в Российской Федерации: дисс... канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2000.

3 Տե՛ս Комарова В.В. Референдум в системе народовластия в Российской Федерации: дисс... канд. юрид. наук. М.,
1995; Синцов Г.В. Современные конституционно-правовые модели института референдума в зарубежных странах:
дисс... док. юрид. наук. М., 2009.
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հանրաքվեի՝ որպես իրավական ինստիտուտի
հետազոտողները մշակել են «հանրաքվեի ընդ-
հանուր տեսություն» հասկացությունը, ինչպես
նաև առաջ քաշել դրա գիտական հիմնախըն-
դիրներն ու բանավեճային հարցերը: Այսպես՝
Վ.Վ. Կոմարովան ատենախոսության հետա-
զոտման առարկա է դարձրել հանրաքվեի ինս-
տիտուտի տեղը և դերը ժողովրդաիշխանու-
թյան համակարգում և կենսագործման կառու-
ցակարգում՝ ՌԴ-ի օրինակով: Այս գլխավոր
ուղղությանը համահունչ՝ նա հետազոտության
առարկայի շրջանակի մեջ ներառել է նաև հան-
րաքվեի կազմակերպման, անցկացման, դրա
որոշումների կատարման նորմատիվ-իրավա-
կան կարգավորման կառուցակարգը4: Գ.Վ.
Սինցովն իր դոկտորական ատենախոսության
հետազոտման առարկայի շրջանակում ներա-
ռել է աշխարհի երկրների օրենսդրության մեջ
հանրաքվեի ինստիտուտի ամրագրման և կեն-
սագործման տեսական հարցերը, արդի վիճա-
կը և զարգացման միտումները: Այդ հետազոտ-
ման առարկայով պայմանավորված՝ նա որոշել
է իր ատենախոսության հիմնական խնդիրնե-
րը, որոնք հանգում են հանրաքվեի՝ որպես ան-
միջական ժողովրդավարության ինստիտուտի,
դրա պատմության, կայացման պայմանների ու
զարգացման, ընդհանուր տեսական դրույթնե-
րի հետազոտմանը5: Հանրաքվեի տեսաբան-
ներից միայն այս հեղինակն է փորձում ամփոփ
ներկայացնել հանրաքվեի ինստիտուտի պատ-
մությունը՝ համաշխարհային մասշտաբով6: Հայ-
րենական իրավագիտության մեջ Ռ. Մարդան-
յանը քննարկման առարկա է դարձրել միայն
հանրաքվեի՝ որպես սահմանադրական իրա-
վական ինստիտուտի արդիական հիմնահար-
ցերը՝ ընդհանրապես չշոշափելով հանրաքվեի՝
որպես ինստիտուտի պատմությունը7: 

Այս և մնացած բոլոր հետազոտություն-
ներն աչքի են ընկնում որոշակի ընդհանրու-

թյուններով, մասնավորապես՝ դրանցում հան-
րաքվեն որպես հետազոտման օբյեկտ և ա-
ռարկա դիտարկվել է նոր դարաշրջանի անմի-
ջական ժողովրդաիշխանության ձև, ինչպես
նաև սահմանադրական իրավական ինստի-
տուտ: Այս հիմքով հեղինակները քննարկման
առարկա են դարձրել հանրաքվեի ընդհանուր
տեսության հիմնահարցերը, մասնավորապես՝
հանրաքվեի ինստիտուտի էությունը և իրավա-
բանական բնույթը կամ հանրաքվե հասկացու-
թյունը և որպես ինստիտուտի տեսական հիմ-
քերը: Հեղինակներից ոմանք, ընդհանրացնե-
լով հանրաքվեի տեսաբանների մոտեցումնե-
րը, հանրաքվեի ընդհանուր տեսության մեջ ա-
ռանձնացնում են գիտական-բանավեճային հիմ-
նախնդիրները հանրաքվեի հասկացության բնո-
րոշման, իրավական բնույթի, նշանակության,
գործառույթների, հանրաքվեների դասակարգ-
ման, հանրաքվեի, պլեբիսցիտի ու ժողովրդա-
կան հարցման հարաբերակցության, հանրա-
քվեի կենսագործման կառուցակարգերի ու
պրակտիկայում կիրառման վերաբերյալ8: 

Այսպիսով՝ հանրաքվեի տեսաբանների աշ-
խատությունների ուսումնասիրությունը և վեր-
լուծությունը ցույց է տալիս, որ դրանցում հան-
րաքվեն դիտարկվում է որպես սահմանադրա-
կան իրավական ինստիտուտ և, որպես արդ-
յուն համարվում է, որ սահմանադրական իրա-
վունքի գիտության շատ հայեցակարգեր տա-
րածվում են այդ ինստիտուտի վրա: Իրակա-
նում, անշուշտ, հանրաքվեն, լինելով իրավա-
կան ինստիտուտ, իրավունքի համակարգում
տեղակայված է սահամանադրական իրավուն-
քի ճյուղային տիրույթում: Սահմանադրական
իրավունքը և դրա հիմնական աղբյուրը՝ Սահ-
մանադրությունը, պատմության նոր և նորա-
գույն շրջանի երևույթներ են: Ուստի հանրա-
քվեի՝ որպես իրավական ինստիտուտի ծագու-
մը և պատմությունը սահմանափակվում է հենց

4 Տե՛ս Комарова В.В. Референдум в системе народовластия в Российской Федерации: дисс... канд. юрид. наук. М., 1995.
5 Տե՛ս Синцов Г.В. Современные конституционно-правовые модели института референдума в зарубежных странах:

дисс... док. юрид. наук. М., 2009.
6 Տե՛ս Синцов Г.В. Современные конституционно-правовые модели института референдума в зарубежных странах:

дисс... док. юрид. наук. М., 2009, էջ 9-10, 20-42:
7 Տե՛ս Մարդանյան Ռ. Հանրաքվեն որպես ժողովրդաիշխանության իրացման ձև Հայաստանի Հանրապետությունում,

թեկնածուական ատենախոսության սեղմագիր, Երևան, 2017:
8 Տե՛ս Синцов Г.В. Современные конституционно-правовые модели института референдума в зарубежных странах:

дисс... док. юрид. наук. М., 2009, էջ 42: 
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այդ դարաշրջանով: Օրինակ՝ հանրաքվեի տե-
սաբաններից Գ.Վ. Սինցովը, հատուկ հետա-
զոտության առարկա դարձնելով հանրաքվեի
ինստիտուտի կայացման պատմությունը, հանգել
է եզրակացության, որ. «Հանրաքվեն որպես
ներպետական և միջպետական հիմնախնդիր-
ների լուծմանը բնակչության անմիջական մաս-
նակցության ձև հայտնի է վաղուց: Ընդունված
է համարել, որ հանրաքվեի հայրենիքը հա-
մարվում է Շվեյցարիան»9: Նույն տեսակետին
է նաև Վ.Ն. Մամիչևը, ըստ որի՝ Շվեյցարիա-
յում «ժողովրդական օրենսդրությունը գոյու-
թյուն ուներ մինչև միության առաջացումը»10:
Գերմանացի հեղինակներից մեկը՝ Ֆ. Կուր-
տին, հիմնավորում է, որ արդեն XIII-XIV դդ.
շվեյցարական հողերում «կարևորագույն հար-
ցերի լուծումն աշխարհիկ ժողովները վերա-
պահել էին իրենց, իսկ ոչ կարևորները՝ թողել
խորհուրդներին»11: Եվրոպայի մնացած պետու-
թյուններում հանրաքվեի իրավական ինստի-
տուտը սահմանա դրորեն ամրագրվեց բավա-
կանին ուշ՝ XIX դարի վերջին և XX դարի սկզբին,
երբ եվրոպական որոշ երկրների Սահմանա-
դրությունները նախատեսեցին հանրաքվեին
դիմելու հնարավորությունը՝ ներքին և արտա-
քին գործերը լուծելու հարցում12: XX դարի վեր-
ջին և XXI դարասկզբին աշխարհի երկրների օ-
րենսդրորեն ամրագրված անմիջական ժողո -
վրդավարության ինստիտուտների համակար-
գում հանրաքվեն ներկայացված է բավակա-
նին լայն կերպով: Որոշ երկրներում դրա անց-
կացումը սովորական և անընդհատ երևույթ է,
մյուսներում, չնայած սահմանադրական ամ-
րագրմանը, գործնականում երբեք չի կիրառ-
վում13: 

Կատարված վերլուծությունը թույլ է տալիս
եզրակացնել, որ հանրաքվեն որպես ուսումնա-
սիրության օբյեկտ մինչ այժմ դիտարկվել է որ-

պես սահմանադրական իրավունքի իրավական
ինստիտուտ, և այդ մեկնակետով են ընտրվել
նաև հանրաքվեի տեսության հետազոտական
մյուս ուղղությունները, մասնավորապես՝ հան-
րաքվեն արդի ժողովրադաիշխանության հա-
մակարգում (ընդհանրապես կամ որևէ երկրի
օրինակով), հանրաքվեի մոդելներն արդի աշ-
խարհում, տեղական հանրաքվեները որպես
ժողովրդաիշխանության ձև, ինչպես նաև այդ
բոլոր ուղղություններով հանրաքվեի սահմա-
նադրական-օրենսդրական կարգավորման հիմ-
նահարցերը, թերությունները, զարգացման մի-
տումները, հանրաքվեի կատարելագործման
ուղղությունները: Հետազոտական ուղղություն-
ների այս համատեքստում հանրաքվեի՝ որպես
քաղաքական գործընթացի, կառավարման կամ
ընդհանուր գործերի լուծման ձևի պատմու-
թյունն ինքնաբերաբար նեղացվել է՝ դրա սկիզ-
բը տեսնելով նոր և նորագույն շրջանից: Մինչ-
դեռ, ինչպես ցույց են տալիս հասարակական
կառավարման համակարգերի ավելի խորքա-
յին և լայն պատմագրական հետազոտություն-
ները, հանրաքվեն որպես անմիջական կառա-
վարման ձև ունի ժամանակագրական առու-
մով շատ ավելի հարուստ պատմություն, քան
նույնանուն սահմանադրական ինստիտուտը:
Դա հաստատում է, որ իրական պատմության
փաստերի և հանրաքվեի տեսության մեջ առ-
կա է հակասություն: Հետևաբար՝ անհրաժեշտ
է գտնել այդ հակասության լուծման գիտամե-
թոդական բանալին կամ կողմնորոշիչները: Ա-
ռաջարկում ենք լուծման հետևյալ տեսամեթո-
դական ուղղությունը՝ իր կողմնորոշիչներով.
հանրաքվե հասկացությունը, հանրաքվեի՝ որ-
պես սոցիալական ինստիտուտի հասկացությու-
նը և հանրաքվեի՝ որպես իրավական ինստի-
տուտի հասկացությունը: Կարծում ենք՝ այդ ե-
րեք հասկացության կառուցումը և համադրու-

9 Տե՛ս Синцов Г.В. Современные конституционно-правовые модели института референдума в зарубежных странах:
дисс... док. юрид. наук. М., 2009, էջ 30: Գ.Վ. Սենցովն այս հարցում հետևել է եվրոպական իրավագիտության
ավան դույթներին, հատկապես՝ գերմանացի Վ.Ֆ. Կուրտիի մեթոդաբանությանը՝ հանրաքվեի նախահայրեինք հա -
մա րելով Շվեյցարիան: 

10 Տե՛ս Мамичев В.Н. Референдум в законодательстве зарубежных стран и России: историко-правовое исследование.
Ставрополь, 2000, էջ 37:

11 Տե՛ս Курти В.Ф. История народного законодательства и демократии в Швейцарии: Пер. с. нем. Львовича Г.Ф., СПб.,
1900, էջ 19:

12 Տե՛ս Коток В.Ф. Референдум в системе социалистической демократии. М., 1964, էջ 20-22:
13 Տե՛ս Синцов Г.В. Современные конституционно-правовые модели института референдума в зарубежных странах:

дисс... док. юрид. наук. М., 2009, էջ 40:
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մը հիմք կտան լուծելու վերը նշված հակասու-
թյունը, հանրաքվեի պատմությունը դարձնելու
պատմական իրողություններին համահունչ: 

Ներկայումս հանրաքվեի տեսության մեջ
գոյություն ունեն հանրաքվեի լայնածավալ, գի-
տական մեթոդաբանությանը համապատաս-
խան կառուցված բնորոշումներ14: Սակայն հե-
տազոտության այս փուլում մեր խնդիրը հան-
րաքվեի տեսական հասկացության բնորոշման
ճշգրտության հարցը չէ (դա հետազոտման ա-
ռանձին հիմնահարց է), այլ ընդամենը՝ պարզ
պատասխան, թե ի՞նչ է հանրաքվեն որպես հա-
սարակական-քաղաքական երևույթ: Այսինքն՝
այս դեպքում հանրաքվե հասկացությունն ունի
օպերացիոնալ նշանակություն՝ գիտամարտա-
վարական որոշակի խնդիրներ լուծելու համար:
Այդպիսի հասկացությունը կառուցելու համար
կարելի է հիմք վերցնել հանրաքվեի որևէ գի-
տական բնորոշում և պարզեցնելու միջոցով
կառուցել հանրաքվեի՝ որպես հասարակական
երևույթի բնութագիրը: Այսպես՝ հանրաքվեի
տեսաբաններից մեկը կառուցել է դրա հետևյալ
բնորոշումը. հանրաքվեն անմիջական ժողովր-
դավարության ձևերից մեկն է, որի բովանդա-
կությունը համարվում է օրենքով սահմանված
քանակով քաղաքացիների, օրենքով նախան-
շած տարածքում ուղղակի կամահայտնությու-
նը հասարակական նշանակալի հարցերով՝ բա-
ցառությամբ այն հարցերի, որոնք օրենքով չեն
կարող դրվել հանրաքվեի, որը սահմանված է
օրենքով նախատեսված դեպքերով կամ նշա-
նակվում է համապատասխան սուբյեկտի նա-
խաձեռնությամբ, ունի բարձրագույն իրավա-
բանական ուժ, պարտադիր է կատարման մար-
մինների, կազմակերպությունների և քաղաքա-
ցիների համար կամ ունի խորհրդատվական
բնույթ15: Այս բնորոշումն արտացոլում է հան-
րաքվեի սահմանադրական իրավական արդի
բոլոր հատկանիշները և թույլ է տալիս բնու-
թագրել հանրաքվեի ցանկացած հնարավոր
տեսական տարբերակը, ընդ որում՝ ցանկա-
ցած երկրում: Սակայն սահմանադրական-իրա-
վական այդ հատկանիշները վեր են հանված

հանրաքվեի՝ որպես արդեն կայացած, հասուն
վիճակից ելնելով: Մեզ այս բնորոշման մեջ հե-
տաքրքրում է հանրաքվեի բուն էությունը, այլ
ոչ թե երկրորդական, թեկուզ և էական հա-
մարվող հատկանիշները, որոնք հերթականո-
րեն դուրս գրելուց հետո կստանանք հանրա-
քվեի հետևյալ պարզ բնորոշումը. հանրաքվեն
անմիջական ժողովրդաիշխանության կամ ան-
միջական (ոչ պետական) կառավարման ձևե-
րից մեկն է, որի միջոցով իրավասուբյեկտ քա-
ղաքացիների կորպուսը լուծում է հանրորեն
նշանակալի կոնկրետ հարցերը: Այս պարզա-
գույն բնորոշումը մեզ անհրաժեշտ է՝ հասկա-
նալու, թե այդ իմաստով հանրաքվեն որպես
երևույթ պատմության ո՞ր պահից է բնորոշ
մարդկային հասարակությանը:

Սոցիալական կարգավորման (հատկապես՝
իրավական) և կառավարման համակարգերում
ցանկացած երևույթ, ձև, կառուցակարգ գոյու-
թյուն ունի նախ և առաջ որպես հասարակա-
կան հարաբերություն: Հասարակական կյան-
քը հասարակական հարաբերությունների ամ-
բողջություն է: Հարաբերությունների հիմնա-
կան մասը, որպես կանոն, գոյություն է ունեցել
և գոյություն ունի որպես նյութական, օբյեկտիվ
իրողություններ՝ նորմատիվային կարգավորու-
մից անկախ: Այսպիսով, հասարակական երևույ-
թը՝ որպես առկա, գոյություն ունեցող հասա-
րակական հարաբերություն, իրողություն, ինս-
տիտուտ, կառույց և դա նորմատիվ (նաև իրա-
վական) կարգավորման իդեալական մոդելն ի-
րարից տարբերվող երևույթներ են: Հասարա-
կական հարաբերությունները՝ որպես հասա-
րակական ինստիտուտներ, կարող են գոյու-
թյուն ունենալ հազարամյակներ, մինչդեռ դրանց
նորմատիվ (հատկապես՝ իրավական) կարգա-
վորումը կարող է ձևավորվել միայն որոշակի
պահից կամ էլ ընդհանրապես ձեռք չբերել նոր-
մատիվ կարգավորման ձև: Այսինքն՝ հասարա-
կական կյանքի փորձը և իրական պրակտի-
կան ունեն շատ ավելի հարուստ և ժամանա-
կագրական առումով երկար պատմություն, քան
դրանք կարգավորող իրավական նորմերը, ո-

14 Տե՛ս, օրինակ՝ Մարդանյան Ռ. Հանրաքվեն որպես ժողովրդաիշխանության իրացման ձև Հայաստանի Հանրա պե -
տու թյունում, թեկնածուական ատենախոսություն, Երևան, 2017, էջ 8; Комарова В.В. Референдум в системе
народовластия в Российской Федерации: дисс... канд. юрид. наук. М., 1995, էջ 14-42:

15 Տե՛ս Синцов Г.В. Современные конституционно-правовые модели института референдума в зарубежных странах:
дисс... док. юрид. наук. М., 2009, էջ 70:
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րոնք սահմանվում են հասարակության գոյու-
թյան որոշակի պահից միայն: Այդ իսկ պատ-
ճառով հասարակական ինստիտուտի և իրա-
վական ինստիտուտի պատմագրությունները
կարող են նաև չհամընկնել: Եթե իրավահա-
րաբերությունների տեսության այս մոտեցումը
տեղայնացնենք հանրաքվեի նկատմամբ, ա-
պա կստացվի, որ հանրաքվեն՝ որպես իրավա-
սուբյեկտ քաղաքացիների կողմից հանրային
նշանակության հարցերի լուծման ձև, գոյու-
թյուն ունի հազարամյակներ շարունակ, մինչ-
դեռ հանրաքվեի սահմանադրական իրավա-
կան ինստիտուտն ունի ընդամենը երկդարյա
պատմություն՝ որոշ բացառություններով հան-
դերձ: Այս հանգամանքը հաստատվում է նաև
իրավահարաբերությունների ընդհանուր տե-
սության, ինչպես նաև սահմանադրական իրա-
վահարաբերությունների տեսության դրույթնե-
րով. « Սահմանադրական իրավահարաբերու-
թյունն իրավական նորմերով կարգավորվող
հասարակական հարաբերություն է… Ոչ բոլոր
հասարակական հարաբերություններն են, որ
կարգավորվում են իրավական նորմերի օգնու-
թյամբ… Իրավունքի օգնությանը դիմում են
միայն այն դեպքում, եթե կարգավորվող հա-
սարակական հարաբերություններն ունենում
են մեծ հասարակական նշանակություն կամ
չկարգավորման դեպքում ունակ են ծնելու բա-
խումներ այդ հարաբերությունների մասնակից-
ների միջև»16: Սահմանադրական իրավունքի
տեսության այս դրույթներից բխում է, որ իրա-
կան, կայացած հասարակական հարաբերու-
թյունները միայն որոշակի պահից են ձեռք բե-
րում նորմատիվ-իրավական կարգավորման ձև:
Այդ ձևի առկայությամբ իրավունքի համակար-
գում հայտնվում է համապատասխան իրավա-
կան ինստիտուտը17: Սահմանադրական իրա-
վական ինստիտուտում կարող են միավորված
լինել զանազան տեսակի իրավական նորմեր,

դրա մեջ կարող են ներառված լինել Սահմա-
նադրության, ընթացիկ օրենսդրության, ինչ-
պես նաև տարածքային գործողությամբ տար-
բերվող նորմեր18:

Այսպիսով՝ իրավունքի ինստիտուտը որ-
պես երևույթ գոյություն ունի իրավական ձևում
նորմատիվ իրավական կարգավորման առկա-
յության դեպքում, որի միջոցը նորմատիվ իրա-
վական ակտն է: Կարգավորիչ նորմատիվ ակ-
տի բացակայությունը բացառում է համապա-
տասխան իրավական ինստիտուտի առկայու-
թյունը, սական ո՛չ իրականում գոյություն ունե-
ցող, կենսական հասարակական հարաբերու-
թյունը, որը կարող է չունենալ սահամանադրա-
կան կամ այլ ճյուղային իրավական կարգավո-
րում: Տեսամեթոդաբանական այս կողմնորո-
շիչներից ելնելով՝ կարող ենք կայացնել հետևյալ
եզրակացությունները: 

Հանրաքվեն՝ որպես հասարակական նշա-
նակություն ունեցող հարցերի լուծում իրավա-
սուբյեկտ քաղաքացիների կողմից, գոյություն է
ունեցել և ունի մի քանի մակարդակում՝ որպես
հասարակական ինստիտուտ, որպես սահմա-
նադրական իրավական ինստիտուտ: Որպես
սահմանադրական իրավական ինստիտուտ՝
հան րաքվեի պատմությունը սկիզբ է առնում
սահմանադրական-օրենսդրական նորմատիվ
կարգավորման պահից: Այդ պահը դարաշրջա-
նային կտրվածքով համընկնում է պատմության
նոր շրջանին, երբ հանրաքվեի իրավական ամ-
րագրումը, հատկապես՝ նորագույն ժամանա-
կաշրջանում, ծավալվում ու զարգանում է: Սա-
կայն կոնկրետ պետության և հասարակության
դեպքում հանրաքվեի իրավական ինստիտու-
տի պատմությունն ունի ժամանակագրական
սկզբի առանձնահատկություններ՝ այդ երկրի
պատմաքաղաքական զարգացման առանձնա-
հատկություններով պայմանավորված: Եթե Շվեյ-
ցարիայի դեպքում այդ իրավական ինստի-

16 Տե՛ս Авдеенкова М.П., Дмитриев Ю.А., Основы теории конституционного права. М., 2005, էջ 56:
17 Իրավական ինստիտուտն իրավական նորմերի համեմատաբար ոչ մեծ, կայուն խումբ է, որն ունի ներքին

միասնություն և կարգավորում է հասարակական հարաբերությունների որոշակի տեսակի (իրավունքի ճյուղի) որևէ
կողմ, տարատեսակ (տե՛ս Теория государства и права. Курс лекций. Под ред. Н.И. Матузова и А.В. Малько. М.,
1999, էջ 298): Իրավունքի ինստիտուտի մեկ այլ հասկացության համաձայն՝ դա իրավունքի մեկ կամ մի քանի
ճյուղում օբյեկտիվորեն առանձնացված, փոխկապված իրավական նորմերի ամբողջություն է, որը կարգավորում է
տեսակային հասարակական հարաբերությունների ոչ մեծ խումբ (տե՛ս Общая теория государства и права, Акаде-
мический курс в трех томах, под ред. М.Н. Марченко, М., 2007, էջ 575):

18 Տե՛ս Авдеенкова М.П., Дмитриев Ю.А., Основы теории конституционного права. М., 2005, էջ 107:
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տուտն ունի հարյուրամյակների պատմություն,
ապա Հայաստանում դրա պատմությունը հաշ-
վում է ընդամենը երկու և կես տասնամյակ: 

Այսպիսի եզրակացությունն ուղղորդիչ նշա-
նակություն ունի հանրաքվեի տեսական և պատ-
մական հետագա հետազոտության համար: Այ-
սինքն, թոթափելով հանրաքվեի՝ որպես իրա-
վունքի ինստիտուտի տեսությանը և պատմու-
թյան բնորոշ սահմանափակվածությունը, ան -
հրաժեշտ է հանրաքվեի պատմության հետա-
զոտությունն սկսել ոչ թե հանրաքվեի՝ որպես
իրավական ինստիտուտի կայացման պահից,
այլ՝ մարդկության վաղընջական պատմության
շրջանից, երբ լոկալ հասարակություններն ան-
միջական (պոտեստար) կառավարման համա-
կարգից անցում կատարեցին զուտ պետական-
բյուրոկրատական կամ խառը կառավարման

համակարգերին: Նման հայեցակարգային մո-
տեցումը ենթադրում է հիմնահարցի պատմու-
թյան ուսումնասիրությունն սկսել կառավար-
ման և հանրային գործերի լուծման անմիջա-
կան համակարգից՝ դեռևս պետականության
առաջացման պատմական դարաշրջանից, իսկ
այնուհետև հետևել անմիջական կառավարու-
մից խառը կամ միջնորդավորված-պետական
կառավարման անցման պատմական գործըն-
թացներին՝ նաև Հայաստանի օրինակով՝ պե-
տականության առաջացման պահից սկսած,
մինչև քրիստոնեության ընդունումը: Հետազո-
տական խնդիր է դառնում նաև հայ եկեղեցու և
կանոնական իրավունքի ձևավորման ու զար-
գացման գործընթացում հարցերի լուծման ան-
միջական ձևերի կիրառման պատմության ու-
սումնասիրությունը: 
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ՊԵՏՐՈՍ ՄԱՐՏԻՐՈՍՅԱՆ
Երևան քաղաքի Ավան և Նոր Նորք վարչական շրջանների 
դատախազի տեղակալ, արդարադատության երրորդ դասի խորհրդական, 
Հայ-ռուսական համալսարանի քրեական իրավունքի և 
քրեական դատավարության իրավունքի ամբիոնի հայցորդ

ՔՐԵԱԿԱՆ ՊԱՏԺԻ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱՐԱՐ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
(ՊԱՏՄԱԻՐԱՎԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ) 

Սույն գի տա կան հոդ վա ծում հե ղի նա կը ման րա մասն ու սում նա սի րու թյան է են թար կել պատ ժի նպա -
տակ նե րի տե սու թյուն նե րը, ինչ պես նաև դրանց պատ մա կան զար գաց ման փու լե րը: Հե ղի նա կը նշել, որ
միայն պատ ժի նպա տակ նե րի պատ մա կան զար գաց ման ու սում նա սի րու թյամբ կա րե լի է կա տա րել հիմ նա -
վոր ված դա տո ղու թյուն ներ պատժի էու թյան և ա պա գա զար գաց ման փու լե րի վե րա բեր յալ: Նա նշել է, որ
պա տի ժը, ինչ պես նաև դրա նպա տակ նե րը, քրեա կան ի րա վուն քի հիմ նա րար և ա ռանց քա յին հար ցե րից
են, ո րոնց տե սա կան և գործ նա կան հիմ նախն դիր ներն ու սում նա սիր վել են ինչ պես բազ մա թիվ ի րա վա -
բան-գիտ նա կան նե րի, այն պես էլ փի լի սո փա նե րի կող մից: 

Հե ղի նա կը փաս տում է, որ պատ ժի նպա տակ նե րի վե րա բեր յալ ի րա կա նաց ված թե՛ փի լի սո փա յա կան
և թե՛ ի րա վա բա նա կան ու սում նա սի րու թյուն ներն ու նեն խոր ար մատ ներ, ո րոնք կարևոր նշա նա կու թյուն
ու նեն պատ ժի և դ րա նպա տակ նե րի կա յաց ման հար ցում: Ընդ ո րում, ըստ հե ղի նա կի՝ պատ ժի տե սու թյան
զար գաց ման փու լե րի տա րան ջատ ման հիմք են ծա ռա յում պատժի նպա տակ նե րի վե րա բեր յալ ձևա վոր -
ված մո տե ցում նե րը: Որպես արդ յուն ք՝ պատ ժի նպա տակ նե րի վե րա բեր յալ գո յու թյուն ու նե ցող տե սու -
թյուն նե րը պայ մա նա կա նո րեն բա ժան վել են եր կու հիմ նա կան ուղ ղու թյուն նե րի՝ բա ցար ձակ և հա րա բե րա -
կան, ո րոնք ման րա մասն քննարկ վել են հե ղի նա կի կող մից: 

Հոդ վա ծի շրջա նա կում հե ղի նակն ու սում նա սի րել է նաև պատ ժի նպա տակ նե րի զար գաց ման գործ -
ըն թա ցը Հա յաս տա նի Հա յաս տա նում: 

Բա նա լի բա ռեր. քրեա կան պա տիժ, պատ ժի նպա տակ ներ, սո ցիա լա կան ար դա րու թյան վե րա կանգ -
նում, հան ցա գոր ծու թյուն նե րի կան խում, հան ցանք կա տարած ան ձի ուղ ղում: 

ПЕТРОС МАРТИРОСЯН
Заместитель прокурора административных регионов Аван и 
Нор Норк, советник юстиции третьего класса,
соискатель кафедры уголовного права и уголовного судопроизводства
Российско-армянского университета

ОСНОВНЫЕ ТЕОРИИ ЦЕЛЕЙ УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ
(ИСТОРИКО-ПРАВОВОЙ АНАЛИЗ)

Автор этой статьи подробно исследует теории целей наказания, а также их исторические этапы
развития. Автор отмечает, что только изучением исторического развития целей наказания можно рассуждать
об их сущности и этапах последующего развития. Он считает, что наказание, а также его цели являются
основополагающими и главными вопросами   уголовного права, теоретические и практические проблемы
которых были рассмотрены как многими правоведами-учеными, так и философами. 

Автор утверждает, что и философские, и правовые исследования целей наказания имеют глубокие
корни, которые играют важную роль в развитии наказания и осуществления его целей. При этом, по
мнению автора, основой разделения этапов развития теории наказания являются формированные подходы
к этим целям. В результате, существующие теории целей наказания условно разделены на две основные
области – абсолютные и относительные, которые подробно обсуждаются автором.

В статье автор изучил также процесс развития целей наказания в Республике Армения.
Ключевые слова: уголовное наказание, цели наказания, восстановление социальной справедливости,

предупреждение преступлений, исправление человека, совершившего преступление.
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THE BASIC THEORIES OF CRIMINAL PUNISHMENT PURPOSES
(HISTORICAL AND LEGAL ANALYSIS)

The author of this article circumstantially explores the theory of punishment purposes, as well as their
historical stages of development. The author notes that only by studying the historical development of
punishment purposes one can talk about their nature and the stages of subsequent development. He believes
that the punishment, as well as its goals, are the fundamental and main issues of criminal law, the theoretical
and practical problems of which have been considered by many legal scholars and philosophers.

The author claims that both philosophical and legal studies of punishment purposes have deep roots, which
play an important role in the development of punishment and the fulfillment of its goals. At the same time,
according to the author, the basis for the stage separation in the development of punishment theory are the
formed approaches to these goals. As a result, existing theories of punishment purposes are conditionally
divided into two main areas-absolute and relative, which are discussed circumstantially by the author.

In the article the author also studies the process of development of punishment purposes in the Republic
of Armenia.

Keywords: criminal punishment, the purposes of punishment, restoration of social justice, prevention of
crimes, correction of the person who has committed the crime.
_______________________________________________________________________________________________

* * *
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ԳՐԻԳՈՐ ԱՄԻՐՅԱՆ ԳՈՌ ԱԼՈՅԱՆ
Արաբկիր և Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանների Արաբկիր և Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական 
դատախազության դատախազ, շրջանների դատախազության դատախազ, 
ՀՀ ԳԱԱ Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավաբանական գիտությունների թեկնածու
իրավունքի ինստիտուտի ասպիրանտ 

ՈՐՈՇ ՆԿԱՏԱՌՈՒՄՆԵՐ ՊԱՏԻԺԸ ԾԱՆՐԱՑՆՈՂ ԵՎ ՄԵՂՄԱՑՆՈՂ ՀԱՆԳԱՄԱՆՔՆԵՐԻ
ԿԻՐԱՌՄԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

Սույն հոդ վա ծը վե րա բե րում է պա տի ժը և պա տաս խա նատ վու թյու նը մեղ մաց նող ու ծան րաց նող
հան գա մանք նե րին, ինչ պես նաև ան ձը բնու թագ րող տվյալ նե րին, ո րոնք, ըստ էու թյան, հա մար վում են
այն պի սի ե լա կե տա յին և ուղ ղոր դող ցու ցիչ ներ, ո րոնք անհ րա ժեշտ են ան ձի նկատ մամբ ար դա րա ցի, կա -
տար ված ա րար քին հա մար ժեք պա տիժ նշա նա կե լու հա մար: Ծան րաց նող և մեղ մաց նող հան գա մանք -
ներն ազ դում են ոչ միայն պատ ժի տե սա կի ընտ րու թյան կամ պատ ժա չա փի վրա, այլև անհ րա ժեշտ ու
կողմ նո րո շիչ պայ ման ներ են պա տի ժը պայ մա նա կա նո րեն չկի րա ռե լու, օ րեն քով նա խա տես վա ծից ա վե լի
մեղմ պա տիժ նշա նա կե լու և այլ քրեաի րա վա կան ինս տի տուտ նե րի վրա: Քն նարկ վող հոդ վա ծում անդ -
րա դարձ է կա տար վել դա տա րան նե րի ու քրեա կան վա րույթ ի րա կա նաց նող մար մին նե րի կող մից այդ
հան գա մանք նե րի կի րառ ման վե րա բեր յալ ա ռա վել հա ճախ հան դի պող մի շարք դեպ քե րի՝ ցույց տա լու
հա մար պատ ժո ղա կան քա ղա քա կա նու թյան վրա դրանց ազ դե ցու թյան աս տի ճա նը, գոր ծի փաս տա կան
տվյալ նե րի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րով պայ մա նա վոր ված՝ կի րառ ման պայ ման նե րը, նպա տա կա հար -
մա րու թյու նը և այլն: Հոդ վա ծում մատ նանշ վել ու վեր լու ծու թյան են են թարկ վել ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի
կող մից կա յաց ված մի շարք նա խա դե պա յին ո րո շում ներ, ո րոնք վե րա բե րում են պա տի ժը մեղ մաց նող ու
ծան րաց նող հան գա մանք նե րին, ան ձը բնու թագ րող տվյալ նե րին, ել նե լով գոր ծի փաս տա կան հան գա -
մանք նե րից` տար բեր ի րա վի ճակ նե րում դրանց կի րառ ման նպա տա կա հար մա րու թյա նը և նա խա պայ -
ման նե րին: 

Հոդ վա ծում անդ րա դարձ է կա տար վել նաև պա տի ժը մեղ մաց նող ու ծան րաց նող հան գա մանք նե րի
վե րա բեր յալ մի ջազ գա յին փոր ձի ու սում նա սիր մա նը, որ պի սի հան գա մանք նե րը թե պետ ա ռանձ նա հա -
տուկ են և բ նո րոշ կոնկ րետ ի րա վա կան մշա կույթ ու նե ցող տար բեր երկր նե րի, այ նուա մե նայ նիվ, գի տա -
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տե սա կան նկա տա ռում նե րից ել նե լով` բա վա կա նին հե տաքր քիր են և քն նարկ ման ու ու շադ րու թյան ար -
ժա նի: 

Բա նա լի բա ռեր. պա տիժ, մեղ մաց նող հան գա մանք, ծան րաց նող հան գա մանք, բնու թագ րող տվյալ -
ներ, դատ վա ծու թյուն, ա ռա ջին ան գամ հան ցանք կա տա րել:

ГРИГОР АМИРЯН ГОР АЛОЯН
Прокурор административных округов Прокурор административных округов 
Арабкира и Канакер-Зейтуна, Арабкира и Канакер-Зейтуна,
аспирант Института философии, кандидат юридических наук
социологии и права НАН РА

НЕКОТОРЫЕ АСПЕКТЫ ОТНОСИТЕЛЬНО ПРИМЕНЕНИЯ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ, 
ОТЯГЧАЮЩИХ И СМЯГЧАЮЩИХ НАКАЗАНИE

В данной  статье рассматриваются обстоятельства, смягчающие и отягчающие уголовную ответственность
и наказание, а также данные, характеризующие личность, которые, в сущности, считаются основными и
ведущими факторами, необходимыми для назначения в отношении личности адекватной меры наказания,
соразмерного содеянному. Отягчающие и смягчающие обстоятельства не только влияют на избрание
меры и срока наказания, но также являются необходимыми условиями, принимаемыми во внимание при
неприменении условного осуждения, назначении более мягкого наказания, чем предусмотрено законом, а
также в других институтах системы уголовного правосудия. В настоящей статье рассматривается ряд
наиболее часто встречающихся случаев применения названных обстоятельств со стороны суда и органов
уголовного преследования, с целью выявить степень их влияния на политику в сфере назначения
наказания, а также целесообразность и условия их применения, в зависимости от особенностей фактических
данных по делу. В статье был выделен и подвергнут анализу ряд прецедентных решений Кассационного
суда РА относительно смягчающих и отягчающих обстоятельств, характеризующих личность данных, а
также предпосылок и целесообразности их применения в различных ситуациях, обусловленных фактическими
обстоятельствами по делу.

В статье также обобщается международный опыт по обстоятельствам, смягчающим и отягчающим
наказание. И несмотря на то, что такие обстоятельства имеют свои характерные особенности и присущи
разным странам со своей конкретной правовой культурой, они достойны внимания и представляют
особый интерес с научно-теоретической точки зрения.

Ключевые слова: наказание, смягчающие обстоятельства, отягчающие обстоятельства, характеризующие
данные, судимость, впервые совершенное преступление.
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SOME CONSIDERATIONS REGARDING THE APPLICATION OF THE AGGRAVATING AND 
MITIGATING CIRCUMSTANCES OF PUNISHMENT

This article is dedicated to the circumstances mitigating or aggravating liability and punishment, as well as
the data characterizing the individual, which are, in fact, considered to be primordial and leading factors,
necessary for imposing an adequate punishment, proportionate to the crime committed. Aggravating and
mitigating circumstances do not only affect the form and duration of the punishment, but are also the necessary
conditions, taken into consideration in case of non-application of conditional sentence, imposition of a more
lenient sentence than prescribed by law as well as in other criminal justice institutions. The given article also
refers to the study of a number of most frequent cases of application of mentioned circumstances by courts and
criminal prosecution authorities, aimed at revealing the extent of their impact on the punitive policy, as well as
the conditions and appropriateness of their application depending on the factual particularities of the case. The
article included the identification and analysis of a number of case decisions of the RA Court of Cassation
regarding the mitigating and aggravating circumstances, the data characterizing the individual, as well as the
preconditions and appropriateness of their application in certain situations, based on the factual circumstances
of given cases.
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The article also summarizes the international experience on circumstances mitigating and aggravating the
punishment. In spite of the fact that such circumstances have their own peculiarities and are typical of various
countries with their specific legal culture, they are worthy of attention and are of particular interest from the
scientific and theoretical point of view.

Keywords: punishment, mitigating circumstances, aggravating circumstances, characterizing data,
conviction, first offense.
_______________________________________________________________________________________________
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ԼԻԼԻԹ ՄԵԼԻՔՍԵԹՅԱՆ
ՀՀ պե տա կան կա ռա վար ման ա կա դե միա յի աս պի րանտ

ՀԱՆՐԱՔՎԵԻ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՈՒ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԲԱՂԱԴՐԻՉՆԵՐԸ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՄՇԱԿՈՒՅԹԻ
ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ

Հան րաք վեի ընդ հա նուր տե սու թյան ու պատ մու թյան վերլուծության հի ման վրա հե ղի նա կը հան րա -
քվեն դի տար կում է որպես ոչ միայն սահ մա նադ րա կան ի րա վա կան, այլ նաև հա սա րա կա կան ինս տի -
տուտ: Այդ հիմ քով ա ռաջ է քաշ վում գի տա կան թեզ այն մա սին, որ հան րաք վեն ու նի ա վե լի հին պատ մու -
թյուն, քան հա մա նուն սահ մա նադ րա կան ի րա վա կան ինս տի տու տը: Այդ թե զն ա ռա ջադ րում է նոր հե տա -
զո տա կան խնդիր՝ ու սում նա սի րել և վեր հա նել հան րաք վեի ի րա կան պատ մու թյու նը: 

Բա նա լի բա ռեր. հան րաք վե, հա սա րա կա կան ինս տի տուտ, ի րա վա կան ինս տի տուտ, հան րաք վեի
տե սու թյուն, հան րաք վեի պատ մու թյուն, ժո ղովր դաիշ խա նու թյուն, օ պե րա ցիո նալ հաս կա ցու թյուն: 

ЛИЛИТ МЕЛИКСЕТЯН
Аспирант академии государственного управления РА

СОЦИАЛЬНЫЕ И КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВЫЕ СОСТАВЛЯЮЩИЕ РЕФЕРЕНДУМА В 
КОНТЕКСТЕ ИСТОРИИ ПРАВОВОЙ КУЛЬТУРЫ 

На основе анализа проблем общей теории и истории референдума, автор рассматривает референдум
не только как конституционно-правовой, а прежде всего как социальный институт. На этой основе
выдвигается научный тезис о том, что у референдума более древняя история, чем у данного конститу-
ционно-правового института. Данный тезис позволяет выдвигать новую исследовательскую задачу:
изучение не только реальной, но и нормативно-правовой истории референдума. 

Ключевые слова: референдум, общественный институт, правовой институт, теория референдума,
история референдума, народовластие, операциональное понятие.

LILIT MELIKSETYAN
Phd student. 
Legal Administration Academy of the Republic of Armenia 

SOCIAL AND CONSTITUTIONAL COMPONENTS OF REFERENDUM IN THE CONTEXT OF 
HISTORY OF LEGAL CULTURE

By analysing general theory and history оф referendum the author observes it not only as a constitutional
institution, but also as a social institution. A scientific thesis is originated basing on the fact that the referendum
has older history than the same as a constitutional institution. This thesis interposes a new exploratory research
for studying not only real but also normative legal history of referendums.

Keywords: referendum, social institution, legal institution, theory of referendum, history of referendum,
democracy, operational concept. 
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ՌԱՖԻԿ ԽԱՆԴԱՆՅԱՆ
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան վար չա կան դա տա րա նի դա տա վոր,
Ռուս- հայ կա կան հա մալ սա րա նի սահ մա նադ րա կան և 
մու նի ցի պալ ի րա վուն քի ամ բիո նի ա վագ դա սա խոս,
ի րա վա բա նա կան գի տու թյուն նե րի թեկ նա ծու,
Ռուս- հայ կա կան հա մալ սա րա նի դոկ տո րանտ

ԴԱՏԱԿԱՆ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆԸ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ԳԵՐԱԿԱՅՈՒԹՅԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔԻ
ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ

Հոդ վա ծում հան գա մա նո րեն վեր լու ծու թյան են են թարկ վել դա տա կան վե րահս կո ղու թյան էու թյու նը և
անհ րա ժեշ տու թյու նը՝ ի րա վուն քի գե րա կա յու թյան սկզբուն քի համ տեքս տում: Այ նու հետև հե ղի նա կը բա -
ցա հայ տել է ի րա վուն քի գե րա կա յու թյան սկզբուն քի էու թյու նը և բո վան դա կու թյու նը, ծագ ման ու զար գաց -
ման հիմ նա կան ու ղե նիշ նե րը և այս հա մա տեքս տում դա տա կան վե րահս կո ղու թյան անհ րա ժեշ տու թյու նը՝
որ պես ի րա վա կան պե տու թյան կա յաց ման նա խադր յալ նե րից մե կը:

Բա նա լի բա ռեր. ի րա վուն քի վե րահս կո ղու թյուն, դա տա կան վե րահս կո ղու թյուն, վար չա կան ար դա -
րա դա տու թյուն, սահ մա նադ րա կա նու թյուն, ի րա վա կան դոկտ րին, ֆոր մալ հա վա սա րու թյուն: 

РАФИК ХАНДАНЯН
Судья Административного суда Республики Армения,
старший преподаватель кафедры конституционного и муниципального права 
Российско-Армянского университета, 
кандидат юридических наук,
докторант Российско-Армянского университета

СУДЕБНЫЙ НАДЗОР В КОНТЕКСТЕ ПРИНЦИПА ВЕРХОВЕНСТВА ПРАВА

В статье подвергнуты подробному анализу суть и необходимость судебного надзора в контексте вер-
ховенства права. Далее автор раскрыл суть и содержание принципа верховенства права, основные вехи
его возникновения и развития и необходимость в этом контексте судебного контроля, как одной из
предпосылок в становлении правового государства, 

Ключевые слова: правовой контроль, судебный надзор, административное правосудие, конститу-
ционность, правовая доктрина, формальное равенство. 

RAFIK KHANDANYAN
Judge of Administrative Court of Republic of Armenia,
Senior lecturer in the Department of Constitutional and Municipal Law
in Russian-Armenian University,
PhD of Law,
Doctoral Candidate of Russian-Armenian University

JUDICIAL CONTROL IN THE CONTEXT OF RULE OF LAW

The article analyzed in detail the essence and necessity of judicial control in the context of Rule of Law.
Then the author explained the essence and content of Rule of Law, milestones of origin and development of the
latter, and the necessity of judicial control in this context as one of the prerequisites in the establishment of legal
system of the state.

Keywords: control over the law, judicial control, administrative justice, constitutionality, legal doctorate,
formal equality.
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ԱՐՄԵՆՈՒՀԻ ՉԻՖԼԻԿՅԱՆ 
ԵՊՀ քա ղա քա ցիա կան ի րա վուն քի ամ բիո նի աս պի րանտ

ԶՐՊԱՐՏՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ ԸՍՏ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ 
ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ

Տվ յալ հոդ վա ծը նվիր ված է զրպար տու թյան էու թյան բա ցա հայտ մա նը: Դրա շրջա նակ նե րում հե ղի -
նա կի կող մից ու սում նա սիր վել են զրպար տու թյան քա ղա քա ցիաի րա վա կան կար գա վոր ման ա ռանձ նա -
հատ կու թյուն նե րը, ինչի շնորհիվ հե ղի նա կը հանգել է այն եզ րա կա ցու թյան, որ զրպար տու թյու նը չի կա րող
դի տարկ վել միայն ի րա վա խախ տի դի տա վո րու թյան տե սանկ յու նից: Բա ցի այդ՝ ա ռա ջարկ վել է օ րեսնդ րո -
րեն նա խա տե սել այն պի սի ի րա վա խախ տում, ինչ պի սին է ի րա կա նու թյա նը չհա մաա տաս խա նող տե ղե կու -
թյուն նե րի տա րա ծու մը: Հե ղի նա կի կող մից ընգծ վել է նաև ո րոշ սուբ յեկտ նե րի զրպար տու թյան հա մար
նա խա տես ված քրեա կան պա տաս խա նատ վու թյան անն պա տա կա հար մա րու թյու նը:

Բա նա լի բա ռեր. զրպար տու թյուն, մեղք, դի տա վո րու թյուն, ան զգու շու թյուն, ա րա տա վո րող, քրեա -
կան պա տաս խա նատ վու թյուն, ի րա վա խախ տում:

АРМЕНУИ ЧИФЛИКЯН
Аспирант кафедры гражданского права ЕГУ

КЛЕВЕТА ПО ГРАЖДАНСКОМУ КОДЕКСУ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ

Данная статья посвещена выявлению сути клеветы. В рамках данной статьи были исследованы осо-
бенности гражданско-правового регулирования клеветы, в результате чего автор пришел к выводу, что
клевета не может рассматриваться только с точки зрения умысла правонарушителя. Кроме того, было
предложено законодательно предусмотреть правонарушение, которое выражается в распространении
сведений, не соответствующих действительности. Автором была подчеркнута также нецелесообразность
уголовной ответственности за клевету некоторых субъектов. 

Ключевые слова: клевета, вина, умысел, неосторожность, порочащий, уголовная ответстевенность,
правонарушение.

ARMENUHI CHIFLIKYAN
PhD student of the Yerevan State University Department of Civil Law 

LIBEL ACCORDING TO THE CIVIL CODE OF THE REPUBLIC OF ARMENIA

This article is dedicated to exposing the essence of the libel. In the article the research on the subtleties of
the civil-law regulation of libel was carried out, resulting in the author’s conclusion that libel cannot be
considered only from the point of view of delinquent’s intent. Besides it was proposed to stipulate legislatively
the delict, which manifests itself in the dissemination of the false statements. The author emphasized the inap-
propriateness of criminal liability for defamation of certain subjects. 

Keywords: libel, guilt, intent, negligence, defaming, criminal liability, delict.
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ՏԻԳՐԱՆ ՆԱՂԴԱԼՅԱՆ
ԵՊՀ սահմանադրական իրավունքի ամբիոնի ասպիրանտ

ՀՀ ԱԶԳԱՅԻՆ ԺՈՂՈՎԻ ՄՇՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎՆԵՐԻ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂԱԿԱՆ
ԼԻԱԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐԵԼԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

Հոդվածում միջազգային փորձի ուսումնասիրության լույսի ներքո ներկայացվում են մշտական հանձ-
նաժողովների կողմից իրականացվող խորհրդարանական վերահսկողությանն առնչվող մի շարք արդիա-
կան հիմնահարցեր: Մասնավորապես՝ անդրադարձ է կատարվում մշտական հանձնաժողովների կողմից
իրականացվող խորհրդարանական վերահսկողության շրջանակներին, ենթահանձնաժողովների ինստի-
տուտի զարգացման հեռանկարներին, ինչպես նաև նշված մարմինների վերահսկողական լիազորություն-
ների արդյունավետ իրականացման իրավական երաշխիքներին ու կառուցակարգերին: 

Իրականացված վերլուծության հիման վրա հիմնավորվում է վերոնշյալ հարցերի վերաբերյալ ինչպես
ՀՀ Սահմանադրությունում, այնպես էլ «Ազգային ժողովի կանոնակարգ» Հայաստանի Հանրապետության
սահմանադրական օրենքում մի շարք փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու անհրաժեշտությունը:

Բանալի բառեր. մշտական հանձնաժողովներ, խորհրդարանական վերահսկողության շրջանակ-
ներ, օրենքների և պետական բյուջեի կատարման նկատմամբ վերահսկողություն, ենթահանձնաժողով-
ներ, միացյալ ենթահանձնաժողովներ:

ТИГРАН НАГДАЛЯН
Аспирант кафедры Конституционного права ЕГУ

ПРОБЛЕМЫ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ КОНТРОЛЬНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ ПОСТОЯННЫХ КОМИССИЙ
НАЦИОНАЛЬНОГО СОБРАНИЯ РА

В статье, в свете исследования международного опыта, представлен ряд актуальных вопросов, ка-
сающихся парламентского контроля постоянных комиссий. В частности, внимание уделено рамкам парла-
ментского контроля постоянных комиссий, перспективам развития института подкомиссий, а также
правовым гарантиям и механизмам эффективной реализации полномочий контроля этих органов.

На основе анализа данных вопросов, обосновывается необходимость внесения ряда изменений и до-
полнений как в Конституцию РА, так и в конституционный закон РА “Регламент Национального Собрания”. 

Ключевые слова: постоянные комиссии, рамки парламентского контроля, контроль над имплементацией
законов и государственного бюджета, подкомиссии, совместные подкомиссии.

TIGRAN NAGHDALYAN
Post-graduate student of the YSU Chair of Constitutional Law

ISSUES ON IMPROVING OVERSIGHT POWERS OF THE RA NATIONAL ASSEMBLY 
STANDING COMMITTEES

In the context of international best practices, the article presents some of the topical issues related to the
parliamentary oversight of standing committees. In particular, reference is made to the scope of parliamentary
oversight of standing committees, to the prospects of developing the institute of subcommittees, as well as to the
legal guarantees and mechanisms of effective exercise of oversight powers by the mentioned bodies. 

Based on the implemented analysis and in connection to the issues presented above, legal reasoning is
provided over necessity of making a number of changes and amendments in the RA Constitution, as well as in
the RA Constitutional law on the “Rules of Procedure of the National Assembly”. 

Keywords: standing committees, scope of parliamentary oversight, oversight over implementation of laws
and state budget, subcommittees, joint subcommittees.
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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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