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

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

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

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

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

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

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

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

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

Ռուբեն Մելիքյան Լեռնային Ղարաբաղի Հանրապետության
մարդու իրավունքների պաշտպան, իրավ. գիտ. թեկնածու, ԵՊՀ
իրավագիտության ֆակուլտետի քրեական դատավարության և
կրիմինալիստիկայի ամբիոնի դոցենտ
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ՀՀ գլխա վոր դա տա խազ Ար թուր Դավ -
թյանն ըն դու նել է Հա յաս տա նում Չի նաս տա նի
Ժո ղովր դա կան Հան րա պե տու թյան ար տա կարգ
և լիա զոր դես պան պա րոն Թիան Էր լու նին:

Կարևո րե լով եր կու երկր նե րի միջև առ -
կա բա րե կա մա կան, գոր ծըն կե րա յին բարձր

մա կար դա կի հա րա բե րու թյուն նե րը՝ կող մերն
անդ րա դար ձել են դա տա խա զու թյուն նե րի միջև
քրեա կան գոր ծե րով ի րա վա կան փո խօգ նու -
թյան ո լոր տում հա մա գոր ծակ ցու թյա նը, ընդ -
գծել հան ցա վո րու թյան դեմ պայ քա րում գոր -
ծակ ցու թյան զար գաց ման անհ րա ժեշ տու թյու -
նը:

Քն նարկ վել են սեպ տեմ բե րի 10-14-ին Պե -
կի նում կա յա նա լիք Դա տա խազ նե րի մի ջազ գա -
յին ա սո ցիա ցիա յի 22-րդ մի ջազ գա յին կոն ֆե -
րան սին մաս նակ ցե լու նպա տա կով ՀՀ գլխա -
վոր դա տա խա զի` Չի նաս տան կա տա րե լիք այ -
ցի նա խա պատ րաս տա կան աշ խա տանք նե րին
վե րա բե րող հար ցեր:

Կող մե րը մտքեր են փո խա նա կել նաև փո -
խա դարձ հե տաքրք րու թյուն ներ կա յաց նող այլ
հար ցե րի շուրջ:

Չի նաս տա նի Ժո ղովր դա կան Հան րա պե -
տու թյուն կա տա րած աշ խա տան քա յին այ ցի
շրջա նակ նե րում ՀՀ գլխա վոր դա տա խազ Ար -
թուր Դավթ յա նը հան դի պել է ՉԺՀ գլխա վոր
դա տա խազ Ցաո Ց յան մի նի հետ:

Հան դի պումն ան ցել է ան կեղծ երկ խո սու -
թյան, ջերմ, ան մի ջա կան մթնո լոր տում: Կող -
մե րը բարձր են գնա հա տել Հա յաս տա նի և Չի -
նաս տա նի միջև բո լոր ո լորտ նե րում հաս տատ -
ված և դի նա միկ զար գա ցող հա րա բե րու թյուն -
նե րը և վե րա հաս տա տել են ցան կու թյու նը՝ ընդ -
լայ նե լու և խո րաց նե լու եր կու երկր նե րի դա -
տա խա զու թյուն նե րի միջև ծա վալ վող արդ յու -
նա վետ հա մա գոր ծակ ցու թյու նը, ո րն սկզբնա -
վոր վել է 1999թ. Պե կի նում ստո րագր ված հա -
մա գոր ծակ ցու թյան մա սին հա մա ձայ նագ րով:
Եր կու երկր նե րի գլխա վոր դա տա խազ նե րը
կարևո րել են 2015թ. ՀՀ նա խա գա հի՝ ՉԺՀ
կա տա րած պե տա կան այ ցի ըն թաց քում ստո -

րա գրված՝ «ՀՀ-ի և ՉԺՀ-ի միջև քրեա կան գոր -
ծե րով փո խա դարձ ի րա վա կան օգ նու թյան մա -
սին» պայ մա նա գի րը, ո րը նա խադր յալ ներ է
ստեղ ծում նոր մա կար դա կի բարձ րաց նե լու միջ-
ազ գա յին-ի րա վա կան հա մա գոր ծակ ցու թյու նը:

ՉԺՀ գլխա վոր դա տա խազ Ցաո Ց յան մի նը
արժևո րել է Հա յաս տա նի գլխա վոր դա տա խազու -
թյան հետ հաս տատ ված սերտ գոր ծըն կե րա յին
կա պե րը, ինչ պես նաև կարևո րել բարձր մակար -
դա կով Հա յաս տա նի ակ տիվ մաս նակ ցու թյու նը
Պե կի նում ըն թա ցող Դա տա խազ նե րի մի ջազ գա -
յին ա սո ցիա ցիա յի 22-րդ  ա մե նամ յա հա մա ժո ղո -
վին, ինչ պես նաև ՀՀ գլխա վոր դա տա խա զության
նա խա ձեռ նո ղա կան ներ գրավ վա ծու թյու նը միջ-
ազ գա յին հա մա գոր ծակ ցու թյան տար բեր ձևա -
չա փե րում: Պա րոն Ց յան մի նը հա մոզ մունք է
հայտ նել, որ Հա յաս տա նի և Չի նաս տա նի դատա -
խա զու թյուն նե րի միջև հաս տատ ված ի րա վապայ -
մա նագ րա յին բա զան հնա րա վո րու թյուն է տալիս
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բարձ րաց նե լու ի րա վա կան օգ նու թյան փո խա -
դարձ հար ցում նե րի արդ յու նա վե տու թյու նը:

ՀՀ գլխա վոր դա տա խազ Ար թուր Դավ -
թյա նը շնոր հա կա լու թյուն է հայտ նել ՉԺՀ գլխա -
վոր դա տա խա զին ցու ցա բե րած ջերմ ըն դու նե -
լու թյան հա մար: Նա նշել է, որ հան ցա վո րու -
թյան դեմ պայ քա րում և ի րա վա կան փո խօգ -
նու թյան հար ցում եր կու երկր նե րի դա տա խա -
զու թյուն նե րի միջև փոխ գոր ծակ ցու թյու նը զար -
գաց նե լու դեռևս չի րաց ված լուրջ նե րուժ կա, և
Հա յաս տա նը մեծ հույ սեր է կա պում 2015թ.
ստո րագր ված հա մա ձայ նագ րի լիար ժեք գոր -
ծո ղու թյան մեջ դրվե լու հե ռան կա րի հետ:

ՀՀ գլխա վոր դա տա խա զը ՉԺՀ իր գործըն -
կե րո ջը 2018թ. հրա վի րել է Հա յաս տան՝ մաս -
նակ ցե լու հա ջորդ տա րի կա յա նա լիք ՀՀ դա տա -
խա զու թյան կազ մա վոր ման 100-ամ յա կին նվիր -
ված հան դի սա վոր մի ջո ցա ռում նե րին: Ար թուր
Դավթ յա նը նշել է, որ այդ այ ցը կխթա նի հե տա -
գա հա մա գոր ծակ ցու թյու նը և դ րա շրջա նակ նե -
րում հա մա տեղ ծրագ րե րի ի րա կա նա ցու մը: Պա -
րոն Ց յան մի նը սի րով ըն դու նել է հրա վե րը:

ՀՀ գլխա վոր դա տա խազ Ար թուր Դավ -
թյանն ըն դու նել է Հա յաս տա նում ԱՄՆ ար տա -
կարգ և լիա զոր դես պան Ռի չարդ Միլ սին:

Գլ խա վոր դա տա խա զը կարևո րել է ԱՄՆ
դես պա նու թյան և ՀՀ գլխա վոր դա տա խա զու -
թյան միջև շա րու նակ վող՝ հա մա գոր ծակ ցու թյա -
նը միտ ված ակ տիվ շփում նե րը և բարձր է գնա -

հա տել հատ կա պես քրեա կան գոր ծե րի թվայ -
նաց ման, մաս նա գի տա կան վե րա պատ րաս -
տում նե րի և ի րա կա նաց վող այլ ծրագ րե րի շրջա -
նակ նե րում գոր ծակ ցու թյան ակ տի վաց ման ուղ -
ղու թյամբ ա մե րիկ յան կող մի ներդ րած ջան քե -
րը:

Դես պան Միլ սը պատ րաս տա կա մու թյուն է
հայտ նել շա րու նա կե լու ա ջակ ցու թյու նը հա մա -
կար գա յին բա րե փո խում նե րին՝ ուղղ ված ինչպես
ըն թա ցիկ, այն պես էլ հե ռան կա րա յին ծրագ րե -
րին: Նա ող ջու նե լի է հա մա րել քրեա կան վա -
րույ թի ըն թաց քում մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ -
պա նու թյան ե րաշ խիք նե րի կա տա րե լա գործ ման,
այս հար ցում շա հագր գիռ բո լոր շրջա նակ նե րի
հետ երկ խո սու թյան գնա լուն ուղղ ված Դա տա -
խա զու թյան վեր ջին նա խա ձեռ նու թյուն նե րը, ինչ -
պես նաև այն վճռա կա նու թյունն ու գոր ծո ղու -
թյուն նե րը, ո րոնք ՀՀ դա տա խա զու թյունն ար -
տա հայ տում է կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րում:

ÐÐ ¶ÈÊ²ìàð ¸²î²Ê²¼Ü ÀÜ¸àôÜºÈ ¾ Ð²Ú²êî²ÜàôØ 
²ØÜ ¸ºêä²ÜÆÜ
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Անդ րա դառ նա լով այս ուղ ղու թյամբ ի րա -
կա նաց ված աշ խա տանք նե րին՝ Ար թուր Դավ -
թյա նը կարևոր ձեռք բե րում է հա մա րել հատ -
կա պես ի րա վա պահ մար մին նե րի հետ քա ղա -
քա ցի նե րի հա մա գոր ծակ ցու թյան նկա տե լի դրա -
կան մի տու մը, ո րը հա կա կո ռուպ ցիոն պայ քա -

րի արդ յու նա վե տու թյան բարձ րաց ման ա ռանց -
քա յին ե րաշ խիք նե րից է:

Հան դիպ ման ըն թաց քում քննարկ վել են
փոխ գոր ծակ ցու թյան հնա րա վոր նոր եզ րեր գտնե -
լու հե ռան կար նե րը, ինչ պես նաև փո խա դարձ
հե տաքրք րու թյուն ներ կա յաց նող այլ հար ցեր:

Օ գոս տո սի 4-ին տե ղի է ու նե ցել Դա տա -
խա զու թյան կո լե գիա յի ընդ լայն ված նիստ, ո րը
նա խա գա հել է ՀՀ գլխա վոր դա տա խազ Ար -
թուր Դավթ յա նը:

Նիս տի ըն թաց քում քննարկ վել են խա -
փան ման մի ջոց կա լա նա վոր ման օ րի նա կա նու -
թյան և հիմ նա վոր վա ծու թյան, հա կընդ դեմ հարց -
ման ի րա վուն քի ա պա հով ման գործ նա կան
խնդիր նե րը:

Հու լի սի 3-ին դա տա խա զու թյան աշ խա -
տակ ցի օր վան նվիր ված հան դի սա վոր նիս -
տում Հան րա պե տու թյան Նա խա գահ Սերժ
Սարգս յա նի կող մից ի րա վա պահ գոր ծու նեու -
թյան ըն թաց քում նշված հիմ նա րար կոն վեն -
ցիո նալ ի րա վունք նե րի ա պա հով ման ա ռանձ -
նա հա տուկ կարևո րու թյունն ընդգ ծե լուց հե տո
ՀՀ գլխա վոր դա տա խա զի հանձ նա րա րու թյամբ
ստեղծ ված աշ խա տան քա յին խմբե րի կող մից
նա խորդ մեկ ամս վա ըն թաց քում ու սում նա սիր -
վել և վեր են հան վել այս ո լոր տում առ կա գործ -
նա կան խնդիր նե րը և ա ռա ջարկ վել հստակ լու -
ծում ներ:

Ու սում նա սի րու թյան շրջա նակ նե րում վեր -
լուծ վել են ա զա տու թյան և անձ նա կան ան -
ձեռնմ խե լիու թյան ի րա վուն քի վե րա բեր յալ ՄԻԵԴ
ձևա վո րած նա խա դե պա յին ի րա վուն քը և ներ -
պե տա կան ի րա վա կան կար գա վո րում նե րը:

Հա տուկ ու շադ րու թյան և վեր լու ծու թյան են
ար ժա նա ցել Հա յաս տա նի դեմ գոր ծե րով ՄԻԵԴ
վճիռ նե րում ար ձա նագր ված ի րա վի ճակ ներն ու
խախ տում նե րը՝ փաս տե լով, որ դրանք հետևանք

են նաև կա լա նա վոր ման հիմ քե րի պարզ մանն
ու հիմ նա վոր մանն ուղղ ված բա վա րար մի ջոց -
ներ չձեռ նար կե լու, ինչ պես նաև նման փաս -
տական տվյալ նե րի տի րա պե տե լու դեպ քում,
ան հետևո ղա կա նու թյան կամ չի մա ցու թյան
պատ ճա ռով խա փան ման մի ջոց կա լա նա վո -
րում կի րա ռե լու բա վա րար հիմ քե րի ակն հայտ
առ կա յու թյան պայ ման նե րում քննի չի կող մից
դրանք միջնոր դու թյան մեջ չար տա ցո լե լը և
չվեր լու ծե լը:

Ման րա մասն վեր լուծ վել են Կոն վեն ցիա յի
6-րդ հոդ վա ծով ե րաշ խա վոր ված՝ իր դեմ ցուց -
մունք տված ան ձանց հա կընդ դեմ հարց ման
են թար կե լու ի րա վուն քի՝ Եվ րո պա կան դա տա -
րա նի կող մից Հա յաս տա նի դեմ կա յաց ված
վճիռ նե րում ար ձա նագր ված խախ տում նե րի
պատ ճառ նե րը: Հա տուկ կարևոր վել է վկա նե -
րին դա տա րան ներ կա յաց նե լու ուղ ղու թյամբ
պատ շաճ ջա նա սի րու թյուն ցու ցա բե րե լու և որ -
պես նշված ի րա վուն քի ա պա հով մանն ուղղ ված
լրա ցու ցիչ ե րաշ խիք՝ դա տա վա րու թյան ա վե լի
վաղ փու լե րում դրա ի րաց ման անհ րա ժեշ տու -
թյու նը:

ՀՀ գլխա վոր դա տա խազ Ար թուր Դավթյանն
ա ռանձ նա հա տուկ կարևո րել է վեր հան ված
խնդիր նե րի և ՄԻԵԴ ձևա վո րած չա փա նիշ նե րի
հա մադ րու թյամբ սահ ման ված կա ռու ցա կար գե -
րի ան շեղ պահ պան ման անհ րա ժեշ տու թյու նը՝
ար ձա նագ րե լով դրանց խախտ ման դեպ քում ի -
րա վա սու պաշ տո նա տար ան ձանց պա տաս խա -
նատ վու թյան ան խու սա փե լիու թյու նը:

ÐÐ ¸²î²Ê²¼àôÂÚ²Ü ÎàÈº¶Æ²ÚÆ ÀÜ¸È²ÚÜì²Ì ÜÆêîª
ÜìÆðì²Ì Î²È²Ü²ìàðØ²Ü ºì Ð²ÎÀÜ¸¸ºØ Ð²ðòØ²Ü Æð²ìàôÜøÆ

ìºð²´ºðÚ²È ØÆº¸ ê²ÐØ²Ü²Ì ä²Ð²ÜæÜºðÆ ²ä²ÐàìØ²ÜÀ
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Պե կի նում ըն թա ցող Դա տա խազ նե րի միջ-
ազ գա յին ա սո ցիա ցիա յի 22-րդ տա րե կան հա -
մա ժո ղո վին ՀՀ գլխա վոր դա տա խազ Ար թուր
Դավթ յանն այ սօր հան դես է ե կել կի բեր հան -
ցա գոր ծութ յուն նե րի դեմ պայ քա րի և  այդ հա -
մա տեքս տում թվա յին ա պա ցույց նե րի օգ տա -
գործ ման ո լոր տում մի ջազ գա յին հա մա գոր ծակ -
ցութ յան վե րա բեր յալ ե լույ թով:

ՀՀ գլխա վոր դա տա խա զը ներ կա յաց րել է
կի բեր հան ցա գոր ծութ յուն նե րի դեմ պայ քա րի
արդ յու նա վե տութ յան բարձ րաց մա նը միտ ված
մի ջազ գա յին ի րա վա կան օգ նութ յան Հա յաս -
տա նի ի րա վա պայ մա նագ րա յին դաշ տը:

Ն շե լով, որ ըն թա ցող հա մա ժո ղո վը կնպաս -
տի դա տա խազ նե րի մի ջազ գա յին ցան ցում
ընդգրկ ված երկր նե րի ի րա վա սու մար մին նե -
րի միջև ի րա վա կան հա մա գոր ծակ ցութ յան
արդ յու նա վե տութ յան բարձ րաց մա նը՝ ՀՀ գլխա -
վոր դա տա խա զը շեշ տադ րում է կա տա րել
հատ կա պես առ կա խնդիր նե րի, մաս նա վո րա -
պես՝ ազ գա յին օ րենսդ րութ յուն նե րում առ կա
հա կա սութ յուն նե րի վե րաց ման, դա տա խա զու -
թյուն նե րի ղե կա վար մար մին նե րի դե րա կա -
տար ման ու ժե ղաց ման անհ րա ժեշ տութ յան վրա:
«Ս րանք ա ռանց քա յին խնդիր ներ են 21-րդ դա -
րում, երբ հան ցա վո րութ յունն այլևս սահ ման -
ներ չի ճա նա չում, երբ, օ րի նակ, հան ցա գոր -
ծութ յուն նե րի մի ջո ցով ստա ցած ե կա մուտ նե -
րը բան կա յին օ պե րա ցիա նե րի մի ջո ցով փո -
խանց վում են այլ երկր ներ, երբ երկ րա չա փա -
կան պրոգ րե սիա յով ա ճում է հա մա ցան ցի մի -
ջո ցով ի րա կա նաց վող հան ցա գոր ծութ յուն նե -

րի քա նա կը: Այս եր ևույթ ներն ու նեն գլո բալ
բնույթ և  նե րա ռում են անդ րազ գա յին տար -
րեր, ին չն ա ռանց քա յին է դարձ նում կի բեր -
հան ցա գոր ծու թյուն նե րի հա կազդ ման արդ յու -
նա վետ մի ջոց նե րի կի րառ ման ա ռու մով միջ-
ազ գա յին հա մա գոր ծակ ցութ յու նը»,– նշել է Ար -
թուր Դավթ յա նը:

Ել նե լով ուժգ նա ցող մար տահ րա վեր նե րից՝
ՀՀ գլխա վոր դա տա խա զն անհ րա ժեշտ է հա -
մա րել հա մա կարգ չա յին հան ցա գոր ծութ յուն -
նե րի բա ցա հայտ ման արդ յու նա վե տութ յու նը
բարձ րաց նե լու հա մար մի ջազ գա յին հա մա գոր -
ծակ ցութ յան կար ևոր ուղ ղութ յուն դարձ նել
քրեա կան գոր ծե րով հա մա տեղ ա պա ցույց նե -
րի ձեռք բե րու մը: Նաև այդ նպա տա կով Հա -
յաս տա նի կող մից ա ռա ջարկ վել է ստեղ ծել հա -
մա ցան ցա յին on-line ընդ հա նուր ռե սուրս, ո րի
մի ջո ցով ինչ պես կի բեր հան ցա գոր ծութ յուն նե -
րի դեմ պայ քա րի բու դա պեշտ յան պայ մա նա -
գրին միա ցած, այն պես էլ չմիա ցած երկր նե րը
կա րող են ստեղ ծել հա մա պա տաս խան հար -
ցում նե րի հա մար անհ րա ժեշտ տե ղե կութ յուն -
ներ և տվ յալ ներ պա րու նա կող ան հա տա կան
բա զա ներ:

Պե կի նում ըն թա ցող հա մա ժո ղո վի շրջա -
նակ նե րում ՀՀ գլխա վոր դա տա խա զը հան դի -
պել է տար բեր երկր նե րի գլխա վոր դա տա խազ -
նե րի, պատ վի րա կութ յուն նե րի ղե կա վար նե րի
հետ՝ քննար կե լով ի րա վա կան փոխ գոր ծակ -
ցութ յան ակ տի վաց մանն ուղղ ված հնա րա վոր
քայ լե րը և փո խա դարձ հե տաքրք րութ յուն ներ -
կա յաց նող հարցեր:

ÐÐ ¶ÈÊ²ìàð ¸²î²Ê²¼ ²ðÂàôð ¸²ìÂÚ²ÜÀ ºÈàôÚÂ ¾ àôÜºòºÈ
¸²î²Ê²¼ÜºðÆ ØÆæ²¼¶²ÚÆÜ ²êàòÆ²òÆ²ÚÆ 

22-ð¸ Ð²Ø²ÄàÔàìÆÜ
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ÐÐ ¶ÈÊ²ìàð ¸²î²Ê²¼ ²ðÂàôð ¸²ìÂÚ²ÜÀ ò²ì²Îò²Î²Ü
àôÔºðÒ ¾ ÐÔºÈ ²ðî²ì²¼¸ ¶ºìàð¶Ú²ÜÆ 

Ø²Ðì²Ü Î²ä²ÎòàôÂÚ²Ø´

Ան ձամբ իմ և դա տա խա զու թյան ողջ հա -
մա կար գի ա նու նից ցա վակ ցու թյուն ներս եմ
հայտ նում մե ծա նուն ի րա վա բա նի ըն տա նի -
քին, հա րա զատ նե րին, մեր ձա վոր նե րին և
գոր ծըն կեր նե րին:

ՀՀ դա տա խա զու թյան հա մա կար գը խո -
րա պես վշտա ցած է ան վա նի գիտ նա կան,
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան դա տա խա -
զա կան հա մա կար գի կա յաց ման և զար գաց -
ման մեջ նշա նա կա լի ա վանդ թո ղած Ար տա -
վազդ Գևորգ յա նի մահ վան կա պակ ցու թյամբ:

Ար տա վազդ Գևորգ յանն իր բազ մա բե -
ղուն գոր ծու նեու թյամբ մեծ հետք է թո ղել
Խորհր դա յին Հա յաս տա նի ար դա րա դա տու թյան հա մա կար գում, ե ղել է նո րան կախ Հա յաս -
տա նի Հան րա պե տու թյան դա տա խա զու թյան կա յաց ման ա կունք նե րում, հան դի սա ցել իր ժա -
մա նա կի ազ նիվ և նվիր յալ, պե տա կան մտա ծո ղու թյամբ օժտ ված պաշ տոն յա նե րից մե կը՝
հսկա յա կան վաս տակ թող նե լով պե տա կա նա շի նու թյան գոր ծում:
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Հա յե ցո ղու թյան սահ ման ներ սկզբուն քի
գո յու թյունն ու կի րա ռու թյու նը չեն սահ մա նա -
փակ վել և չեն սահ մա նա փակ վում բա ցա ռա -
պես Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա -
տա րա նի գոր ծադր մամբ: Նկա տի ու նե նա լով,
որ դա, ըստ էու թյան, հիմ նա կան գոր ծի քն է՝
ա ռա վե լա գույնս մո տեց նե լու տար բեր սո վորույթ -
ներ, մշա կույթ, կրոն և ի րա վա կան հա մա կար -
գեր ու նե ցող երկր նե րին ի րա վուն քի միա տե -
սակ կի րառ մա նը, սկզբուն քը բա վա կա նին լայն
կի րա ռու թյուն ու նի նաև այլ մի ջազ գա յին ատ -
յան նե րում: Այս կա պակ ցու թյամբ՝ Գ.Ի.Տուն կի -
նի գնա հատ մամբ. «Մի ջազ գա յին կազ մա կեր -
պու թյուն նե րը կար ծես ի րենց վրա են քա շում
հար ցե րի մի զգա լի քա նակ, ո րոն ցով մինչ այդ
պե տու թյուն նե րի միջև հա րա բե րու թյուն նե րն
ու նե ցել են ան մի ջա կան երկ կող մա նի կամ բազ -
մա կող մա նի բնույթ»1: Հաշ վի առ նե լով այն, որ
պե տու թյուն նե րը փո խան ցում են ի րենց լիա զո -
րու թյուն նե րի մի մա սը մի ջազ գա յին կազ մա -
կեր պու թյուն նե րին, պե տու թյուն նե րի հա յե ցո -
ղու թյան ա զա տու թյան օգ տա գոր ծու մը կա րող
էր զգա լիո րեն թեթևաց նել պե տու թյուն նե րի
միջ ազ գա յին հա մա գոր ծակ ցու թյու նն այդ պի սի
մի ջազ գա յին կազ մա կեր պու թյուն նե րի շրջա -
նակ նե րում: Սկզ բուն քի կի րառ ման պրակ տի -
կան կա րե լի է գտնել նաև այլ մի ջազ գա յին
կազ մա կեր պու թյուն նե րի շրջա նակ նե րում:

Հե տաքր քիր է, որ սկզբուն քը լայն կի րա -
ռու թյուն ու նի Եվ րո պա կան ըն կե րակ ցու թյուն -
նե րի դա տա րա նի կող մից: Ըն դ ո րում՝ հատ -
կան շա կան է, որ այս դա տա րա նի կող մից

սկզբուն քի կի րա ռու թյու նը մի շարք տե սա բան -
նե ր գնա հատ ում են ա վե լի խոր քա յին: Յու.Օր -
լո վա յի կար ծի քով՝ Դա տա րա նն այն պի սի պա -
տաս խա նատ վու թյուն չի կրում սե փա կան ո րո -
շում նե րի հետևանք նե րի հա մար, որ պի սին
կրում է, օ րի նակ՝ ԵԸ դա տա րա նը, ին չը թույլ է
տա լիս Դա տա րա նին լի նել ա ռա վել ա զատ սե -
փա կան դա տո ղու թյուն նե րում2: Ս.Ն.Կուզ նե ցո -
վան հաս տա տել է Դա տա րա նի վե րահս կո ղա -
կան գոր ծա ռույ թի՝ ԵԸ ան դամ պե տու թյուն նե -
րի կող մից ԵԸ ակ տե րի կա տար ման նկատ -
մամբ աս տի ճա նա կան տա րած ման միտ ման
առ կա յու թյու նը, ան գամ՝ չնա յած ԵԸ-ն չի միա -
ցել Կոն վեն ցիա յին, բա ցատ րե լով այդ պի սի մի -
տու մն այն հանգամանքով, որ Դա տա րա նը
ցան կու թյուն չու նի ըն դու նելու դա, որ պե տու -
թյուն նե րը կա րող են խու սա փել Դա տա րա նի
կող մից ի րա կա նաց վող վե րահս կո ղու թյու նից՝
փո խան ցե լով լիա զո րու թյուն նե րը մի ջազ գա յին
կազ մա կեր պու թյա նը3: Սա կայն, Ս.Ն.Կուզ նե -
ցո վա յի պնդմամբ՝ Դա տա րա նն ու շադ րու թյան
չի առ նում հա յե ցո ղու թյան ա զա տու թյու նը, ո րը
ԵԸ տրա մադ րում է իր ան դամ նե րին ԵԸ հա -
մա պա տաս խան օ րենսդ րու թյու նն ի րենց կող -
մից ի րա կա նաց նե լիս4: Այս ատ յա նի նա խա դե -
պա յին ո րո շում նե րի ու սում նա սի րու թյու նն ուղ -
ղա կիո րեն վկա յում է, որ հա յե ցո ղու թյան սահ -
ման նե րի սկզբուն քի կի րառ ման հար ցով դա
ա ռա վել հստակ է և ո րո շա կի: Առն վազն դա -
տա րա նը հստակ սահ մա նում է այն ո լորտ նե -
րը, որ տեղ երկր նե րն ու նեն ընդգծ ված ա վե լի
լայն հա յե ցո ղու թյան սահ ման ներ: Այդ մա սով

ԳԵՎՈՐԳ ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ
ՀՀ ԱԺ պատգամավոր, ՄԻԵԴ-ում ՀՀ ներկայացուցիչ,
իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ
____________________________________________________________________________________________________________

Ð²ÚºòàÔàôÂÚ²Ü ê²ÐØ²ÜÜºð êÎ¼´àôÜøÆ ÎÆð²èàôÂÚàôÜÀ
ØÆæ²¼¶²ÚÆÜ Æð²ìàôÜøàôØ ºì ¸ð² àôÔÔì²ÌàôÂÚàôÜÀ

(¶Æî²ìºðÈàôÌ²Î²Ü Ðºî²¼àîàôÂÚàôÜ)

1 Տե՛ս Տունկին Գ.Ի. Միջազգային իրավունքի տեսություն. Մ., 1970, էջ 343:
2 Տե՛ս Օրլովա Յու.Մ. ԵԽ Դատարանի համագործակցությունը միջազգային և ազգային դատական հաստատությունների

հետ. ատեն. … իր. գիտ. թեկն.. 12.00.10 /Կազան, 2005, էջ 216:
3 Տե՛ս Կուզնեցովա Ս.Ն.: ԵՄ և ԵԽ համագործակցությունը մարդու հիմնական իրավունքների պաշտպանության

ոլորտում. ատեն… իր. գիտ. թեկն. 12.00.10 / Կազան, 2005, էջ 209:
4 Տե՛ս նույն տեղը:
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դա տա րա նը սահ մա նել է5, որ ԵԸ ան դամ երկըր -
ներն օժտ ված են հա յե ցո ղու թյան ո րո շա կի ա -
զա տու թյամբ՝ հա սա րա կա կան անվ տան գու -
թյա նն սպառ նա լի քի առ կա յու թյան դեպ քում
ապ րանք նե րի ներ մուծ ման ար գելք հայ տա րա -
րե լու ի րա վուն քը կի րա ռե լիս, «հան գա մանք նե -
րից կախված՝ ի րա վա սու պե տա կան մար մին -
ներն ու նեն ո րո շա կի աս տի ճա նի ա զա տու թյուն
այն մի ջոց նե րը ձեռ նար կե լիս, ո րոնք նրանք
կհա մա րեն անհ րա ժեշտ՝ հա սա րա կա կան ան -
վտան գու թյու նն ա պա հո վե լու հա մար…»:

ՄԱԿ Մի ջազ գա յին դա տա րա նը, նույն պես
ուղ ղա կիո րեն ամ րագ րել է սկզբուն քի ան մի ջա -
կան կի րառ ման փաս տը: Ա ռա ջին դեպ քը, երբ
նա կի րա ռել է խնդրո ա ռար կա սկզբուն քը,
Պար սից ծո ցում ԱՄՆ և այլ չե զոք դրո շի ներ քո
լո ղա ցող նավ թա յին տան կեր նե րի վրա հար -
ձակ ման՝ պարս կա կան նավ թա յին աշ տա րակ -
նե րի վրա ԱՄՆ եր կու ռազ մա կան հար ձա կում -
նե րի օ րի նա կա նու թյան վե րա բեր յալ հարցն է:
Քն նու թյան ըն թաց քում ԱՄՆ պնդում էին, որ
ՄԱԿ Մի ջազ գա յին դա տա րա նը պետք է ի րենց
տրա մադ րի հա յե ցո ղու թյան ա զա տու թյուն այն
հան գա ման քը ո րո շե լիս, թե արդ յո՞ք պա տաս -
խան մի ջոց նե րին դի մե լն անհ րա ժեշտ ու հա -
մա մաս նա կան է ե ղել: ՄԱԿ Մի ջազ գա յին դա -
տա րա նը մեր ժել է ԱՄՆ պա հան ջը հետևյալ
հիմ նա վոր մամբ.

«ԱՄՆ պնդում են, որ նավ թա յին աշ տա -
րակ նե րի վրա հար ձա կում նե րը բա րեխղ ճո րեն
հա մա րել են անհ րա ժեշ տու թյուն անվ տան գու -
թյան շա հե րը պաշտ պա նե լու հա մար, ինչ պես
նաև «կող մին, ո րը բա րեխղ ճո րեն մի ջոց ներ է
ձեռ նար կում անվ տան գու թյան հար ցե րին վե -
րա բեր ող իր կարևո րա գույն շա հե րը պաշտ պա -
նե լու հա մար, պետք է տրա մադր վի հա յե ցո ղու -
թյան ա զա տու թյուն»… Սա կայն դա տա րա նի
խնդի րը չէ պար զա բա նել, թե արդ յո՞ք սխա լա -
կան չէ ԱՄՆ կող մից տվյալ դեպ քում կի րառ -
վող Բա րե կա մա կան նա վի գա ցիա յի և առևտ րի
մա սին պայ մա նագ րի [Friendship, Navigation and
Commerce Treaty] ХХ հոդ վա ծի կետ 1(d) մեկ -

նա բա նու մը, քա նի որ ինք նա պաշտ պա նու թյան
նպա տակ նե րով անհ րա ժեշտ մի ջոց ներ կի րա -
ռե լու մի ջազ գա յին ի րա վուն քի պա հան ջը խիստ
ու օբ յեկ տիվ է և տա րա ծու թյուն չի թող նում
որևէ հա յե ցո ղու թյան ա զա տու թյան հա մար»6:

Քն նե լով Նի կա րա գուա յի և ԱՄՆ միջև բա -
րե կա մա կան նա վի գա ցիա յի և առևտ րի մա սին
պայ մա նագ րի ХХI հոդ վա ծի պա հանջ նե րը՝ ՄԱԿ
մի ջազ գա յին դա տա րա նը «Nicaragua» գոր ծով
վճռի մեջ սահ մա նեց, որ կող մե րը տի րա պե տել
են հա յե ցո ղու թյան ոչ լրիվ ա զա տու թյան ան -
վտան գու թյան շա հե րի պաշտ պա նու թյա նը վե -
րա բեր ող վե րա պա հու թյուն նե րը կի րա ռե լիս.
«Անհ րա ժե՞շտ է արդ յոք տվյալ մի ջո ցը շա հե րը
պաշտ պա նե լու հա մար, ինչ պես ընդգ ծել է դա -
տա րա նը, այն հար ցը չէ, ո րի լու ծու մը բա ցա -
ռա պես կախ ված է պե տու թյան կամ քից»7: Նման
մո տե ցու մը են թադ րում է տվյալ պե տու թյան
մեջ հա յե ցո ղու թյան ո րո շա կի ա զա տու թյան առ -
կա յու թյուն, ին չը վկա յում է դա տա րա նի կող -
մից սկզբուն քի կի րա ռու թյու նը:

Սկզ բուն քի օգ տին ա ռա վել ակն հայտ կար -
ծիք ՄԱԿ Մի ջազ գա յին դա տա րա նի դա տա կան
պրակ տի կա յի շրջա նակ նե րում առ կա է հատ -
կա պես դա տա վոր Շահ հա բուդ դե նի՝ մի ջու կա -
յին զեն քի օգ տա գործ ման օ րի նա կա նու թյան
վե րա բեր յալ խորհր դատ վա կան եզ րա կա ցու -
թյան մեջ պա րու նակ վող ա ռան ձին կար ծի քում.
«Անհ րա ժեշտ է պահ պա նել հա վա սա րակշ ռու -
թյուն ա ռա ջա ցող տա ռա պանք նե րի և ռազ մա -
կան նպա տակ նե րի միջև… Բ նա կա նա բար՝ դա
պե տու թյուն նե րի խնդիրն է: Դա տա րա նը չի
կա րող ոտնձ գու թյուն կա տա րել նրանց ի րա -
վուն քի նկատ մամբ, սա կայն այդ դեպ քում դա -
տա րա նը պար տա վոր է պար զել, թե ինչ պի սի՛ն
է պե տու թյուն նե րի ո րո շու մը»8: Տվ յալ դեպ քում
հաս տատ վում է սկզբուն քի կի րառ ման կոնկ -
րետ դեպք` գնա հատ ման մի ջազ գա յին նոր մե -
րի ա նո րո շու թյու նը, ո րը բա ցատ րում է պե տու -
թյուն նե րի կող մից դրանց ոչ միան շա նակ կի -
րա ռե լու անհ րա ժեշ տու թյու նը՝ հաշ վի առ նե լով
կոնկ րետ հան գա մանք նե րը:

5 Տե՛ս ՄԱԿ Միջազգային դատարանի որոշումը «Oil Platforms (Iran v US)», 2003//ICJ Rep 90:
6 Տե՛ս նույն տեղը, կ. 73:
7 Տե՛ս ՄԱԿ Միջազգային դատարանի որոշումը «Military and Paramilitary Activities in and against Nicaragua (Nicaragua

v USA)»// ICJ Rep 14,– 1986, էջ 282:
8 Տե՛ս ՄԱԿ Միջազգային դատարանի խորհրդատվական եզրակացություն «Legality of Nuclear Weapons»// ICJ Rep

226, 1996, Separate Opinion of Judge Shahabuddeen, մաս III, սեկցիա 2:



Մար դու ի րա վունք նե րի մի ջա մե րիկ յան դա -
տա րա նն իր ա ռա ջին խորհր դատ վա կան եզ -
րա կա ցու թյուն նե րից9 մե կի մեջ, ո րը վե րա բե -
րում է հպա տա կագր ման սե փա կան ըն թա ցա -
կար գե րը՝ որ պես քա ղա քա ցիու թյան ձեռք բեր -
ման ե ղա նակ, սահ մա նե լու՝ պե տու թյուն նե րի
ի րա վուն քի մա սին նշում է. «Խոս քն այն ար -
ժեք նե րի մա սին է, ո րոնք ձեռք են բե րում կոնկ -
րետ ուր վագ ծեր դրանց կի րառ ման պա հին ձևա -
վոր վող ի րա կան ի րա վի ճակ նե րի լույ սի ներ քո,
և ո րոնք թույլ են տա լիս հա յե ցո ղու թյան ո րո շա -
կի ա զա տու թյուն դրանք ի րաց նե լիս»10:

ՄԱԿ Մար դու ի րա վունք նե րի հանձ նա ժո -
ղո վը, ո րը 1979 թվա կա նին զբաղ ված է ե ղել
Քա ղա քա ցիա կան և քա ղա քա կան ի րա վունք -
նե րի մա սին պակ տի ոչ պատ շաճ կի րառ ման
դեպ քե րի քննու թյամբ, «հա յե ցո ղու թյան ա զա -
տու թյուն» հար ցով հետևյալ կերպ է ար տա -
հայտ վել. «Յու րա քանչ յուր հա սա րա կու թյու նում
բա րո յա կան ար ժեք նե րը տար բեր են: Միաս -
նա կան ու նի վեր սալ ստան դարտ գո յու թյուն չու -
նի: Հետևա բար՝ հա յե ցո ղու թյան ո րո շա կի ա -
զա տու թյու նը պետք է տրա մադր վի ի րա վա սու
պե տա կան մար մին նե րին»11: Նույն հանձ նա ժո -
ղո վը 1978 թվա կա նին ուղ ղա կիո րեն խո սել է
հա յե ցո ղու թյան ա զա տու թյան մա սին՝ նշե լով
փաս տա ցի ան խու սա փե լի տար բե րու թյուն նե րը
վե րը հի շա տակ ված պակ տի նոր մե րի կի րառ -
ման գոր ծում. «Ի րա վա կան պաշտ պա նու թյու -
նը և ծա ռա յու թյուն նե րը, ո րոնք պե տու թյու նը
կա րող է տրա մադ րել ա ռան ձին ըն տա նի քի,
նույ նը չեն տար բեր երկր նե րում և կախ ված են
տար բեր սո ցիա լա կան, տնտե սա կան, քա ղա -

քա կան ու մշա կու թա յին պայ ման նե րից և ա -
վան դույթ նե րից»12:

Նաև հա յե ցո ղու թյան ա զա տու թյան սկզբուն -
քի մե թո դա բա նա կան սահ մա նում նե րի հետ,
ըստ էու թյան, հա մընկ նող ա ռան ձին դրույթ նե -
րը հան դի պում են ո րոշ մի ջազ գա յին հաս տա -
տու թյուն նե րի ար բիտ րա ժա յին ո րո շում նե րում:
Այս պես, օ րի նակ՝ Հիթ րոու օ դա նա վա կա յա նի
տուր քե րի մա սին ԱՄՆ և Մեծ Բ րի տա նիա յի
միջև վե ճը քննած մի ջազ գա յին ար բիտ րա ժի
կող մից կա յաց ված ո րոշ ման մեջ սահ ման վել է,
որ Միաց յալ Թա գա վո րու թյու նը տի րա պե տում
էր «հա յե ցո ղու թյան ա զա տու թյամբ» բո լոր
ուղևոր նե րի հա մար հա մա պա տաս խան պար -
տա դիր վճար նե րը սահ մա նե լիս13:

Հա յե ցո ղու թյան ա զա տու թյան մա սին հի -
շա տա կու թյուն հան դի պում է նաև Ա զատ առև -
տրի մա սին հյու սի սատ լանտ յան հա մա ձայ նա -
գրի տրի բու նա լի (NAFTA, գլուխ 11) ար բիտ րա -
ժա յին պրակ տի կա յում. «1105 հոդ վա ծի խախ -
տու մը տե ղի է ու նե նում միայն այն դեպ քում,
երբ ա պա ցուց վել է, որ ներդ րո ղը են թարկ վել է
այն քան ա նար դա րա ցի և կա մա յա կան վե րա -
բեր մուն քի, ո րն ա նըն դու նե լի է մի ջազ գա յին
պրակ տի կա յի տե սանկյունից: Տվ յալ եզ րա կա -
ցու թյու նը կա րող է կա տար վել՝ հաշ վի առ նե լով
այն, որ մի ջազ գա յին ի րա վուն քը տրա մադ րում
է ի րա վա սու պե տա կան մար մին նե րին հա յե ցո -
ղու թյան մեծ ա զա տու թյուն՝ ի րենց ներ քին գոր -
ծե րը կար գա վո րե լիս»14: 

Միան շա նակ՝ վե րը ներ կա յաց ված դեպ քե -
րում խոս քն սկզբուն քի դրույթ նե րի լիար ժեք
կի րառ ման մա սին չէ: Սա կայն նշված օ րի նակ -
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նե րը թույլ են տա լիս եզ րա կաց նել պրակ տի կա -
յում բազ մա թիվ մի ջազ գա յին դա տա կան և այլ
ատ յան նե րի առ կա յու թյան մա սին, ո րոնք թույլ
են տա լիս ո րո շա կի ճկու նու թյուն հա ղոր դել միջ -
ազ գա յին ի րա վուն քի հա մա կար գին:

Ար դա րա դա տու թյան եվ րո պա կան դա տա -
րա նը (ԱԵԴ) նույն պես իր ո րո շում նե րում կի -
րա ռում է հա յե ցո ղու թյան սահ ման նե րի սկզբուն -
քը մի շարք ո լորտ նե րում։ Ա մե նա հա ճախ հղու -
մը խնդրո ա ռար կա սկզբուն քին կա րե լի է տես -
նել հա սա րա կա կան կար գի պաշտ պա նու թյան
կար գա վո րում նե րը մեկ նա բա նե լիս կամ դրան -
ցից շեղ վե լու հիմ նա վոր վա ծու թյու նը քննար կե -
լու ըն թաց քում, մաս նա վո րա պես՝ ԵՄ պայ մա -
նագ րի հոդ ված 39 (3) (բաց. հոդ ված 48((3))),
ինչ պես նաև 64/221 Հրա մա նագ րի դրույթ նե -
րը՝ աշ խա տող նե րի ա զատ տե ղա շարժ մա նը
վե րա բե րող։ ԱԵԴ ճա նա չել է, որ հա սա րա կա -
կան կար գի հաս տատ ման բա ցա ռու թյուն նե րը
պետք է հիմ նա վոր վեն՝ Կոն վեն ցիա յի 8-11 հոդ -
ված նե րի կե տե րի սահ մա նա փա կում նե րի հա -
մա ձայն։ 

Ամ փո փե լով վե րը նշվա ծը՝ կա րե լի է եզ րա -
կաց նել. մի ջազ գա յին ի րա վուն քի նոր մե րի ոչ
միան շա նակ մեկ նա բա նու թյա նը և կի րա ռու -
թյա նը հա վա նու թյուն տվող հա յե ցո ղու թյան
սահ ման նե րի սկզբուն քի դրույթ նե րի օգ տա գոր -
ծու մը թույլ է տա լիս մի ջազ գա յին հա րա բե րու -
թյուն նե րի շրջա նակ նե րում ո րո շում նե րի ըն դուն -
ման ըն թա ցա կար գին տալ ա ռա վել ժո ղովր դա -
վա րա կան բնույթ և միա ժա մա նակ մո տեց նել
ի րա վուն քի նոր մն ի րա կա նու թյա նը, քա նի որ
հենց ի րա վա սու ներ պե տա կան մար մին նե րը
կա րող են ճիշտ ու արդ յու նա վետ կի րա ռել այս
կամ այն նոր մը կոնկ րետ ի րա վա հա րա բե րու -
թյուն նե րի նկատ մամբ: Ըն դ ո րում՝ սկզբուն քը
կի րառ վում է միայն այն նոր մե րի նկատ մամբ,
ո րոնք են թադ րում են կամ ու նակ են թույ լատ -
րել ոչ միան շա նակ մեկ նա բա նու թյուն, այն է`
գնա հա տո ղա կան բնույ թի նոր մեր, լիա զո րու -
թյուն տվող կամ հետևանք ներ են թադ րող նոր -
մեր: Երկ րոր դը՝ հա յե ցո ղու թյան ա զա տու թյան
սահ ման նե րը փո փո խա կան են ժա մա նա կի մեջ
հա սա րա կա կան և ի րա վա կան զար գաց ման

հետևան քով՝ հիմք ըն դու նե լով նաև այն, որ
սկզբուն քի կի րառ ման հնա րա վո րու թյուն նե րը
տար բեր կլի նեն` գոր ծի և այս կամ այն նոր մի
կի րառ ման պա հին ձևա վոր ված ի րա վի ճա կի
հան գա մանք նե րից կախված:

Մի ջազ գա յին տար բեր մար մին նե րի կող -
մից սկզբուն քի կի րառ ման պրակ տի կա յի ու -
սում նա սի րու թյու նը վկա յում է, որ հա յե ցողու -
թյան սահ ման նե րի սկզբուն քը, ըստ էու թյան,
հիմ նա կան կի րա ռու թյուն և նշա նա կու թյուն է
ստա ցել հատ կա պես Մար դու ի րա վունք նե րի
եվ րո պա կան դա տա րա նի գոր ծու նեու թյան մեջ,
ո րի նա խա դե պա յին ի րա վուն քով և սահ ման վել
են այդ սկզբուն քի կի րառ ման հիմ նա կան ե ղա -
նակ ներն ու հիմ քե րը:

Որպես արդ յունք՝ Դա տա րա նի կող մից
ձևա վոր ված նա խա դե պա յին ի րա վունքը, ըստ
էու թյան, սահ մա նել է մի շարք սկզբունք ներ,
ո րոնց գոր ծադր մամբ է Դա տա րա նը ո րո շում
յու րա քանչ յուր պե տու թյան հա յե ցո ղու թյան
սահ ման նե րը, այ սինքն՝ ո րո շա կի հան գա մանք -
ներ, ո րոնք ազ դե ցու թյուն ու նեն Դա տա րա նի
կող մից հա յե ցո ղու թյան սահ ման նե րը ո րո շե -
լիս: Չնա յած Դա տա րա նի նա խա դե պե րը, հա -
յե ցո  ղու թյան սահ ման նե րի ո րոշ ման հետ կապ -
ված, եր բեմն կա րե լի է հա կա սա կան և ոչ
ճշգրիտ հա մա րել, սա կայն կան մի շարք հան -
գա մանք ներ, ո րոնք, ան կաս կած, ազ դե ցու -
թյուն են ու նե նում Դա տա րա նի կող մից պե -
տու թյա նը լայն կամ նեղ սահ ման ներ տրա -
մադ րե լու հար ցում:15

Հա յե ցո ղու թյան սահ ման նե րը կախ ված են
նաև քննարկ ման դրված շա հե րի հա մադ րու -
թյու նից: Օ րի նակ՝ ե թե ան հա տի շա հը հա կա -
սում է որևէ կարևոր հա սա րա կա կան շա հին,
ա պա մեծ է հա վա նա կա նու թյու նը, որ Դա տա -
րա նը տվյալ դեպ քում պե տու թյա նը կտա հա յե -
ցո ղու թյան լայն շրջա նակ: Մյուս կող մից՝ ե թե
գործ ու նենք ան ձի հիմ նա րար ի րա վուն քի հետ,
ապա այս դեպ քում Դա տա րա նը պե տու թյան
հա յե ցո ղու թյան սահ մա նը, ան կաս կած, հա մա -
րե լու է չա փա զանց նեղ:

Մի ջամ տու թյան նպա տա կը նույն պես
կարևոր դեր է խա ղում հա յե ցո ղու թյան սահ -

15 Տե՛ս D. Spielmann, Allowing the Right Margin the European Court of Human Rightsand theNational Margin of
Appreciation Doctrine: Waiver or Subsidiarity of EuropeanReview?, Center for European Legal Studies Working Paper
Series, էջ 9-31:



ման նե րը ո րո շե լիս: Ե թե մի ջամ տու թյու նը հե -
տապն դում է այն պի սի նպա տակ, ո րը հստակ
սահ ման ված է Կոն վեն ցիա յով կամ հաս տատ -
ված է Դա տա րա նի նա խա դե պա յին ի րա վուն -
քով, ա պա այս դեպ քում Դա տա րա նը պե տու -
թյա նը կտրա մադ րի հա յե ցո ղու թյան լայն շրջա -
նակ: Նման դեպ քե րը նե րա ռում են, օ րի նակ,
սո ցիա լա կան, տնտե սա կան նկա տա ռում ներ,
ինչ պես նաև ազ գա յին անվ տան գու թյա նը վե -
րա բե րող դեպ քեր:

Մի ջամ տու թյան հա մա տեքս տը նույն պես
եր բեմն ու նե նում է կարևոր նշա նա կու թյուն հա -
յե ցո ղու թյան սահ ման նե րը ո րո շե լիս: Օ րի նակ՝
ե թե մի ջամ տու թյու նը տե ղի է ու նե ցել մի ժա -
մա նա կաշր ջա նում, երբ հա սա րա կու թյան մեջ
առ կա են ո րոշ խնդիր ներ և լար վա ծու թյուն,
դա տա րա նն իշ խա նու թյուն նե րին եր բեմն տրա -
մադ րում է հա յե ցո ղու թյան ա վե լի լայն սահ -
ման ներ:

Ո րոշ հար ցե րի վե րա բեր յալ առ կա այս -
պես կոչ ված Եվ րո պա կան կոն սեն սու սը կա րող
է մեծ ազ դե ցու թյուն ու նե նալ հա յե ցո ղու թյան
սահ ման նե րի սահ մա նա փակ ման վրա: Օ րի -
նակ՝ ե թե առ կա է որևէ հար ցի վե րա բեր յալ
կոն սեն սուս Եվ րո պա կան կոն վեն ցիա յի ան դամ
պե տու թյուն նե րի մե ծա մաս նու թյան մեջ, ա պա
որևէ պե տու թյան կող մից տվյալ հար ցի վե րա -
բեր յալ կոն սեն սու սից շեղ ման դեպ քում Դա տա -
րա նը պե տու թյա նը կտրա մադ րի հա յե ցո ղու -
թյան սահ մա նա փակ ա զա տու թյուն: Եվ հա կա -
ռա կը՝ պե տու թյուն նե րը, ան կաս կած, կու նե նան
հա յե ցո ղու թյան լայն սահ ման ներ, ե թե տվյալ
հար ցով բա ցա կա յում է Եվ րո պա կան կոն սեն -
սու սը:

Մի ջամ տու թյան հա մա չա փու թյու նը հե -
տապնդ վող նպա տա կին նույն պես կարևոր է
հա յե ցո ղու թյան սահ ման նե րը ո րո շե լիս: Ցան -
կա ցած մի ջամ տու թյուն, ո րը բա ցա սա բար է
ազ դում ան ձի որևէ ի րա վուն քի վրա, պետք է
հստակ հիմ նա վոր վի պա տաս խա նող պե տու -
թյան կող մից և պետք է հա մա չափ լի նի հե -
տապնդ վող նպա տա կին: Ինչ քան հա մա չափ է
կի րառ ված մի ջամ տու թյու նը, այն քան լայն են
հա յե ցո ղու թյան սահ ման նե րը:

Արդ յո՞ք ներ պե տա կան ատ յան նե րը հա մա -
պար փակ քննու թյան են են թար կել. դի մու մա -
տուի գան գա տը նույն պես ու նի իր ազ դե ցու -
թյու նը հա յե ցո ղու թյան սահ ման նե րի ո րոշ ման

հար ցում: Ինչ քան խո րն ու սում նա սիր ված և
փաս տարկ ված են ներ պե տա կան դա տա րան -
նե րի վճիռ ներն ու դա տավ ճիռ նե րը, այն քան
լայն են Դա տա րա նի կող մից պե տու թյա նը տրա -
մադր վող հա յե ցո ղու թյան սահ ման նե րը:

Սա կայն վկա յա կոչ ված չա փա նիշ նե րը, ճիշտ
է, ու նեն հա մընդ հա նուր բնույթ, այ նուա մե նայ -
նիվ, Դա տա րա նը ո րոշ դեպ քե րում այդ չա փա -
նիշ նե րին տա լիս է ո րո շա կի ուղղ վա ծու թյուն`
քննարկ վող հար ցի բնույ թից կախ ված: Մաս -
նա վո րա պես՝ հատ կա պես կարևո րու թյուն ունեն
խտրա կա նու թյան դրսևոր ման վե րա բեր յալ գոր -
ծե րը, որ տեղ պե տու թյա նը տրա մադր ված հա -
յե ցո ղու թյան սահ ման նե րն ա ռա վե լա գույս նվա -
զեց ված են՝ այլ հար ցե րի վե րա բեր յալ դրանց
հա յե ցո ղու թյան հա մե մա տու թյամբ:

Խտ րա կա նու թյան ար գել ման կարևո րու -
թյու նը դժվար է գե րագ նա հա տել, ուստի այդ ի -
րա վունք նե րի խախտ ման վե րա բեր յալ գոր ծե -
րը Դա տա րա նի հա տուկ ու շադ րու թյան և
քննարկ ման ա ռար կա են: 

14-րդ հոդ վա ծում թվարկ ված խտրա կա -
նու թյան հա մար հիմ քե րը սպա ռիչ չեն: Սա կայն
14-րդ հոդ վա ծն ար գե լում է խտրա կա նու թյու նը
նաև «ցան կա ցած այլ հատ կա նի շով»՝ բա ցի այն
հատ կա նիշ նե րից, ո րոնք ուղ ղա կիո րեն հոդ վա -
ծում թվարկ ված են:

Դա տա րա նի ա ռանձ նա հա տուկ վե րա բեր -
մուն քը խտրա կա նու թյան դրսևոր ման վե րա -
բեր յալ գոր ծե րով պայ մա նա վոր ված է այն կան -
խա վար կա ծով, որ, երբ պե տու թյուն ներն օժտ -
ված են հա յե ցո ղու թյան լայն ա զա տու թյամբ
Կոն վեն ցիա յով պաշտ պան վող ո րո շա կի ի րա -
վունք ներ ի րա կա նաց նե լիս, նրանց մեջ ա ռա -
ջա նում է պո տեն ցիալ հնա րա վո րու թյուն՝ այդ
ի րա վունք նե րն ի րաց նե լիս խտրա կան մո տե -
ցում կի րա ռե լու, ընդ ո րում՝ չխախ տե լով սե -
փա կան հա յե ցո ղու թյան ա զա տու թյու նը: Դ րա -
նով է պայ մա նա վոր ված, որ Դա տա րա նը կի -
րա ռում է ա ռանձ նա հա տուկ գոր ծոն ներ այս
հար ցում պե տու թյան հա յե ցո ղու թյան սահ ման -
նե րը ո րո շե լու հար ցում:

Դա տա րա նը նշում է, որ Կոն վեն ցիա յի 14-
րդ հոդ վա ծը չի ար գե լում պե տու թյուն նե րին
տար բեր կերպ լու ծել մարդ կանց տար բեր խմբե -
րի միջև «փաս տա ցի ան հա վա սա րու թյու նը»`
հա ման ման հա սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն -
նե րի կար գա վոր ման հետ կապ ված հար ցե րը
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հար թե լու հա մար16: Դա տա րա նն իր մի շարք
վճիռ նե րում սահ մա նել է. «Ոչ միա տե սակ մո -
տե ցու մը տվյալ դեպ քում կա րող էր հա մար վել
14-րդ հոդ վա ծի խախ տում միայն այն դեպ քում,
երբ չի հե տապն դում ի րա վա չափ նպա տակ և
անհ րա ժեշտ չէ ժո ղովր դա վա րա կան հա սա րա -
կու թյու նում, ո րը պայ մա նա վո րում է տվյալ մի -
ջոց նե րի կի րա ռու մը: Պե տու թյուն ներն օգտ վում
են հա յե ցո ղու թյան ա զա տու թյու նից՝ գնա հա -
տե լիս, թե որ քա նո՛վ է տար բեր մի ջոց նե րի կի -
րա ռու մը հա ման ման դեպ քե րում խտրա կան մի -
ջոց»17: 

Ստորև ներ կա յաց ված գոր ծե րում Դա տա -
րա նն ուղ ղա կի ար տա հայ տում է իր դիր քո րո -
շու մը, ըստ ո րի՝ պե տու թյուն նե րի հա յե ցո ղու -
թյան սահ ման նե րի ծա վա լը քննարկ վող խնդրի
լույ սի ներ քո կախ ված կլի նի գոր ծի հան գա -
ման քից, ոտնձ գու թյան ա ռար կա յից և տվ յալ
գոր ծի նա խա պատ մու թյու նից18:

Դա տա րա նը մի քա նի ան գամ նշել է, որ
14-րդ հոդ վա ծը պաշտ պա նում է խտրա կա նու -
թյու նից այն ան ձանց կամ ան ձանց խմբե րին,
«ո րոնք գտնվում են հա մե մա տե լի պայ ման նե -
րում»19 կամ «հա ման ման պայ ման նե րում»20: Դա
նշա նա կում է, որ ան ձը կամ ան ձանց խում բը,
ով քեր կարծնում են, թե ի րենց նկատ մամբ կի -
րառ վել է խտրա կան վե րա բեր մունք, պետք է
ա պա ցու ցեն, որ պայ ման նե րը, ո րոն ցում ի րենք
գտնվել են, այն պի սին են, ում նկատ մամբ թույլ
են տրվում վե րա բեր մուն քի տար բե րու թյուն ներ,
որոնք հա մե մա տե լի են կամ հա մանման: Տվյալ
պա հան ջն ամ րապնդ վել է Վան դեր Մյուս սել

գոր ծում, ո րում ու սա նող-ի րա վա բա նը հար կա -
դրված է ե ղել պաշտ պա նել մե ղադր յա լին՝ չստա -
նա լով ո՛չ վար ձատ րու թյուն, ո՛չ էլ ծախ սե րի փոխ -
հա տու ցում: Դի մու մա տուն բո ղո քում էր 14-րդ
հոդ վա ծի և 4-րդ հոդ վա ծի հետ հա մա տեղ
խախտ ման վե րա բեր յալ՝ նշե լով, որ միայն նրանք
են ներգ րավ վել հար կա դիր աշ խա տան քի մեջ,
ով քեր սո վո րում են փաս տա բան դառ նա լու հա -
մար՝ ի տար բե րու թյուն այլ մաս նա գի տու թյուն -
նե րի ու սա նող նե րի: Դա տա րա նը չգտավ Կոն -
վեն ցիա յի խախ տում՝ նշե լով փաս տա բա նա կան
գոր ծու նեու թյան և այլ մաս նա գի տու թյուն նե րի
միջև «հիմ նա րար տար բե րու թյուն նե րը»21: Դա -
տա րա նը, այդ պի սով, բա վա կա նին նեղ մեկ -
նա բա նեց «հա ման ման պայ ման նե րի» հաս կա -
ցու թյու նը ոչ դի մու մա տու նե րի օգ տին22: Քննարկ -
ման ա ռար կա դարձ նե լով պե տու թյուն նե րի
խտրա կան մի ջոց նե րի կի րառ ման հար ցում հա -
յե ցո ղու թյան սահ ման նե րի ծա վալ նե րի հար ցը՝
Դա տա րա նը սահ մա նում է, որ հա յե ցո ղու թյան
լայն ա զա տու թյու նը տրա մադր վում է պե տու -
թյուն նե րին, օ րի նակ՝ ի րենց սո ցիա լա կան և
տն տե սա կան քա ղա քա կա նու թյու նն ի րաց նե -
լիս23. «Հա սա րա կու թյան և նրա պա հանջ մունք -
նե րի մա սին ա մե նա լավ ի րա զեկ վա ծու թյան
պատ ճա ռով՝ ազ գա յին իշ խա նու թյուն նե րն ի
սկզբա նե գտնվում են լա վա գույն դիր քում՝ սո -
ցիալ-տնտե սա կան ի րա վի ճա կը գնա հա տե լու
հա մար, այդ պատճառով էլ Դա տա րա նը մե ծ
մա սամբ հար գում է պե տու թյան ընտ րու թյու նը,
ե թե միայն ձեռ նարկ ված մի ջո ցներն ակն հայ -
տո րեն հիմ նա վոր ված չեն»24:

16 Տե՛սThlimmenos v. Greece.
17 Տե՛ս Giavi v. Greece.– 2013.– 3 հոկտեմբեր; Դատարանի որոշում Stec and Others v. The UK.– 2006.– 12 ապրիլ,– 

§50-51. URL:http://hudoc.echr.coe.int/eng#{“documentcollectionid2”:[“GRANDCHAMBER”,”CHAMBER”]} (դիմում՝
30.04.2014):

18 Տե՛ս նույն տեղը, §52:
19 Տե՛ս National Union of Belgian Police.– 1975.– 27 հոկտեմբեր // Որոշումների պաշտոնական ժողովածու.– №А 19,–

§44; Դատարանի որոշում Andrle v. The Czech Republic.– 2011.– 17 փետրվար URL:http://hudoc.echr.coe.int/eng#{“doc-
umentcollectionid2”:[“GRANDCHAMBER”,”CHAMBER”]}(դիմում՝ 12.05.2014):

20 Տե՛ս Lithgow and Others v.UK.– 1986.– 8 հուլիս // Որոշումների պաշտոնական ժողովածու.– №А 102,– §177;
Դատարանի որոշում Danis and The Association of Ethnic Turks v. Romania.– 2015.– 21 ապրիլ;
URL:http://hudoc.echr.coe.int/eng#{“documentcollectionid2”:[“GRANDCHAMBER”,”CHAMBER”]}(դիմում՝ 12.09.2015)

21 Տե՛ս Van der Mussele v. Belgium.– 1983.– 23 նոյեմբեր // Որոշումների պաշտոնական ժողովածու.– №А 70,– §46:
22 Տե՛ս The National and Provincial Building Society, The Leeds Permanent Building Society and The Yorkshire Building

Society v. UK.– 1997.– 23 հոկտեմբեր,– § 88-89; URL:http://hudoc.echr.coe.int/eng#{“documentcollectionid2”:[“GRAND-
CHAMBER”,”CHAMBER”]} (դիմում՝ 23.04.2014).

23 Տե՛ս Stec and Others v. The UK.– 2006.
24 Տե՛ս CHBIHI Loudoudi and others v. Belgium.– 2014.– 16 դեկտեմբեր. URL:http://hudoc.echr.coe.int/eng#{“document-

collectionid2”:[“GRANDCHAMBER”,”CHAMBER”]} (դիմում՝ 27.03.2015).; Դատարանի որոշում Willis v. The UK.– 2002.–
11 հունիս. §64-70. նույն տեղը:



Այս պես, օ րի նակ՝ Սթե քը և ու րիշ նե րը Միա -
ցյալ Թա գա վո րու թյան դեմ գոր ծում25, ո րը վե -
րա բե րում էր տղա մարդ կանց և կա նանց հա -
մար սահ ման ված կեն սա թո շա կի անց նե լու տար -
բեր տա րի քին, Դա տա րա նը չճա նա չեց պե տու -
թյա նը որ պես Կոն վեն ցիա յի 14-րդ հոդ վա ծի
դրույթ նե րը խախ տող:

Ե թե Դա տա րա նի կող մից քննվող գոր ծը
շո շա փում է սե ռա կան, ծննդյան, ազ գու թյան,
ռա սա յի կամ սե ռա կան կողմ նո րոշ ման հատ -
կա նի շով տար բե րու թյուն, ա պա Դա տա րա նը,
ինչ պես նշված է ստորև, ճա նա չում է հա մա չա -
փու թյան ա ռա վել խիստ ստան դար տի կի րառ -
ման անհ րա ժեշ տու թյու նը:

Ըստ սե ռա կան հատ կա նի շի խտրա կա նու -
թյա նը վե րա բեր ող գոր ծե րում Դա տա րա նը
հետևո ղա կա նո րեն կի րա ռում է հա մա չա փու -
թյան բարձր ստան դարտ: Օ րի նակ՝ Շու լեր-
Զգրա գեն գոր ծն առնչ վել է Շ վեյ ցա րիա յի բնակ -
չին ե րե խա յի ծնվե լուց հե տո հաշ ման դա մու թյան
թո շա կից զրկե լուն միայն այն հիմ քով, որ, դառ -
նա լով մայր, նա, միևնույն է՝ կա զատ վեր աշ -
խա տան քից: Այդ գոր ծում Դա տա րա նը նո րից
պա հան ջեց «օբ յեկ տիվ և ող ջա միտ հիմ քեր», ո -
րոնց առ կա յու թյու նն ազ գա յին իշ խա նու թյուն -
նե րը պետք է ա պա ցու ցեին՝ ներ կա յաց նե լով ա -
ռա վել ծան րակ շիռ պատ ճառ ներ, ո րոնք ար դա -
րաց նում են ըստ սե ռի հատ կա նի շի տար բե րու -
թյուն նե րը26: Նկա տի ու նե նա լով, որ նման պատ -
ճառ ներ չներ կա յաց վե ցին, Դա տա րանն ար ձա -
նագ րեց Կոն վեն ցիա յի 14-րդ հոդ վա ծի խախ -
տու մը` 6-րդ հոդ վա ծի հետ հա մա տեղ:

Խիստ վե րահս կո ղու թյուն ի րա կա նաց վում
է նաև ըստ սե ռա կան հատ կա նի շի խտրա կա -
նու թյան վե րա բեր յալ գոր ծե րով: Այս պես՝ Դա -
տա րանն ըն դու նեց, որ ազ գա յին իշ խա նու թյուն -
նե րը դուրս են ե կել հա յե ցո ղու թյան ա զա տու -

թյան սահ ման նե րից՝ ա զա տե լով կա նանց հա -
կահր դե հա յին բրի գա դի աշ խա տանք նե րում
մաս նակ ցու թյան պար տա կա նու թյու նից27:

Ար տաա մուս նա կան ե րե խա նե րի վե րա բե -
րյալ գոր ծե րով28 Դա տա րա նը նույն պես, սկսելով
Մարք սը ընդ դեմ Բել գիա յի դեմ29 գոր ծից, հետևո -
ղա կա նո րեն հան գում է հա յե ցո ղու թյան ա զա -
տու թյան բա ցա կա յու թյան վրա30: Դա տա րա նը,
հաս տա տե լով ըն տա նի քի կող մից ա ջակ ցու թյան
անհ րա ժեշ տու թյու նը և օ րի նա կա նու թյու նը, ան -
թույ լատ րե լի ճա նա չեց այն ի րա վի ճա կը, ո րում
«ա նօ րի նա կան» մայ րե րը հայտն վում են օ րի նա -
կան նե րի հետ հա մե մա տու թյամբ ե րե խա յի հետ
ազ գակ ցա կան կա պե րի հաս տատ ման ա ռու մով
ան բա րեն պաստ ի րա վի ճա կում31: Պա տաս խա -
նող պե տու թյու նը ոչ մի ա պա ցույց չի ներ կա յաց -
րել այն մա սին, որ «ա նօ րի նա կան» մայ րե րը
հա ճախ են թող նում ի րենց ե րե խա նե րին32:

Գոր ծե րի ևս մեկ կա տե գո րիա, ո րն ա ռա -
ջաց նում է Դա տա րա նի զգու շու թյու նը, ան կաս -
կած, ռա սա յա կան խտրա կա նու թյամբ պայ մա -
նա վոր ված գոր ծերն են: Իսթ Էֆ րի քեն Էյ ժիէնս
գոր ծն առնչ վում էր միգ րա ցիոն օ րենսդ րու թյան
հետ, ո րը բո վան դա կում էր, այս պես կոչ ված,
«ծննդյան վայ րի» կա նո նը: Տվ յալ օ րենսդ րու -
թյան հա մա պա տաս խան՝ անձն ի րա վունք ու -
ներ մուտք գոր ծելու Միաց յալ Թա գա վո րու թյան
տա րածք միայն այն դեպ քում, երբ նրա ծնող -
նե րից մե կը կամ տա տը կամ պա պը ծնվել են
Միաց յալ Թա գա վո րու թյու նում: Դի մու մա տու -
նե րը բո ղո քում էին տվյալ կա նո նի խտրա կան
բնույ թից, քա նի որ ա մե նից հա ճախ այդ կանոնը
շո շա փում էր սպի տակ ռա սա յին չպատ կա նող
ան ձանց: Դա տա րա նը հրա ժար վեց քննել Միա -
ցյալ Թա գա վո րու թյան քա ղա քա ցի նե րի նկատ -
մամբ խտրա կա նու թյան մա սին հար ցը՝ այն
հիմ քով, որ տվյալ պե տու թյու նը չի ստո րագ րել
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30 Տե՛ս Vermeire v. Belgium.– 1991.– 29 նոյեմբեր // Որոշումների պաշտոնական ժողովածու.– №А 214-С: Դատարանի

որոշում Paulik v. Slovakia.– 2006.– 10 հոկտեմբեր. §50-59, §53: 
31 Տե՛ս Weller v. Hungary.– 2009.– 21 մարտ. §40:
32 Տե՛ս նույն տեղը, §38-39:
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Կոն վեն ցիա յին կից Ար ձա նագ րու թյուն թիվ 4,
ո րը ե րաշ խա վո րում է իր եր կիր վե րա դառ նա լու
ի րա վուն քը:

Այ նուա մե նայ նիվ, Հանձ նա ժո ղովն ըն դու -
նեց բո ղո քը՝ նշե լով, որ. «Ի տար բե րու թյուն 14-
րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված այլ հիմ քե րի՝ ըստ
ռա սա յա կան հատ կա նի շի խտրա կա նու թյու նը
կա րող է ո րո շա կի հան գա մանք նե րում հան դի -
սա նալ, Կոն վեն ցիա յի 3-րդ հոդ վա ծի ի մաս տով,
որ պես ար ժա նա պատ վու թյու նը նվաս տաց նող
վե րա բեր մունք»33: 

Ազ գա յին հատ կա նի շով տար բե րու թյուն նե -
րը նույն պես կա րող են հան դի սա նալ խիստ վե -
րահս կո ղու թյան ա ռար կա34: Դա տա րա նը պե -
տու թյուն նե րից պա հան ջում է ներ կա յաց նել ի -
րա վա կան կար գա վի ճա կում տար բե րու թյուն նե -
րի «ա ռա վել ծան րակ շիռ պատ ճառ ներ»: Տվ յալ
տար բե րու թյուն նե րը հա ճախ ճա նաչ վում են կա -
մա յա կան, ոչ մի «օբ յեկ տիվ և ող ջա միտ» հիմք
չու նե ցող: Գեյգ յուզ յու գոր ծում և՛ Հանձ նա ժո ղո -
վը, և՛ Դա տա րա նը հան գե ցին այն եզ րա կա ցու -
թյան, որ խախտ վել են 14-րդ հոդ վա ծը և թիվ 1
Ար ձա նագ րու թյուն 1-ին հոդ վա ծը հա մա տեղ՝
թուրք քա ղա քա ցուն սո ցիա լա կան ա պա հո վու -
թյան վճա րի վճա րու մը մեր ժե լու կա պակ ցու -
թյամբ, ով օ րի նա կան հի մունք նե րով աշ խա -
տում էր Ավստ րիա յում և ավստ րիա ցի քա ղա -
քա ցի նե րի հետ հա վա սար վճա րում էր ա պա -
հո վագ րա կան վճար նե րը35:

Դա տա րա նի պրակ տի կա յի վեր լու ծու թյու -
նը վկա յում է, որ սե ռա կան կողմ նո րոշ ման հո -
ղի վրա խտրա կա նու թյու նը նույն պես են թա կա
է Դա տա րա նի կող մից ա ռա վել խիստ վե րահըս -
կո ղու թյան, ին չը վկա յում է տվյալ հար ցում պե -
տու թյուն նե րի հա յե ցո ղու թյան ա զա տու թյան նե -

ղաց ման մա սին: Այս պես, օ րի նակ՝ Ե.Բ.-ն Ֆրան -
սիա յի դեմ գոր ծում Դա տա րա նը ճա նա չեց
Ֆրան սիա յի լիա զոր ված մար մին նե րի՝ ի գա կան
սե ռի զույ գին ե րե խա յի որ դեգր ման մեր ժում
տրա մադ րե լը որ պես Կոն վեն ցիա յի հոդ ված 14,
հոդ ված 8 հետ խախ տում36:

Այս պի սով՝ Կոն վեն ցիա յի հա մա կար գում
Դա տա րա նի հա մար հատ կա պես կարևոր է
ըստ սե ռա կան, ծննդյան, ազ գա յին, ռա սա յա -
կան հատ կա նի շի կամ սե ռա կան կողմ նո րոշ -
ման ցան կա ցած դա սա կար գում: Կրո նա կան
հատ կա նի շով տար բե րու թյուն նե րը, չնա յած հա -
մա պա տաս խան գոր ծե րի ոչ մեծ թվա քա նա կի,
նույն պես պետք է դա սել «հա տուկ կա տե գո -
րիա նե րի» թվին37: 

Խտ րա կա նու թյան կան խար գել ման հար -
ցե րով Դա տա րա նը պե տու թյուն նե րին վե րա -
պա հում է հա յե ցո ղու թյան ա զա տու թյուն՝ «գնա -
հա տե լիս, արդ յոք կա րո՞ղ են, և ե թե՝ ա յո, ա պա
ո՞ր չա փով, մնա ցա ծի մեջ ի րար նման ի րա վի -
ճակ նե րի միջև տար բե րու թյուն նե րն ար դա րաց -
նել ի րա վա կան կար գա վի ճա կի տար բե րու թյուն -
նե րով: Պե տու թյան հա յե ցո ղու թյան սահ ման -
նե րը կա րող են տար բերել ի րա վա կան կար գա -
վի ճա կի տար բե րու թյուն նե րը՝ գոր ծի հան գա -
մանք նե րից, էու թյու նից և նա խորդ ի րա վի ճա -
կից կախ ված»38:

Չ նա յած դա տա րա նի հա մա պա տաս խան
պրակ տի կա յում հա յե ցո ղու թյան ա զա տու թյան
ուղ ղա կի հղում նե րի՝ ի րա վա կան կար գա վի ճա -
կում տար բե րու թյուն նե րն ար դա րաց նող «շատ
ծան րակ շիռ» կամ «ա ռաջ նա հերթ» պատ ճառ -
նե րի բա ցա կա յու թյու նը ճա նաչ վում է Դա տա -
րա նի կող մից որ պես հա յե ցո ղու թյան սահ ման -
նե րի խախ տում: 

33 Տե՛ս East African Asians v.UK.– (1970) 13 Ybk 928ь կ. 994; Հանձնաժողովի հաշվետվություն East African Asians v. UK.-
1973.– 14 դեկտեմբեր.– 78-A DR 5, § 188-95; Դատարանի որոշում Valkov and others v. Bulgaria.– 2011.– 25 հոկտեմբեր;
URL:http://hudoc.echr.coe.int/eng#{“documentcollectionid2”:[“GRANDCHAMBER”,”CHAMBER”]} (դիմում՝ 24.11.2014):

34 Տե՛ս Zeibek v. Greece.– 2009.– 9 հուլիս. §42-52:
35 Տե՛ս Gaygusuz v. Austria.– 1996.– 16 սեպտեմբեր. §42: 
36 Տե՛ս E.B. v. France.– 2008.– 22 հունվար. - §90-98:
37 Տե՛ս Junta Rectora Del Ertzainen Nazional Elkartasuna (ER.N.E.) v. Spain.– 2015.– 21 ապրիլ; Դատարանի որոշում

Kautzor v. Germany.– 2012, 22 մարտ; Դատարանի որոշում Rasmussen v. Denmark.– 1984.– 28 նոյեմբեր //
Որոշումների պաշտոնական ժողովածու.– №А87, §40; Դատարանի որոշում Abdulaziz, Cabales and Balkandali v.UK.–
1985.– 28 մայիս // Որոշումների պաշտոնական ժողովածու.– №А94,– §72, 78; Դատարանի որոշում Lithgow and
Others vs. UK.– 1986.– 8 հուլիս // Որոշումների պաշտոնական ժողովածու.– №А 102,– §177; Դատարանի որոշում
Inze v. Austria.– 1987.– 28 հոկտեմբեր о // Որոշումների պաշտոնական ժողովածու.– №А 126, §41; Հանձնաժողովի
հաշվետվություն Karlheinz Schmidt vs. Germany.– 1993.– 14 հունվար // Որոշումների պաշտոնական ժողովածու.–
№А 291-В, §43:

38 Տե՛ս նույն տեղը:



Ան ձի անվ տան գու թյան քրեաի րա վա կան
պաշտ պա նու թյան ար ժե հա մա կար գի հիմ նա -
խն դի րը դեռևս մինչև այժմ բա վա րար չա փով
ու սում նա սիր ված չէ ի րա վա գի տու թյան կող մից:
Կան աշ խա տու թյուն ներ, ո րոնք վե րա բե րում են
ան ձի անվ տան գու թյան այս կամ այն կող մե -
րին1, սա կայն հա մա կարգ ված հե տա զո տու թյուն -
ներ, նվիր ված ան ձի անվ տան գու թյան ար ժե -
հա մա կար գի բո վան դա կու թյանը և դ րա ա ռան -
ձին բա ղադ րիչ նե րին, ընդ հա նուր առ մամբ, բա -
ցա կա յում են:

Վեր լու ծե լով գոր ծող օ րենսդ րու թյու նը և ի -
րա վա կի րառ պրակ տի կա յի նյու թե րը՝ կա րե լի է
են թադ րել, որ ան ձի անվ տան գու թյան քրեա -
իրա վա կան պաշտ պա նու թյան ար ժե հա մա կար -
գի բո վան դա կու թյու նը կազ մող ար ժե քա յին բա -
ղադ րիչ նե րը պայ մա նա կա նո րեն կա րե լի է ստո -
րա բա ժա նել եր կու խմբի. նյու թա կան (ա ռար -
կա յա կան) ար ժեք ներ՝ կյան քը (կյան քի ի րա -
վուն քը), ա ռող ջու թյու նը (խոշ տան գում նե րի ար -
գել քը), և բա րո յա հո գե բա նա կան (հոգևոր) ար -
ժեք ներ՝ ան ձի պա տիվն ու ար ժա նա պատ վու -
թյու նը, հո գե կան աշ խար հը:

Փոր ձենք հան գա մա նո րեն վեր լու ծել ան ձի
անվ տան գու թյան նյու թա կան (ա ռար կա յա կան)
և բա րո յա հո գե բա նա կան (հոգևոր) ար ժեք նե րի
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը՝ ա ռաջ նա հեր թու -
թյան կար գով:

Կյան քի ի րա վուն քը՝ որ պես ան ձի անվտան -
գու թյան պաշտ պա նու թյան ա ռաջ նա յին ար ժեք
(օբ յեկտ), ե րաշ խա վոր ված է մի ջազ գա յին ի րա -
վա կան և ներ պե տա կան ի րա վա կան ակ տե -
րով:

Թերևս՝ քննարկ վող ի րա վուն քի նման բնույ -
թով են պայ մա նա վոր ված ինչ պես մի ջազ գա -

յին-ի րա վա կան մի շարք փաս տաթղ թե րում դրա
ամ րագ րու մը (1948 թվա կա նի՝ Մար դու ի րա -
վունք նե րի հա մընդ հա նուր հռչա կագ րի 3-րդ
հոդ ված, 1950 թվա կա նի՝ «Մար դու ի րա վունք -
նե րի և հիմ նա րար ա զա տու թյուն նե րի պաշտ -
պա նու թյան մա սին» եվ րո պա կան կոն վեն ցիա -
յի 2-րդ հոդ ված, 1966 թվա կա նի «Քա ղա քա -
ցիա կան և քա ղա քա կան ի րա վունք նե րի մա -
սին» մի ջազ գա յին դաշ նագ րի 6-րդ հոդ ված),
այն պես էլ վեր պե տա կան և ներ պե տա կան դա -
տա րան նե րի նա խա դե պա յին ի րա վուն քում կա -
տար ված բազ մա թիվ անդ րա դարձ նե րը, ո րոնք
ուղղ ված են ան ձի կյան քի ի րա վուն քի արդ յու -
նա վետ ե րաշ խա վոր մա նը:

«Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմ նա րար ա -
զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին» եվ -
րո պա կան կոն վեն ցիան (այ սու հետ՝ Կոն վեն -
ցիա) ան ձի նյու թա կան ի րա վունք նե րի շար քում
ա ռա ջին հեր թին հռչա կում է կյան քի ի րա վուն -
քը: Եվ դւս պա տա հա կան չէ. ե թե ան ձը կա մա -
յա կա նո րեն զրկվի կյան քի ի րա վուն քից, ապա
նրա մնա ցած ի րա վունք նե րը կդառ նան պատ -
րան քա յին: Կյան քի ի րա վուն քի հիմ նա րար բնույ -
թը պարզ է նաև այն հան գա ման քից, որ պե -
տու թյունն ի րա վա սու չէ Կոն վեն ցիա յի 15-րդ
հոդ վա ծի կար գով շեղ վե լու 2-րդ հոդ վա ծից՝ բա -
ցա ռու թյամբ պա տե րազ մա կան օ րի նա կան գոր -
ծո ղու թյուն նե րի հետևան քով մարդ կա յին զո հե -
րի դեպ քե րի2:

Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա -
տա րա նը (այ սու հետ՝ Եվ րո պա կան դա տա րան)
իր նա խա դե պա յին ի րա վուն քում շուրջ 900 ո -
րո շում նե րում անդ րա դարձ է կա տա րել Կոն -
վեն ցիա յի 2-րդ հոդ վա ծի մեկ նա բա նու թյա նը:
Այս պես՝ Եվ րո պա կան դա տա րանն ընդգ ծել է,
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1 Տե՛ս, օրինակ՝ Проблемы уголовно-правовой охраны личности, общества и государства. Избранные труды. Ереван,
2016. էջ 239-243: Телятников А.А. Безопасность личности в уголовном праве: дис…. канд. юрид. наук. Ставрополь,
2009 և այլք:

2 Տե՛ս Douwe Korff The right to life. A guide to the implementation of Article 2 of the European Convention on Human
Rights. Human rights handbooks, No 8, 2006, էջ 6:
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որ, Կոն վեն ցիա յի 3-րդ հոդ վա ծի հետ, Կոն վեն -
ցիա յի 2-րդ հոդ վածն ամ րագ րում է Եվ րո պա յի
խորհր դի ան դամ ժո ղովր դա վա րա կան հա սա -
րա կու թյուն նե րի ա մե նա հիմ նա կան ար ժեք նե -
րից մե կը3: Հետևա բար՝ կյան քից զրկե լու դեպ -
քե րը Եվ րո պա կան դա տա րա նը դարձ նում է
խիստ ման րա մասն քննու թյան ա ռար կա4:

Եվ րո պա կան դա տա րա նը Կոն վեն ցիա յի 2-
րդ հոդ վա ծը մեկ նա բա նել է որ պես այդ դրույ թի
նյու թաի րա վա կան կող մե րի են թադր յալ խախտ -
ման կա պակ ցու թյամբ արդ յու նա վետ քննու թյուն
ի րա կա նաց նե լու դա տա վա րա կան պար տա կա -
նու թյուն սահ մա նող նորմ՝ հաշ վի առ նե լով այդ
ի րա վուն քի հիմ նա րար բնույ թը:

Այս պես՝ Կոն վեն ցիա յի 2-րդ հոդ վա ծի 1-ին
կե տը պե տու թյուն նե րին պար տա վո րեց նում է
ոչ միայն ձեռն պահ մնալ ան ձանց կյան քի նկատ -
մամբ դի տա վոր յալ, ա նօ րի նա կան ոտնձ գու -
թյուն նե րից, այլ նաև սահ մա նում է, որ պե տու -
թյուն նե րը պետք է ի րենց ի րա վա զո րու թյան
ներ քո գտնվող ան ձանց կյան քի պաշտ պա նու -
թյան հա մար հա մա պա տաս խան քայ լեր ձեռ -
նար կեն5: Կյան քի ի րա վուն քի պաշտ պա նու -
թյունն ա նուղ ղա կիո րեն պե տու թյու նից պա հան -
ջում է ան ձանց մահ վան կա պակ ցու թյամբ պաշ -
տո նա պես օբ յեկ տիվ քննու թյուն ի րա կա նաց -
նել: Նման քննու թյուն ի րա կա նաց նե լու պար -
տա կա նու թյու նը ծա գում է սպա նու թյան կամ
կաս կած հա րու ցող մահ վան բո լոր դեպ քե րում՝
ան կախ այն հանգամանքից, թե հան ցանք կա -
տա րած ան ձինք ան հատ նե՞ր են, թե՞ պե տա կան
մար մին ներ կամ ան հայտ ան ձինք6:

Կոն վեն ցիա յի 2-րդ հոդ վա ծի պա հանջն է
ա պա հո վել ան կախ և ա նա չառ պաշ տո նա կան
քննու թյուն, ո րը բա վա րա րում է արդ յու նա վե -
տու թյան ո րո շա կի նվա զա գույն չա փա նիշ նե -
րը: Ի րա վա սու մար մին նե րը պետք է գոր ծեն
պատ շաճ ջա նա սի րու թյամբ և ա րա գու թյամբ և

պար տա վոր են նա խա ձեռ նել քննու թյուն, որն ի
վի ճա կի է նախ ո րո շա կիաց նելու այն հան գա -
մանք նե րը, ո րոն ցում դեպ քը տե ղի է ու նե ցել, և
կար գա վո րող հա մա կար գի գոր ծու նեու թյան
ցան կա ցած թե րու թյուն, երկ րորդ՝ բա ցա հայ տել
դրա նում ներգ րավ ված պե տա կան պաշ տոն յա -
նե րին և մար մին նե րին: Հա սա րա կա կան հսկո -
ղու թյան պա հան ջն այս հա մա տեքս տում նույն -
պես կարևոր է7:

Քն նու թյունն արդ յու նա վետ կա րող է հա -
մար վել այն դեպ քում, երբ հնա րա վոր կլի նի
քննու թյամբ ձեռք բեր ված փաս տե րը հա մա -
դրել և հան ցանք կա տա րած ան ձանց պա տաս -
խա նատ վու թյան են թար կել: Իշ խա նու թյուն նե -
րը տե ղի ու նե ցած ի րա դար ձու թյու նը բա ցա հայ -
տե լու հա մար պետք է ձեռ նար կեն հա սա նե լի,
խե լա միտ քայ լեր՝ վկա նե րի հար ցաքն նու թյուն,
դա տաբժշ կա կան փոր ձաքն նու թյան նշա նա -
կում, ինչ պես նաև դիա հեր ձում, ին չը թույլ կտա
բա ցա հայ տել առ կա վնաս վածք նե րի ամ բող -
ջա կան և ի րա կան պատ կե րը, ինչ պես նաև
մահ վան պատ ճա ռը8: Քն նու թյան եզ րա կա ցու -
թյու նը պետք է հիմն ված լի նի գոր ծով առ կա
փաս տե րի ամ բող ջա կան, օբ յեկ տիվ և ան -
կողմ նա կալ վեր լու ծու թյան վրա:

Այլ կերպ ասած՝ քննու թյու նը պետք է լի նի
ման րա մասն: Դա նշա նա կում է, որ մար մին նե -
րը միշտ պետք է կա տա րեն լուրջ քայ լեր, որ -
պես զի պար զեն՝ ի՛նչ է տե ղի ու նե ցել, և չ պետք
է հիմն վեն շտա պո ղա կան կամ թույլ պատ ճա -
ռա բան ված հետևու թյուն նե րի վրա, որ պես զի
փա կեն ի րենց քննու թյու նը կամ որ պես ի րենց
ո րո շում նե րի հիմք ըն դու նեն: Նրանք պետք է
կա տա րեն ի րենց հա մար հա սու բո լոր ող ջա -
միտ քայ լե րը, որ պես զի ա պա հո վեն դեպ քի հետ
կապ ված ա պա ցույց նե րը՝ նե րառ յալ, ի թիվս
այ լոց, ա կա նա տես նե րի հար ցաքն նու թյու նը և
բժշ կա կան ա պա ցույց նե րը: Քն նու թյան ցան կա -

3 Տե՛ս McCann and Others v. The United Kingdom գործով 1995 թվականի սեպտեմբերի 27-ի վճիռը, գանգատ թիվ
18984/91, կետ 147:

4 Տե՛ս Gul v. Turkey գործով 2000 թվականի դեկտեմբերի 14-ի վճիռը, գանգատ թիվ 22676/93, կետ 78:
5 Տե՛ս, ի թիվս այլոց, Osman v. the United Kingdom գործով 1998 թվականի հոկտեմբերի 28-ի վճիռը, գանգատ թիվ

87/1997/871/1083 կետ 115: 
6 Տե՛ս Nachova and Others v. Bulgaria գործով 2005 թվականի հուլիսի 6-ի վճիռը, գանգատներ թիվ 43577/98,

43579/98, կետ 110:
7 Տե՛ս mutatis mutandis, Kats and Others v. Ukraine, 2008 թվականի, դեկտեմբերի 18-ի վճիռը, գանգատ թիվ

29971/04, կետ 116:
8 Տե՛ս Tanrikulu v. Turkey գործով 1999 թվականի հուլիսի 8-ի վճիռը, գանգատ թիվ 23763/94, կետ 109 և Gul v. Turkey

գործով 2000 թվականի դեկտեմբերի 14-ի վճիռը, գանգատ թիվ 22676/93, կետ 89:



ցած թե րու թյուն, ո րը հար ցա կա նի տակ է դնում
պատ ճառ ված վնաս վածք նե րի պատ ճառ նե րը
կամ պա տաս խա նա տու ան ձանց պար զե լու կա -
րո ղու թյու նը, վտան գում է այս չա փա նի շի ի րա -
գոր ծու մը9:

Եվ րո պա կան դա տա րանն իր ո րո շում նե -
րում բազ միցս ընդգ ծել է նաև, որ քննու թյան
արդ յու նա վե տու թյու նը գնա հա տե լիս կարևոր է
հատ կա պես այն հան գա ման քը, թե որ քա՛ն ա -
րագ են իշ խա նու թյուն ներն ար ձա գան քում Կոն -
վեն ցիա յի 2-րդ հոդ վա ծի խախտ ման վե րա բե -
րյալ բո ղոք նե րին, ին չը նպաս տում է հան րու -
թյան վստա հու թյան պահ պան մա նն օ րի նա կա -
նու թյան ամ րապնդ ման և ա նօ րի նա կան գոր -
ծո ղու թյուն նե րի նկատ մամբ հան դուր ժո ղա կա -
նու թյան բա ցառ ման հար ցում10:

Եվ րո պա կան դա տա րա նի նա խա դե պա յին
ի րա վուն քում ձևա վոր ված Կոն վեն ցիա յի 2-րդ
հոդ վա ծի խախտ ման կա պակ ցու թյամբ ի րա -
կա նաց վող քննու թյան արդ յու նա վե տու թյան
մյուս չա փա նի շը քննությունն ի րա կա նաց նող
պա տաս խա նա տու մար մին նե րի՝ օ րեն քով և
գործ նա կա նում ան կողմ նա կալ և ան կախ լի -
նելն է: Սա նշա նա կում է, որ ոչ միայն են թա -
կար գա յին կա պի, այլև պրակ տիկ գոր ծու -
նեության մեջ այս մար մին նե րը պետք է ան -
կախ լի նեն11: Անհ րա ժեշտ է նաև հա սա րա կու -
թյան ան դամ նե րին ինչ պես քննու թյան, այն -
պես էլ դրա արդ յունք նե րի վե րա բեր յալ հա մա -
պա տաս խան տե ղե կու թյուն նե րով ա պա հո վել,
հա սա րա կու թյան ան դամ նե րի մեջ վստա հու -
թյուն ա ռա ջաց նել օ րեն քի գե րա կա յու թյան
նկատ մամբ. ինչ պես նաև բա ցա ռել հան ցա վոր
հա մա գոր ծակ ցու թյու նը կամ հան ցա վոր ա րարք -
նե րի նկատ մամբ հան դուր ժո ղա կան վե րա բեր -
մունք ցու ցա բե րե լը: Բո լոր դեպ քե րում տու ժող -

նե րը պետք է նե րառ վեն քննու թյան մեջ՝ վեր -
ջին նե րիս օ րի նա կան շա հերն ա պա հո վե լու նպա -
տա կով12:

Կյան քի ի րա վուն քն ամ րագր ված է ՀՀ փո -
փոխ ված Սահ մա նադ րու թյան 24-րդ հոդ վա ծում,
ո րում, մաս նա վո րա պես, նշված է. «1. Յու րա -
քանչ յուր ոք ու նի կյան քի ի րա վունք: 2. Ոչ ոք չի
կա րող կա մա յա կա նո րեն զրկվել կյան քից: 3. Ոչ
ոք չի կա րող դա տա պարտ վել կամ են թարկ վել
մա հա պատ ժի»: Իսկ ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի
11-րդ հոդ վա ծը սահ մա նում է. «Հա յաս տա նի
Հան րա պե տու թյան քրեա կան օ րենս գիր քը ծա -
ռա յում է մար դու ֆի զի կա կան, հո գե կան, նյու -
թա կան, է կո լո գիա կան և այլ անվ տան գու թյունն
ա պա հո վե լուն»:

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանը (այ սու հետ՝ Վճռա -
բեկ դա տա րան) իր հեր թին, 2008 թվա կա նից
սկսած, ան ձի կյան քի ի րա վուն քի ե րաշ խա վոր -
մանն ուղղվւսծ մի շարք նա խա դե պա յին ո րո -
շում ներ է կա յաց րել, ո րոն ցում իմպ լե մեն տաց -
րել է կյան քի ի րա վուն քի պաշտ պա նու թյան պո -
զի տիվ պար տա կա նու թյան վե րա բեր յալ Եվ րո -
պա կան դա տա րա նի նա խա դե պա յին ի րա վուն -
քում ձևա վոր ված վե րոնշ յալ չա փա նիշ նե րը13:

Մաս նա վո րա պես՝ Սու սան նա Ան տոն յա նի
գոր ծով 2013 թվա կա նի փետր վա րի 15-ի թիվ
ԵԿԴ/0077/11/12 ո րոշ ման (այ սու հետ՝ U. Ան տոն -
յա նի գոր ծով ո րո շում) մեջ Վճ ռա բեկ դա տա -
րանն անդ րա դար ձել է կաս կած հա րու ցող մահ -
վան հան գա մանք նե րի վե րա բեր յալ պաշ տո նա -
պես արդ յու նա վետ քննու թյուն ի րա կա նաց նե -
լու՝ պե տու թյան պար տա կա նու թյուն նե րի ա ռու -
մով օ րեն քի միա տե սակ կի րա ռու թյան ա պա -
հով ման խնդրին:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի կող մից Ս.Ան տոն -
յա նի գոր ծով ո րոշ ման փաս տա կան վեր լու ծու -
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9 Տե՛ս Mikheyev v. Russia, 2006 թվականի հունվարի 26-ի վճիռը, գանգատ թիվ 77617/01, կետ 107, Ramsahai and
Others v. the Netherlands գործով 2007թվականի մայիսի 15-ի վճիռը, գանգատ թիվ 52391/99, կետ 321, Esat Bayram
v. Turkey գործով 2009 թվականի մայիսի 26-ի վճիռը, գանգատ թիվ 75535/01, կետ 47: 

10 Տե՛ս Hugh Jordan v. United Kingdom գործով 2001 թվականի մայիսի 4-ի վճիռը, գանգատ թիվ 24746/94, կետ 108,
Yasa v. Turkey գործով 1998 թվականի սեպտեմբերի 2-ի վճիռը, զեկույցներ 1998-IV, էջ 2439-2440, կետեր 102-104:

11 Տե՛ս Scavuzzo-Hager and Others v. Switzerland գործով 2006 թվականի փետրվարի 7-ի վճիռը, գանգատ թիվ
41773/98, կետեր 78, 80-86, Ramsahai and Others գործով 2007 թվականի մայիսի 15-ի վճիռը, կետեր 325, 333-346: 

12 Տե՛ս Gulec v. Turkey գործով 1998 թվականի հուլիսի 27-ի վճիռը, գանգատ թիվ 54/1997/838/1044, կետ 82:
13 Կյանքի իրավունքի վերաբերյալ Վճռաբեկ դատարանի 2007-2012 թվականների նախադեպային որոշումների

մեկնաբանությունները տե՛ս Հայաստանի Հանրապետության վճռաբեկ դատարանի որոշումների գիտագործնական
մեկնաբանություններ /ընդհանուր գիտական խմբագրությամբ Ա. Մկրտումյանի, Դ. Ավետիսյանի, Վ. Ենգիբարյանի,
Ռ. Մելիքյանի.– Եր.: «Ասողիկ» 2011, էջ 70-78, Հայաստանի Հանրապետության վճռաբեկ դատարանի որոշումների
գիտագործնական մեկնաբանություններ,– հ.2: Եր.: 2013, էջ 394-405:
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թյու նից և եզ րա հան գում նե րից հետևում է, որ
Վճ ռա բեկ դա տա րա նը Կոն վեն ցիա յի 2-րդ հոդ -
վա ծով նա խա տես ված, արդ յու նա վետ քննու -
թյուն ի րա կա նաց նե լու՝ պե տու թյան պո զի տիվ
պար տա կա նու թյան խախ տում է ար ձա նագ րել,
քա նի որ Ա.Ան տոն յա նի մահ վան կա պակ ցու -
թյամբ ի րա կա նաց ված քննու թյու նը ման րա -
մասն չէր, վա րույթն ի րա կա նաց նող մար մին -
նե րի կող մից չէր դրսևոր վել պատ շաճ ջա նա -
սի րու թյուն, չէր ա պա հով վել նաև տու ժո ղի
պատ շաճ մաս նակ ցու թյու նը, որ պի սի թե րու -
թյուն նե րը կաս կա ծի տակ էին դնում վա րույթն
ի րա կա նաց նող մար մին նե րի եզ րա հան գում նե -
րը:

Ինչ պես երևում է Ս.Ան տոն յա նի գոր ծի
փաս տե րից՝ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը Կոն վեն -
ցիա յի 2֊րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված՝ պե տու -
թյան պո զի տիվ պար տա կա նու թյուն ու նե նա լու
պա հան ջը կի րա ռե լի է գնա հա տել նաև բժշկա -
կան հսկո ղու թյան ներ քո գտնվող ան ձի մահ -
վան դեպ քում: Այս կա պակ ցու թյամբ հարկ է
նշել, որ Եվ րո պա կան դա տա րա նը նման դեպ -
քե րում պե տու թյան պո զի տիվ պար տա կա նու -
թյուն նե րի հետ կապ ված հա րա բե րա կա նո րեն
ցածր չա փա նիշ ներ է նա խա տե սում14, սա կայն,
այ նուա մե նայ նիվ, համարում է, որ դա են թա -
դրում է ան կախ և արդ յու նա վետ դա տա կան
հա մա կար գի ստեղ ծում, որն ի վի ճա կի է պե -
տա կան կամ մաս նա վոր բժշկա կան հսկո ղու -
թյան ներ քո գտնվող ան ձանց մահ վան պատ -
ճառ նե րը վեր հա նելու և մե ղա վոր նե րին պա -
տաս խա նատ վու թյան են թար կելու15:

Կյան քի ի րա վուն քի ա պա հով ման կա պակ -
ցու թյամբ քննու թյուն ի րա կա նաց նե լու չա փա -
նիշ նե րի իմպ լե մեն տաց ման տե սանկ յու նից հատ -
կա պես կարևոր վում է Ռու զան նա Նիազ յա նի
գոր ծով 2014 թվա կա նի մա յի սի 31-ի թիվ
ԵԿԴ/0118/11/13 ո րո շու մը (այ սու հետ՝ Ռ. Նիազ -
յա նի գոր ծով ո րո շում): Մաս նա վո րա պես՝ հիշյալ
ո րոշ մամբ կաս կա ծե լի մահ վան առ թիվ արդ յու -
նա վետ քննու թյուն ի րա կա նաց նե լու՝ պե տության
պար տա կա նու թյան հա մա տեքս տում Վճռա բեկ
դա տա րա նը քննարկ ման ա ռար կա է դարձ րել

կյան քի ի րա վուն քի են թադր յալ խախտ ման կա -
պակ ցու թյամբ քրեա կան գործ հա րու ցե լու փու -
լով եզ րա փակ վող քննու թյան արդ յու նա վե տու -
թյան խնդի րը:

Այս պես՝ կյան քի ի րա վուն քի պաշտ պա -
նու թյանն ուղղ ված Եվ րո պա կան դա տա րա նի
հա րուստ նա խա դե պա յին ի րա վուն քի վեր լու -
ծու թյան հի ման վրա Ռ Նիազ յա նի գոր ծով ո -
րոշ ման 25-րդ կե տում Վճ ռա բեկ դա տա րանն
ար ձա նագ րել է, որ Կոն վեն ցիա յի 2-րդ հոդ -
վա ծով ե րաշ խա վոր ված «(…) կյան քի ի րա -
վուն քի խախտ ման կա պակ ցու թյամբ ի րա կա -
նաց վող քննու թյան արդ յու նա վե տու թյան գնա -
հատ ման հիմ նա կան չա փա նիշ նե րի հա մա -
ձայն՝

ա) «Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմ նա րար
ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին»
Եվ րո պա կան կոն վեն ցիա յի 2-րդ հոդ վա ծի
խախտ ման վե րա բեր յալ բո ղոք ներն ի րա վա սու
մար մին նե րի կող մից պետք է ար ժա նա նան ա -
րագ ար ձա գան քի,

բ) ի րա վա սու մար մին նե րը պետք է գոր ծեն
պատ շաճ ջա նա սի րու թյամբ և ա րա գու թյամբ,

գ) քննու թյան արդ յուն քով պետք է հստա -
կեց վեն դեպ քի հան գա մանք նե րը,

դ) պետք է ա պա հով վի քննու թյան նկատ -
մամբ հա սա րա կա կան հսկո ղու թյու նը,

ե) այդ հսկողությունն ի րա կա նաց նող պա -
տաս խա նա տու ան ձինք պետք է ան կախ լի նեն
տվյալ գոր ծում ներգ րավ ված ան ձան ցից,

զ) պետք է կա տար վի ման րա մասն քննու -
թյուն, որն անհ րա ժեշտ է գոր ծով ա պա ցույց -
ներ ձեռք բե րե լու հա մար: Վա րույթն ի րա կա -
նաց նող մար մին նե րը պետք է ձեռն պահ մնան
շտա պո ղա կան կամ թույլ պատ ճա ռա բան ված
հետևու թյուն նե րից, քա նի որ քննու թյան ցան -
կա ցած թե րու թյուն, ո րը հար ցա կա նի տակ է
դնում մահ վան պատ ճառ նե րը պա տաս խա նա -
տու ան ձանց կող մից պար զե լու կա րո ղու թյու -
նը, վտան գում է քննու թյան արդ յու նա վե տու -
թյու նը, հետևա բար և՝ «Մար դու ի րա վունք նե րի
և հիմ նա րար ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու -
թյան մա սին» Եվ րո պա կան կոն վեն ցիա յի 2-րդ

14 Տե՛ս, ի թիվս այլոց՝ Calvelli and Ciglio v. Italy գործով Եվրոպական դատարանի 2002 թվականի հունվարի 17-ի
վճիռը, գանգատ թիվ 32967/96, կետեր 49-րդ և 51-րդ:

15 Տե՛ս, ի թիվս այլոց՝ Erikson v. Italy գործով 1999 թվականի հոկտեմբերի 26-ի որոշումը, գանգատ թիվ 37900/97,
Powell v. The United Kingdom գործով 2000 թվականի, մայիսի 4-ի որոշումը, գանգատ թիվ 45305/99, Isltan v. Turkey
գործով 1995 թվականի մայիսի 22-ի վճիռը, գանգատ թիվ 20948/92, կետ 35: 



հոդ վա ծով պե տու թյան ստանձ նած պար տա վո -
րու թյուն նե րի ի րա գոր ծու մը»16:

Ան ձի անվ տան գու թյան պաշտ պա նու թյան
նյու թա կան ար ժեք նե րից (բա րիք նե րից) է նրա
ա ռող ջու թյու նը17:

Ա ռող ջու թյու նը մար դու օր գա նիզ մի այն -
պի սի ֆի զիո լո գիա կան վի ճակն է, երբ դրա բո -
լոր հա մա կար գե րը, մա սե րը և օր գան նե րը բնա -
կա նոն գոր ծում են: Ա ռող ջա պա հու թյան համաշ -
խար հա յին կազ մա կեր պու թյան կա նո նադ րու -
թյան պրեամ բու լա յում ա ռող ջու թյու նը բնո րոշ -
վում է որ պես «ֆի զի կա կան, հոգևոր և սո ցիա -
լա կան լրիվ բա րօ րու թյան վի ճակ և ոչ թե միայն
հի վան դու թյուն նե րի կամ ֆի զի կա կան ա րատ -
նե րի բա ցա կա յու թյուն»: Հարկ է նշել, սա կայն,

որ ի րա վա բա նա կան գրա կա նու թյան մեջ այս
բնո րո շու մը միան շա նակ չի ըն դուն վում և ան -
գամ քննա դա տու թյան է են թարկ վում: Այս պես’
Ս. Ս. Շևչու կի կար ծի քով՝ ի րա վուն քի ո լոր տում
ա ռող ջու թյան նման բնո րո շում օգ տա գոր ծե լու
հնա րա վո րու թյու նը կաս կած է ա ռա ջաց նում՝
հաշ վի առ նե լով այն չա փա զանց լայն բո վան -
դա կու թյու նը, ո րը դրված է այդ բնո րոշ ման մեջ:
Նախ՝ «լրիվ սո ցիա լա կան բա րօ րու թյու նը» չի
կա րող մար դու ա ռող ջու թյան չա փա նիշ հան -
դի սա նալ, քա նի որ ա ռա ջին հեր թին ար տա -
հայ տում է սուբ յեկ տի սո ցիա լա կան կար գա վի -
ճա կը: Ա պա՝ ան հա տի սո ցիա լա կան լիար ժե -
քու թյու նը միշտ չէ, որ ո րոշ վում է նրա ֆի զիո լո -
գիա կան վի ճա կով, և հա կա ռա կը18:
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16 Տե՛ս ՀՀ Վճռաբեկ դատարանի 2014թ. մայիսի 31-ի թիվ ԵԿԴ /0118/11/13 որոշումը Ռուզաննա Նիազյանի գործով:
17 Գրականության մեջ և իրավակիրառ պրակտիկայում առողջությունը բնորոշվում է նաև «ֆիզիկական և հոգեկան

բարօրության վիճակ»:
18 Տե՛ս Шевчук С., Правовой механизм ограничения личных неимущественных прав граждан в сфере здравохранения.

Ставрополь, 2004, էջ 24:
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Գործ նա կան մա կար դա կում ան վի ճե լի է օ -
րեն քի առջև բո լո րի հա վա սա րու թյան և պա -
տաս խա նատ վու թյան ու պատ ժի ան խու սա փե -
լիու թյան կարևո րու թյան հան գա ման քը: Թեև
պա տաս խա նատ վու թյան ու պատ ժի ան խու սա -
փե լիու թյու նը մեծ նշա նա կու թյուն ու նի հան ցա -
վո րու թյան դեմ պայ քա րում, քան զի պատ ժի
ան խու սա փե լիու թյունն ա վե լի մեծ կան խար գե -
լիչ գոր ծա ռույթ է ի րա կա նաց նում, քան պատ ժի
խստու թյու նը, բայց և այն պես՝ պետք է նկա տի
ու նե նալ, որ միշտ չէ, որ պա տաս խա նատ վու -
թյունն ու պա տի ժն ա ռա ջաց նում են այն ցան -
կա լի հետևանք նե րը, ո րոնք ակն կալ վում են
հա սա րա կու թյան և ի րա վա պահ հա մա կար գի
կող մից: Թե՛ հայ րե նա կան և ար տա սահ ման -
յան ի րա վա կան մտքի, թե՛ պրակ տի կա յի զար -
գա ցու մը ցույց է տա լիս, որ միայն քրեա կան
պա տաս խա նատ վու թյան մի ջոց ներ սահ մա նե -
լով, դրանք խստաց նե լով և ք րեա կան պատ ժի
ի րա ցմամբ հնա րա վոր չէ հաս նել ո լոր տում առ -
կա խնդիր նե րի ամ բող ջա կան լուծ մա նը: Այդ
պատ ճա ռով գրե թե բո լոր երկր նե րի օ րենք նե -
րով սահ ման վել են խրա խու սա կան բնույ թի
նոր մեր, ո րոնց էու թյու նն այն է, որ հան րո րեն
վտան գա վոր վար քա գիծ դրսևո րած ան ձինք,
ի րենց հան ցա վոր գոր ծու նեու թյու նը կա մո վին
դա դա րեց նե լու կամ հան ցա վոր ա րար քը կա -
տա րե լուց հե տո օ րեն քով սահ ման ված ո րո շա -
կի դրա կան վար քա գիծ դրսևո րե լու դեպ քում,
հնա րա վո րու թյուն են ստա նում ա զատ վելու
քրեա կան պա տաս խա նատ վու թյու նից կամ են -
թարկ վելու ա վե լի մեղմ պատ ժի:

ՀՀ քրեա կան օ րենսգ իր քը ևս նա խա տե -
սում է նմա նա տիպ ինս տի տուտ, մաս նա վո րա -
պես՝ հիշ յալ օ րենսգր քի 72-րդ հոդ վա ծը սահ մա -
նում է. «Ա ռա ջին ան գամ ոչ մեծ ծան րու թյան
կամ մի ջին ծան րու թյան հան ցանք կա տա րած
ան ձը կա րող է ա զատ վել քրեա կան պա տաս -
խա նատ վու թյու նից, ե թե նա հան ցանք կա տա -
րե լուց հե տո կա մո վին ներ կա յա ցել է մե ղա յա -

կա նով, ա ջակ ցել է հան ցա գոր ծու թյու նը բա ցա -
հայ տե լուն, հա տու ցել կամ այլ կերպ հար թել է
հան ցա գոր ծու թյամբ պատ ճառ ված վնա սը:

Այլ տե սա կի հան ցանք կա տա րած ան ձը
քրեա կան պա տաս խա նատ վու թյու նից ա զատ -
վում է միայն սույն օ րենսգր քի Հա տուկ մա սի
հոդ վա ծով հատ կա պես նա խա տես ված դեպ քե -
րում»:

Սույն ի րա վա կան նոր մը նա խա տե սում է
հան ցանք կա տա րած ան ձի կող մից օ րեն քով
սահ ման ված պայ ման նե րի կա տար ման դեպ -
քում վեր ջի նիս հա մար ո րո շա կի դրա կան
հետևանք նե րի ա ռաջ գա լու հնա րա վո րու թյուն:
Քն նարկ վող հոդ վա ծի շա րադ րան քից տե սա նե -
լի է, որ դրա դիս պո զի ցիան պա րու նա կում է
քրեա կան պա տաս խա նատ վու թյու նից ա զա տե -
լու օբ յեկ տիվ և սուբ յեկ տիվ պայ ման ներ: Օբ յեկ -
տիվ պայ ման նե րից մե կն ա ռա ջին ան գամ հան -
ցա գոր ծու թյուն կա տա րե լու հան գա մանքն է,
մյու սը՝ հան ցա գոր ծու թյան ծան րու թյան աս տի -
ճանը: Սուբ յեկ տիվ պայ ման նե րը կապ ված են
հան ցա վո րի դրսևո րած վար քագ ծի հետ, և
դրանց ա ռա ջա ցու մը հնա րա վոր է միայն հան -
ցա գոր ծու թյան ա վար տից հե տո: Դ րանք են՝ մե -
ղա յա կա նով կա մո վին ներ կա յա նա լը, հան ցա -
գոր ծու թյան բա ցա հայտ մանն ա ջակ ցե լը, պատ -
ճառ ված վնա սի հա տու ցու մը կամ հար թու մը:

ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 72-րդ հոդ վա ծի
հա մա ձայն՝ հան ցանք կա տա րած ան ձը կա րող
է ա զատ վել քրեա կան պա տաս խա նատ վու թյու -
նից ոչ թե ցան կա ցած զղջման, այլ՝ օ րեն քով
սահ ման ված դրա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի առ -
կա յու թյամբ զղջա լու պայ ման նե րում: Վե րը նշված
օբ յեկ տիվ և սուբ յեկ տիվ պայ ման նե րի ամ բող -
ջու թյու նը կազ մում է նոր մա տիվ հիմք՝ թույ լատ -
րե լի, բա վա րար պայ ման նե րի ամ բող ջու թյուն՝
ան ձին քրեա կան պա տաս խա նատ վու թյու նից ա -
զա տե լու հա մար: Նշ վա ծից հետևում է, որ հի -
շա տակ ված պայ ման նե րից միայն մե կի կամ մի
մա սի կա տա րու մը չի կա րող հիմք հան դի սա նալ
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ան ձին քրեա կան պա տաս խա նատ վու թյու նից ա -
զա տե լու հա մար, ե թե նա օբ յեկ տի վո րեն հնա -
րա վո րու թյուն է ու նե ցել կա տա րե լու մյուս նե րը,
բայց չի կա տա րել: Միևնույն ժա մա նակ՝ անհրա -
ժեշտ է նշել, որ նշված կա նո նը բա ցար ձակ չէ, և
պետք չէ դա մեկ նա բա նել ծայ րա հեղ տա ռա ցի
ու քննարկ վող ինս տի տու տը կի րա ռել միայն այն
դեպ քում, երբ առ կա են հոդ վա ծում նշված բո լոր
հան գա մանք նե րը, քա նի որ հնա րա վոր են այն -
պի սի ի րա վի ճակ ներ, երբ հան ցանք կա տա րած
անձն օբ յեկ տի վո րեն հնա րա վո րու թյուն չի ու նե -
ցել կա տա րե լու հոդ վա ծով սահ ման ված բո լոր
պայ ման նե րը: Օ րի նակ՝ հան ցանք կա տա րե լիս
ան ձին ան մի ջա պես բեր ման են են թար կել, և
նա զրկվել է մե ղա յա կա նով կա մո վին ներ կա յա -
նա լու հնա րա վո րու թյու նից, կամ երբ հան ցա -
գոր ծու թյամբ պատ ճառ ված վնա սը հա տու ցե լու
կամ հար թե լու անհ րա ժեշ տու թյուն չի ա ռա ջա -
ցել1: Միա ժա մա նակ՝ հնա րա վոր է, որ ան ձի
դրա կան, օ րեն քով խրա խուս վող գոր ծո ղու թյուն -
նե րը բա վա րար չլի նեն նրան քրեա կան պա -
տաս խա նատ վու թյու նից ա զա տե լու հա մար, բայց
հան դի սա նան պա տաս խա նատ վու թյու նը և պա -
տի ժը մեղ մաց նող հան գա մանք ներ: 

Քն նարկ վող ինս տի տու տի կի րառ ման պար -
տա դիր նա խա պայ ման է ա ռա ջին ան գամ հան -
ցա գոր ծու թյուն կա տա րած լի նե լու հան գա ման -
քը: Ըստ քրեա կան ի րա վուն քի տե սու թյան՝ ա -
ռա ջին ան գամ հան ցանք կա տա րած են հա մար -
վում այն ան ձինք, ով քեր կա՛մ նախ կի նում երբևէ
հան ցա գոր ծու թյուն չեն կա տա րել (խոսքն ի րա -
վա պահ մար մին նե րին հայտ նի հան ցա գոր ծու -
թյուն նե րի մա սին է), կա՛մ կա տա րել են, սա կայն
ա զատ վել են քրեա կան պա տաս խա նատ վու թյու -
նից կամ էլ դա տա պարտ վել են նախ կի նում կա -
տար ված հան ցա գոր ծու թյան հա մար, սա կայն
դատ վա ծու թյու նն օ րեն քով սահ ման ված կար գով
մար վել կամ հան վել է: Վեր ջին եր կու դեպ քը տե -
սու թյան և պ րակ տի կա յի մեջ տա րա կար ծու թյուն -
նե րի տե ղիք են տա լիս. հե ղի նակ նե րի մի մա սը

կար ծում է, թե նման դեպ քերում գոր ծուն զղջա -
լու ինս տի տու տի կի րառ ման ա ռու մով որևէ կաս -
կած լի նել չի կա րող2, մինչ դեռ երկ րորդ խմբի
ներ կա յա ցու ցիչ նե րը կար ծում են, թե նշված պայ -
ման նե րում հիշ յալ ինս տի տու տի կի րա ռումն ան -
թույ լատ րե լի է, քա նի որ ան ձը փաս տա ցի ա ռա -
ջին ան գամ չէ, որ հան ցանք է կա տա րում, և
նրա նկատ մամբ նման հա տուկ նե րո ղամ տու -
թյունն ար դա րաց ված չէ, և ա ռա ջար կում են օգ -
տա գոր ծել ոչ թե «ա ռա ջին ան գամ հան ցանք
կա տա րած», այլ՝ «ա ռա ջին ան գամ հան ցան քի
կա տար ման մեջ մե ղադր վող» դարձ ված քը3:

Մեր կար ծի քով՝ քննարկ վող ի րա վի ճա կում
չպետք է բա ցա ռել հիշ յալ ինս տի տու տի կի րա -
ռումն այն ան ձանց նկատ մամբ, ով քեր նախ կի -
նում կա տա րած հան ցա գոր ծու թյան հա մար դա -
տա պարտ վել են, և օ րեն քով սահ ման ված կար -
գով նրանց նկատ մամբ դատ վա ծու թյունը մար -
վել կամ հան վել է, ինչ պես նաև նախ կի նում
քրեա կան պա տաս խա նատ վու թյու նից ա զատ -
ված ան ձինք, ով քեր ող ջա միտ տևա կան ժա մա -
նա կա հատ վա ծում չեն կա տա րել նոր հան ցանք: 

Հարկ է անդ րա դառ նալ նաև հիշ յալ ինս -
տի տու տի կի րա ռե լիու թյա նը՝ հան ցա գոր ծու -
թյուն նե րի հա մակ ցու թյան դեպ քում: Այս ա ռու -
մով ևս  ո րոշ հե ղի նակ ներ կար ծում են, թե հան -
ցա գոր ծու թյուն նե րի հա մակ ցու թյան դեպ քում
գոր ծուն զղջա լու ինս տի տու տը կի րա ռե լի չէ4,
մինչ դեռ գիտ նա կան նե րի մեկ այլ խումբ նշված
հար ցի վե րա բեր յալ ու նի տար բեր վող դիր քո րո -
շում, որի հա մա ձայն՝ ան ձի կող մից մի քա նի
հան ցա գոր ծու թյուն  կա տա րե լը ոչ միշտ է, որ
կա րող է խո չըն դոտ հան դի սա նալ քննարկ վող
ինս տի տու տի կի րառ ման հա մար5: 

Մեր կար ծի քով՝ հան ցա գոր ծու թյուն նե րի ի -
դեա լա կան հա մակ ցու թյան դեպ քում, երբ ան ձը
մեկ ա րար քով կա տա րել է ՀՀ քրեա կան օ -
րենսգր քի տար բեր հոդ ված նե րով նա խա տես -
ված եր կու և ա վե լի հան ցա գոր ծու թյուն  (օրի -
նակ՝ հան ցա վորն օգ տա գոր ծում է կեղծ անձ նա -
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գիր` պե տա կան սահ մա նը հա տե լու նպա տա -
կով), կի րա ռե լի է քննարկ վող ինս տի տու տը, քա -
նի որ նշված դեպ քում թեև ա րար քը են թա կա է
ո րակ ման ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի տար բեր
հոդ ված նե րով, այ նուա մե նայ նիվ, դժվար է նշված
ի րա վի ճա կը գնա հա տել որ պես նախ կի նում հան -
ցանք կա տա րած ան ձի կող մից նոր հան ցան քի
կա տա րում: Այս հա մա տեքս տում պետք է ու -
շադ րու թյուն դարձ նել այն հան գա ման քին, որ, ի
տար բե րու թյուն ի րա կան հա մակ ցու թյան՝ ի դեա -
լա կան հա մակ ցու թյան դեպ քում տար բեր հան -
ցա վոր ա րարք նե րի կա տա րու մը տե ղի է ու նե -
նում միևնույն ժա մա նա կա հատ վա ծում (առ կա
չէ ժա մա նա կա յին խզում), մինչ դեռ ի րա կան հա -
մակ ցու թյան դեպ քում՝ կա տար ված հան ցա գոր -
ծու թյուն նե րի միջև, որ պես կա նոն, առ կա է ո րո -
շա կի ժա մա նա կա հատ ված, ին չը հնա րա վո րու -
թյուն է տա լիս հան ցա վո րին վե րահս կելու իր
գոր ծո ղու թյուն նե րը և բարձ րաց նում է վեր ջի նի
հան րա յին վտան գա վո րու թյու նը: Հարկ է նշել
նաև, որ ի դեա լա կան հա մակ ցու թյան դեպ քում,
որ պես կա նոն, անձն ի սկզբա նե նպա տա կա -
դրված է կա տա րել օ րեն քով ար գել ված միայն
մեկ ա րարք, ին չը ևս վկայում է ա ռա վել նվազ
հան րա յին վտան գա վո րու թյան մա սին:

Պետք է նշել նաև, որ, թեպետ ՀՀ քրեա-
կան օրենսգրքի 72-րդ հոդվածի 1-ին մասի հա-
մաձայն՝ ինստիտուտի կիրառումը տարածվում
է միայն ոչ մեծ կամ միջին ծանրության հան-
ցագործություններ կատարած անձանց վրա,
նույն հոդվածի 2-րդ մասը նման պայման չի
նախատեսում: 

Քննարկվող իրավական նորմի կիրառման
պայման է նաև հանցանք կատարած անձի՝
մեղայականով կամովին ներկայանալու հան-
գամանքը: Մեղայականով կամովին ներկայա-
նալ է համարվում անձի` իր կամ այլ անձանց
միջոցով գրավոր կամ բանավոր կերպով քրեա-
կան հետապնդման մարմին դիմելը, ընդ որում՝
մինչև իր կամ իր կողմից կատարված հանցա-
գործության փաստի՝ որպես հանցավոր արարք
կատարած սուբյեկտի բացահայտումը6: Այս հա-
մատեքստում պետք է հաշվի առնել ինչպես

հանցագործության փաստի կամ սուբյեկտի
հայտնի լինելու հանգամանքը, այնպես էլ հան-
ցանք կատարած անձի՝ ներկայանալու դրդա-
պատճառները, այն է՝ հարկադրվա՞ծ, թե՞ կամո-
վին է հանցավորը ներկայացել: Կարևոր է նաև
այն, թե արդյոք իրավապահ մարմիններն ի-
րական հնարավորություն ունեցե՞լ են հայտնա-
բերելու հանցանք կատարած անձին, թե՞ ոչ:
Կամովին ներկայանալու հանգամանքը բացա-
կայում է, եթե անձը գիտակցել է, որ իր գտնվե-
լու վայրը հայտնի է իրավապահներին, և այդ
պայմաններում ներկայացել է վերջիններին.
այս դեպքում բացակայում է անձի ազատ կա-
մաարտահայտությունը: Հարկ է ընդգծել, որ
կամովին ներկայանալու դեպքում էական չեն
հանցավորի՝ հետախուզման մեջ գտնվելու կամ
հանցագործությունը տևական ժամանակ ա-
ռաջ կատարելու հանգամանքները:

ՀՀ Վճռաբեկ դատարանը, անդրադառ-
նալով քննարկվող հարցին, դիրքորոշում է
հայտնել, որ հանցանք կատարած անձի ներկա-
յանալը կարող է համարվել կամովին այն դեպ-
քում, երբ անձն ինքնակամ, սեփական կամա-
հայտնությամբ դիմում է համապատասխան
մարմիններին` գիտակցելով քննությունից
թաքնվելու հնարավորությունը: Միաժամանակ՝
կամովին ներկայանալը կհամարվի մեղայա-
կանով ներկայանալ, եթե հանցավորն ընդու-
նի իր մեղքը հանցանքի կատարման կամ դրան
հանցակցելու մեջ, անկեղծորեն զղջա կատար-
վածի համար և տա ճշմարտացի ցուցմունք-
ներ գործին վերաբերող իրեն հայտնի բոլոր
հանգամանքների վերաբերյալ7:

Մեր կարծիքով՝ անձի՝ իր արարքի համար
զղջալու հանգամանքը գնահատողական կատե-
գորիա է և սույն ինստիտուտի կիրառման տե-
սանկյունից պետք է պայմանավորվի կոնկրետ
գործողությունների կատարմամբ: Ինչ վերա-
բերում է իր կատարած արարքի վերաբերյալ
անձի հոգեբանական վերաբերմունքին՝ դա
խիստ սուբյեկտիվ հանգամանք է և չի կարող
որպես պարտադիր հատկանիշ հաշվի առնվել
վարույթն իրականացնող մարմնի կողմից: Այս

6 Аликперов Х. Д. Освобождение от уголовной ответственности: уголовно-правовые аспекты. М., 1999, с. 158;
Головко Л.В. Альтернативы уголовному преследованию в современном праве.– СПб., 2002.– с. 409; Петрикова С.В.
Понятие деятельного раскаяния в уголовном праве РФ. Социально-политические науки. 2012. №3. с. 84-86.

7 Էդվարդ Գրիգորի Ադամյանի գործով ՀՀ Վճռաբեկ դատարանի՝ 2014 թվականի դեկտեմբերի 16-ի թիվ ԵԷԴ/0048/01/14
որոշում, կետ 20-րդ:



տեսանկյունից՝ առավել կարևոր է օրենքով
սահմանված պայմանների կատարումը, սա-
կայն պետք է նկատի ունենալ, որ տե սա կան
մա կար դա կում քննարկ ման են թա կա է նաև
այն տե սա կե տը, որ նշված հիմ քով քրեա կան
պա տաս խա նատ վու թյու նից ա զա տե լը հնա րա -
վոր է միայն այն դեպ քում, երբ ան ձը ներ քուստ
զղջա ցել է կա տար վա ծի հա մար:

Քննարկման ենթակա հաջորդ պայմանը
հանցանք կատարած անձի կողմից հանցագոր-
ծության բացահայտմանն աջակցելն է: Բացա-
հայտել նշանակում է որևէ հանցանք կամ դա
կատարող անձին (անձանց) դարձնել ակնհայտ:
Այս կապակցությամբ Ռուսաստանի Դաշնության
գերագույն դատարանը դիրքորոշում է հայտնել,
որի համաձայն՝ հանցագործության բացահայտ-
մանն աջակցելու համար բավարար չէ, որ հան-
ցավորն ընդունի մեղքը, զղջա դրա համար և
տեղեկություններ հաղորդի կատարվածի փաս-
տական հանգամանքների մասին: Անհրաժեշտ
է նաև, որ անձը քննչական մարմիններին հայտ-
նի տեղեկություն, որը մինչ այդ նրանց հայտնի
չի եղել. օրինակ՝ մատնանշի հանցագործության
գործիքի գտնվելու վայրը, օժանդակի քննչա-
կան գործողությունների կատարմանը, ներկա-
յացնի իրեղեն ապացույցներ, մերկացնի հան-
ցագործության այլ մասնակիցներին և այլն8: 

Այսինքն՝ հանցագործության դեպքի հայտ-
նաբերումը, դեպքի սոսկ բացահայտումը բա-
վարար չեն՝ անհրաժեշտ է նաև հանցագործու-
թյան քննությանն օժանդակություն ցույց տալ:
Ասվածը ենթադրում է անձի կողմից այնպիսի
գործողությունների կատարում, որոնք ուղղված
կլինեն ՀՀ քրեական դատավարության օրենս -
գրքի 107-րդ հոդվածով սահմանված, ապա-
ցուցման ենթակա հանգամանքների բացա-
հայտմանը: Ընդ որում՝ պարտադիր է, որ նշված
հանգամանքներն ապացուցվեն դատավարա-
կան ճիշտ ընթացակարգով ձեռք բերված ա-
պացույցների միջոցով: Միևնույն ժամանակ՝

նշված աջակցությունը կարող է արտահայտվել
օպերատիվ ճանապարհով կիրառելի և այլ օգ-
տակար տեղեկատվության փոխանցմամբ կամ
այլ գործողությունների կատարմամբ (օրինակ՝
երբ հանցանք կատարած անձն աջակցում է
հետախուզման մեջ գտնվող հանցակիցներին
հայտնաբերելու գործընթացին՝ նրանց հետ հան-
դիպում կազմակերպելով և հանդիպման վայրն
ու ժամն իրավապահ մարմնին հայտնելով):

Հարկ է նաև փաստել, որ ՀՀ քրեական օ-
րենսգրքի 72-րդ հոդվածի բովանդակությունից
տեսանելի է, որ «հանցագործության բացա-
հայտելուն աջակցել» բառակապակցությունը
վերաբերում է միայն անձի և նրա հանցակից-
ների կողմից կատարված կոնկ րետ հանցա-
գործությանը: Այսինքն՝ հանցանք կատարած
անձը պարտավոր է աջակցել այն արարքի բա-
ցահայտմանը, որի վերաբերյալ իր նկատմամբ
կարող է կիրառվել գործուն զղջալու ինստի-
տուտը: Մեր կարծիքով՝ սույն ինստիտուտի կի-
րառումն առավել արդյունավետ կլինի, եթե
«հանցագործության բացահայտելուն աջակցել»
հասկացությունը վերաբերի նաև այլ անձանց
կողմից կատարված հանցագործությունների
բացահայտմանը: Քննարկվող մոտեցումն ար -
դյունավետ կերպով կիրառվում է անգլոսաքսո-
նական իրավական համակարգի մի շարք երկըր-
ներում: Այս համատեքստում հարկ է ընդգծել
ԱՄՆ իրավական համակարգում գործող՝ ար-
դարադատության հետ գործարք9 կոչվող ինս-
տիտուտը (Plea Bargaining), որը հաջողությամբ
կիրառվում է նաև հարևան Վրաստանում10: Հի-
շատակված մոտեցումն ավելի արդյունավետ է
դարձնում կազմակերպված հանցավորության
դեմ պայքարը: Պետք է նշել նաև, որ ՀՀ քրեա-
կան դատավարության նոր օրենսգրքի նախա-
գիծը նախատեսում է համագործակցության
վարույթ կոչվող ինստիտուտը, որն ընդհանուր
գծեր ունի արդարադատության հետ գործարք
կոչվող ինստիտուտի հետ:
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8 Постановление Верховного Суда РФ от 14.01.2004 г. по делу Ветраева, 2004 г.
9 Ամերիկյան իրականությունում առաջացած գործարքի ինստիտուտը հիմնվում է պրագմատիզմի, ռացիոնալիզմի և

տնտեսական շահի վրա: Անգլոսաքսոնական համակարգում դա ներկայացվում է որպես փոխզիջում անհատի և
պետության միջև, ինչը հանգեցնում է փոխզիջման բարոյականության և տնտեսական շահի միջև, որտեղ գերա կա -
յությունը տրվում է վերջինին:

10 Հիշյալ ինստիտուտը Վրաստանում կիրառվում է՝ 2004 թվականից սկսած: Օրենսդրական կարգավորում ստացած
դրույթի համաձայն՝ կա՛մ դատախազը, կա՛մ մեղադրյալը կարող են սկսել բանակցությունները, որոնց կարող է
մասնակցել մեղադրյալի պաշտպանը: Բանակցությունները կարող են վերաբերել և՛ մեղադրանքին, և՛ պատժին:
Երկրորդ դեպքում անձը կարող է չվիճարկել մեղադրանքը, ընդունել պատիժը, բայց չընդունել իր մեղքը:
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Գործուն զղջալու հիմքով քրեական պա-
տասխանատվությունից ազատելու պայման է
նաև հանցագործության հետևան քով պատ-
ճառված վնասը հատուցելու կամ հարթելու հան-
գամանքը: Բոլոր այն դեպքերում, երբ կարելի է
հաշվել և ստանալ հանցագործության հետևան -
քով պատճառված գույքային վնասի չափը, հան-
ցանք կատարած անձը կարող է այդ վնասը
հատուցել բնեղենով կամ դրամական փոխհա-
տուցման տեսքով: Հարկ է ընդգծել, որ հան-
ցագործությամբ պատճառված վնասի մեջ չի
ներառվում հանցագործության օբյեկտիվ կող-
մի կատարումից դուրս պատճառված վնասը.
օրինակ՝ արգելք հաղթահարելուց առաջացած
գույքային վնասը: Քննարկվող հոդվածի և՛ ին-
տեռնալ, և՛ էքստեռնալ մեկնաբանման պարա-
գայում տեսանելի է, որ խոսքը հանցագործու-
թյամբ պատճառված ողջ վնասի հատուցման
մասին է: Ասվածը վերաբերում է նաև հանցա-
գործությունը հանցակցությամբ կատարելու
դեպքերին: 

Մեր կարծիքով՝ բոլոր այն դեպքերում, երբ
առկա է հանցագործությունից տուժած անձ (ֆի-
զիկական կամ իրավաբանական), վարույթն ի-
րականացնող մարմինը պետք է հաշվի առնի,
վնասի հատուցման հետ կապված, վերջինիս
դիրքորոշումը և, եթե հանցավորն ամբողջու-
թյամբ չի հատուցել պատճառված վնասը, չու-
նի հատուցելու հնարավորություն և տուժողի
հետ համաձայնության է եկել վնասը մասամբ
փոխհատուցելու կամ ընդհանրապես չհատու-
ցելու վերաբերյալ, ապա այս պայմաններում
վարույթն իրականացնող մարմինն իրավասու
է կիրառել քննարկվող ինստիտուտը: Տուժողի
կարծիքը կարևոր է նաև հանցագործությամբ
պատճառված ոչ նյութական վնասը հարթված
լինելու հանգամանքը քննարկելիս:

Առկա է նաև տեսակետ առ այն, որ հան-
ցագործությամբ պատճառված վնասի մեջ պետք
է հաշվվի նաև պետության կողմից օգտագործ-
ված այն միջոցների ամբողջությունը, որոնք
ծախսվել են հանցագործության կանխման, բա-
ցահայտման և քննության համար:

ՀՀ քրեական օրենսգրքի 72-րդ հոդվածի
2-րդ մասը նախատեսում է գործուն զղջալու
ինստիտուտի կիրառման հատուկ հիմքեր: Չնա -
յած այն հանգամանքին, որ գործուն զղջալու
հիմքով քրեական պատասխանատվությունից

ազատվելու ընդհանուր և հատուկ պայմաննե-
րի միջև կան որոշակի տարբերություններ, այ-
նուամենայնիվ, քրեական պատասխանատվու-
թյունից ազատելու հատուկ միջոցներն ինքնու-
րույն ինստիտուտ չեն:

Հատկանշական է այն, որ ՀՀ քրեական օ-
րենսգրքի՝ խրախուսական նորմեր պարունա-
կող հոդվածների մեծ մասում օգտագործվում է
«ազատվում է», իսկ նույն օրենսգրքի 72-րդ
հոդվածի 1-ին մասում՝ «կարող է ազատվել»
քրեական պատասխանատվությունից բառա-
կապակցությունը: Առաջին դեպքում՝ օրենքով
սահմանված պայմանները կատարած յուրա-
քանչյուր անձ օրենքի ուժով ենթակա է ազատ-
ման քրեական պատասխանատվությունից, և
դա թողնված չէ իրավասու մարմնի հայեցողու-
թյանը: Նշված պարագայում անձի համար ա-
ռավել կանխատեսելի է իր գործողությունների
արդյունքը, այսինքն՝ անձը հստակ գիտակցում
է, որ որոշակի դրական գործողություններ կա-
տարելու դեպքում միանշանակ ազատվելու է
քրեական պատասխանատվությունից: Մինչ-
դեռ երկրորդ դեպքում՝ օրենսդիրը գործուն
զղջալու ինստիտուտի կիրառումը թողել է վա-
րույթն իրականացնող մարմնի հայեցողությա-
նը: Միևնույն ժամանակ՝ օրենսգիրքը որևէ
կերպ չի անդրադառնում այն հարցին, թե վա-
րույթն իրականացնող մարմինն ի՞նչ չափորո-
շիչներով պետք է առաջնորդվի պատասխա-
նատվությունից ազատելու նպատակահարմա-
րությունը որոշելիս: Այս համատեքստում պետք
է փաստել, որ ենթադրելի է այն, որ օրինաչափ
դեպքերում հանցանք կատարած անձը զերծ
կմնա օրենքով սահմանված պայմանների կա-
տարումից, եթե չունենա հստակ սահմանված
երաշխիքներ առ այն, որ իր կատարած դրա-
կան գործողությունների դիմաց կստանա շա-
հավետ առավելություն՝ կազատվի քրեական
պատասխանատվությունից, կստանա մեղմ պա-
տիժ կամ կազատվի որոշ հանցագործություն-
ների մեղսագրումից (գործուն զղջալու ինստի-
տուտը չի ներառում այս դրույթը) և այլն:

Մեր կարծիքով՝ հոդվածով սահմանված
պայմանների առկայության պարագայում ինս-
տիտուտի կիրառումը պետք է ունենա պարտա-
դիր բնույթ, իսկ վարույթն իրականացնող մար-
մինն ընդամենը պետք է ստուգի անձի կողմից
կատարած գործողությունների լրիվության, բա-



վարարության, հոդվածի պահանջներին հա-
մապատասխանության հանգամանքը և չպետք
է ունենա հիշյալ ինստիտուտը չկիրառելու հա-
յեցողություն: Հարկ է նշել, որ առաջացող
հետևանքի կանխատեսելիությունը քննարկվող
նորմի կիրառելիությունը դարձնում է առավել
արդյունավետ: 

Պետք է նշել նաև, որ, ՀՀ քրեական օ-
րենսգրքի 62-րդ հոդվածի 1-ին մասի 9-րդ կե-
տի համաձայն՝ պատասխանատվությունը և
պատիժը մեղմացնող հանգամանքներ են հա-
մարվում նաև՝ մեղայականով ներկայանալը,
հանցագործությունը բացահայտելուն, հանցա-
գործության մյուս մասնակիցներին մերկացնե-
լուն, հանցագործությամբ ձեռք բերված գույքը
որոնելուն աջակցելը: Այսինքն՝ գործուն զղջա-
լու ինստիտուտի կիրառման պայման հանդի-
սացող գործողությունների կատարումը կարող
է հանդես գալ որպես պատասխանատվությու-
նը և պատիժը մեղմացնող հանգամանք: 

Ո րո շա կի գործնական հե տաքրք րու թյուն է
ներ կա յաց նում նաև գոր ծուն զղջա լու հիմ քով
քրեա կան պա տաս խա նատ վու թյու նից ա զա տե -
լու դա տա վա րա կան ըն թա ցա կար գին վե րա բե -
րող հար ցե րի քննար կու մը, մաս նա վո րա պես՝
քրեա կան գործ հա րու ցե լը մեր ժե լու մա սին ո -
րոշ ման կա յաց ման կար գը:

ՀՀ քրեա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգըր -
քի 37-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սով նա խա տես ված
է, որ դա տա խա զը, ինչ պես նաև դա տա խա զի
հա մա ձայ նու թյամբ՝ քննի չը, կա րող են Հա յաս -
տա նի Հան րա պե տու թյան քրեա կան օ րենսգըր -
քի 72-րդ, 73-րդ և 74-րդ հոդ ված նե րով նա խա -
տես ված դեպ քե րում քրեա կան գործ չհա րու ցել
և ք րեա կան հե տապն դում չի րա կա նաց նել։

Քա նի որ ՀՀ գոր ծող քրեա կան դա տա վա -
րու թյան օ րենս գիր քը ման րա մաս նո րեն չի կար -
գա վո րում այդ հար ցը, ուս տի ի րա վա կի րառ
պրակ տի կա յում ա ռաջ են ե կել 37-րդ հոդ վա ծի
2-րդ մա սով սահ ման ված նոր մի կի րառ ման
տար բեր ըն թա ցա կար գեր:

Դա տա խա զի կող մից նման ո րո շում կա -
յաց նե լու ա ռու մով գործնական խնդիր ա ռաջ չի
գա լիս, իսկ ա հա դա տա խա զի հա մա ձայ նու -
թյամբ քննի չի կող մից նման ո րո շում կա յաց նե -
լու դեպ քում ա ռաջ են գա լիս հետևյալ հար ցե րը.

1. Ի՞նչ կերպ է դա տա խա զը տա լիս իր հա -
մա ձայ նու թյու նը՝ գրա վո՞ր, թե՞ բա նա վոր: 

2. Ե թե հա մա ձայ նու թյու նը գրա վոր է, ա -
պա ինչ պիսի՞ դա տա վա րա կան փաս -
տաթղ թում է ար տա ցոլ վում:

3. Ե՞րբ է ար ձա նագր վում գրա վոր հա մա -
ձայ նու թյու նը՝ նյու թե րի նա խա պատ -
րաստ ման տաս նօր յա ժամ կե տի ըն թաց -
քո՞ւմ, թե՞ ո րոշ ման օ րի նա կա նու թյու նը
դա տա խա զի կող մից ստու գե լիս:

4. Արդ յոք քրեա կան գործ հա րու ցե լը մեր -
ժե լուն հա մա ձայ նու թյուն տված հսկող
դա տա խա զը կա րո՞ղ է այդ ո րոշ ման օ -
րի նա կա նու թյու նն ստու գե լիս վե րաց նել
դա ու հա րու ցել քրեա կան գործ:

Ի րա վա կի րառ պրակ տի կա յում ՀՀ քրեա -
կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 37-րդ հոդ -
վա ծի 2-րդ մա սով սահ ման ված նոր մը կի րա ռե -
լիս դա տա խա զի հա մա ձայ նու թյու նը գրա վոր է
տրվում: Այդ կերպ քննի չն ա պա հո վագ րում է
իր կա յաց րած ո րոշ ման հնա րա վոր վե րաց ման
ռիս կը: Ի՛նչ խոսք՝ դա տա խա զի բա նա վոր հա -
մա ձայ նու թյու նը ևս պար տա վո րեց նող է վեր ջի -
նիս հա մար, սա կայն գրա վոր տրված հա մա -
ձայ նու թյան պայ ման նե րում, բնա կա նա բար, դա -
տա խա զն ա վե լի մեծ պա տաս խա նատ վու թյուն
է զգում քննի չի կա յաց րած ո րոշ ման օ րի նա կան
և հիմ նա վոր ված լի նե լու հա մար:

Թերևս՝ դեպ քե րի մե ծա մաս նու թյու նում դա -
տա խա զի հա մա ձայ նու թյու նը տրվում է՝ քննի չի
կա յաց րած ո րոշ ման վրա հա մա պա տաս խան
գրա ռում կա տա րե լով: Որ պես կա նոն՝ քննի չը
ո րոշ ման ա ռա ջին է ջի վե րին աջ անկ յու նում
նշում է «Հա մա ձայն եմ» գրա ռու մը, դա տա խա -
զի տվյալ նե րը և ստո րագ րու թյան հատ վա ծը,
որ տեղ վեր ջինս դնում է իր ստո րագ րու թյու նը:
Այս ըն թա ցա կար գն ա վե լի գործնական և արդյու -
նա վետ է, սա կայն դրա ի րա կա նա ցու մն ի րա -
վա կան խնդիր ներ է ա ռա ջաց նում:

Մաս նա վո րա պես՝ ՀՀ քրեա կան դա տա -
վա րու թյան օ րենսգր քի 180-րդ հոդ վա ծի 1-ին
մա սը սահ մա նում է, որ հանցագործություննե-
րի մասին հաղորդումները պետք է քննարկվեն
և լուծվեն անհապաղ, իսկ գործ հարուցելու ա-
ռիթի օրինականությունը և հիմքերի բավարար
լինելն ստուգելու անհրաժեշտության դեպքում`
դրանց ստացման պահից 10 օրվա ընթացքում:
Այ սինքն՝ տաս նօր յա ժամ կե տում պետք է կա -
յաց վի նույն օ րենսգր քի 181-րդ հոդ վա ծով նա -
խա տես ված ո րո շում նե րից մե կը: Ե թե այդ ո րո -
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շու մը ՀՀ քրեա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգըր -
քի 37-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հիմ քով կա յաց -
վող քրեա կան գործ հա րու ցե լը մեր ժե լու մա սին
ո րո շումն է, ա պա տաս նօր յա ժամ կե տի ա վար -
տին դա տա խա զի հա մա ձայ նու թյու նը պետք է
ար դեն իսկ ստաց ված լի նի, այ լա պես՝ ա ռանց
դրա քննի չի կա յաց րած ո րո շու մը ի րա վա բա -
նա կան ուժ չու նի, և ստաց վում է, որ խախտ -
վում է 181-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված պա հան -
ջը: 

Կար ծում ենք՝ այն մո տե ցու մը, որ քննի չը
կա րող է կա յաց նել ո րո շում՝ դա տա խա զի համա -
ձայ նու թյու նը հե տա գա յում ստա նա լու ակն կա -
լի քով, կեն սու նակ չէ11: Քն նի չը, ան շուշտ, մտա -
հոգ ված է իր կա յաց րած ո րոշ ման ու ժի մեջ
մնա լու հար ցում և այդ պատ ճա ռով, որ պես կա -
նոն, փոր ձում է նա խօ րոք ստա նալ դա տա խա -
զի բա նա վոր հա մա ձայ նու թյու նը: Իսկ գրա վոր
հա մա ձայ նու թյու նը, որ պես կա նոն, դա տա խա -
զը տա լիս է քննի չի կա յաց րած ո րո շում նե րի բո -
լոր օ րի նակ նե րի վրա հա մա պա տաս խան գրա -
ռում կա տա րե լով, ստո րագ րե լով: Այդ նպա տա -
կով ո րոշ ման բո լոր օ րի նակ նե րը նյու թե րի հետ
քննի չը ներ կա յաց նում է հսկող դա տա խա զին:
Հս կող դա տա խա զը յոթ նօ րա ժամ կե տում ստու -
գում է ո րոշ ման օ րի նա կա նու թյու նը և հաս տա -
տե լու դեպ քում ո րոշ ման օ րի նակ ներն ու նյու -
թե րը վե րա դարձ նում քննի չին: Այս դեպ քում
ար դեն պետք է նկա տել, որ հա ղոր դում տա լու
օր վա նից ան ցած է լի նում ա վե լի քան 10 օր ժա -
մա նակ, և խախտ վում է ՀՀ քրեա կան դա տա -
վա րու թյան օ րենսգր քի 185-րդ հոդ վա ծի 2-րդ
մա սով սահ ման ված նոր մը, ըստ ո րի՝ քրեա -
կան գործ հա րու ցե լը մեր ժե լու մա սին ո րո շումն
ան հա պաղ ու ղարկ վում է հան ցա գոր ծու թյան
մա սին հա ղոր դում տված ֆի զի կա կան կամ ի -
րա վա բա նա կան ան ձին:

Այդ պատ ճա ռով կարծում ենք, որ դա տա -
խա զի հա մա ձայ նու թյու նը պետք է տրվի նյու -
թե րի նա խա պատ րաստ ման տաս նօր յա ժամ -
կե տի ըն թաց քում: Իսկ հա մա ձայ նու թյու նը տա -
լուց հե տո հսկող դա տա խա զն այլևս ի րա վա սու

չէ ստու գելու ո րոշ ման օ րի նա կա նու թյու նը, քա -
նի որ, իր հա մա ձայ նու թյու նը տա լով, ար դեն
իսկ պար տա վոր էր ստու գել նման ո րոշ ման
կա յաց ման օ րի նա կա նու թյու նը: Այ սինքն՝ ոչ թե
քննիչն է ստա նում դա տա խա զի հե տա գա հա -
մա ձայ նու թյու նը, այլ՝ դա տա խազն է նա խօ րոք՝
մինչև ո րո շում կա յաց նե լը, ստու գում նյու թե րով
քրեա կան գոր ծի հա րու ցու մը մեր ժե լու օ րի նա -
կա նու թյու նը: Նման դեպ քում հսկող դա տա -
խա զն ի րա վա սու չէ իր նա խա ձեռ նու թյամբ ՀՀ
քրեա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 53-րդ
հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին կե տով սահ ման ված
կար գով վե րաց նել քրեա կան գործ հա րու ցե լը
մեր ժե լու մա սին ո րո շու մը և հա րու ցել քրեա -
կան գործ: Սա կայն նման ո րո շում հսկող դա -
տա խա զը կա րող է կա յաց նել վե րա դաս դա -
տա խա զի ցու ցու մի հի ման վրա: Այս դեպ քում
վե րա դաս դա տա խազն է փաս տա ցի ստու գում
տվյալ ո րոշ ման օ րի նա կա նու թյու նը և խախ -
տում հայտ նա բե րե լիս ցու ցում է տա լիս հսկող
դա տա խա զին՝ վե րաց նել ո րո շու մը և հա րու ցել
քրեա կան գործ:

Գրա կա նու թյան մեջ ա ռա ջարկ վում է դա -
տա խա զի հա մա ձայ նու թյան տրման նման կարգ:
Հաշ վի առ նե լով նյու թե րի նա խա պատ րաստ -
ման տաս նօր յա ժամ կե տում դա տա խազ-քննիչ
կա պի գրագ րու թյուն նե րով ա պա հով ման ան -
հնա րի նու թյու նը՝ ա ռա ջարկ վում է, որ քննիչն
ան ձամբ պետք է, այս պես ա սած, միջ նոր դու -
թյան տես քով դա տա խա զին ներ կա յաց նի առ -
կա հիմ քե րը, ով, իր հեր թին, ան մի ջա պես պետք
է ձեռ նա մուխ լի նի դրանց ստուգ մա նը։ Ե թե
դա տա խա զը տա լիս է իր հա մա ձայ նու թյու նը,
ա պա քննի չը կա րող է կա յաց նել քրեա կան գործ
հա րու ցե լը մեր ժե լու մա սին ո րո շում12:

Ամ փո փե լով՝ պետք է նշել, որ գոր ծուն
զղջա լը քրեա կան և ք րեա դա տա վա րա կան նոր -
մե րով սահ ման ված հա մա լիր ինս տի տուտ է, ո -
րի կի րա ռու մը թույլ է տա լիս ան ձին ա զատ վել
քրեա կան պա տաս խա նատ վու թյու նից, նաև
դիտ վում է որ պես պա տաս խա նատ վու թյունն ու
պա տի ժը մեղ մաց նող հան գա մանք:

11 Ղամբարյան Ա., Քրեական հետապնդումը (մեղադրանքը) մինչդատական վարույթում: Երևան, 2016, էջ 163:
12 Ս. Յուզբաշյան, Ա. Սարգսյան. Դատախազի համաձայնությունը քրեական գործով վարույթը կարճելու և քրեական

հետապնդումը դադարեցնելու դատավարական ընթացակարգն ու դրա հիմնախնդիրները, Օրինականություն,
№96, 2016, էջ 24:



Ար դի պայ ման նե րում պե տու թյուն նե րի քա -
ղա քա կան հա մա կար գում գոր ծա դիր իշ խա նու -
թյու նը կարևո րա գույն տեղ է զբա ղեց նում, քա -
նի որ պե տա կան իշ խա նու թյան հա մա կար գում
առ կա քա ղա քա կան հա մա գոր ծակ ցու թյան կա -
ռու ցա կար գե րի բնույթը, ինչ պես նաև պե տա -
կան կա ռա վար չա կան գոր ծըն թաց նե րի արդյու -
նա վե տու թյու նը ներ պե տա կան և մի ջազ գա յին
հա րա բե րու թյուն նե րում մե ծա պես պայ մա նա -
վոր ված են և կան խո րոշ վում են վեր ջի նիս զար -
գաց ման մա կար դա կով: Դա հատ կա պես ակ -
ներև է դառ նում տա րաբ նույթ տրանս ֆոր մա -
ցիոն գոր ծըն թաց նե րի պայ ման նե րում, երբ գո -
յու թյուն ու նե ցող քա ղա քա կան ինս տի տուտ նե -
րը, կար գա վոր ման կա ռու ցա կար գե րը և ձևա -
վոր ված ար ժեք նե րը հետզ հե տե «ա պա մոն տաժ -
վում» են՝ ի րենց տե ղը զի ջե լով ժա մա նա կի պա -
հանջ նե րին հա մա հունչ նո րե րին:

Զար գաց ման ան ցու մա յին փու լում գտնվող
նմա նա տիպ պե տու թյուն նե րից է նաև Հա յաս -
տա նի Հան րա պե տու թյու նը, որ տեղ 2015 թվա -
կա նի սահ մա նադ րա կան փո փո խու թյուն նե րի
արդ յուն քով ամ րագր ված՝ խորհր դա րա նա կան
կա ռա վար ման ձևի պայ ման նե րում է՛լ ա վե լի
բարձ րաց վեց գոր ծա դիր իշ խա նու թյան գոր -
ծառ նա կան դե րա կա տա րու մը հա սա րա կա կան
կեն սա գոր ծու նեու թյան հիմ նա րար բնա գա վառ -
նե րում, ին չի շնորհիվ վերջինս դար ձավ իր
ծրագ րի հի ման վրա պե տու թյան ներ քին և ար -
տա քին քա ղա քա կա նու թյու նը մշա կող և ի րա -
կա նաց նող կենտ րո նա կան օ ղա կը: Այ սինքն՝
այս պայ ման նե րում ա ռա վել քան ակն հայտ է,
որ պե տա կան կա ռա վար ման ա ռանց քա յին
նպա տակ նե րի ի րա կա նա ցումն ուղ ղա կիո րեն
կախ ված է գոր ծա դիր իշ խա նու թյան մար մին -

նե րի հա մա կար գի արդ յու նա վետ աշ խա տան -
քից:

Սույն հոդ վա ծի շրջա նակ նե րում, հաշ վի
առ նե լով Հան րա պե տու թյու նում մինչ օրս տե ղի
ու նե ցած սահ մա նադ րա կան զար գա ցում նե րի
արդ յունք նե րը, կփոր ձենք դի տար կել գոր ծա -
դիր իշ խա նու թյան մար մին նե րի հա մա կար գը
հետևյալ եր կու հար ցադ րման հա մա տեքս տում.

ա) գոր ծա դիր իշ խա նու թյան մար մին նե րի
հա մա կար գի սահ ման ման նոր մա տիվ-ի րա վա -
կան հիմ քը, դրա ազ դե ցու թյու նը հա մա կար գի
կա յու նու թյան նկատ մամբ,

բ) հան րա պե տա կան գոր ծա դիր մար մին -
նե րի ի րա վա կան կար գա վի ճա կի և գոր ծառ -
նա կան տա րան ջատ ման ա ռանձ նա հատ կու -
թյուն նե րը:

1991 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 4-ի` «Կա ռա -
վա րու թյան կազ մի և կա ռուց ված քի մա սին» ՀՀ
օ րեն քի 1-ին հոդ վա ծով ամ րագր վեց, որ Հա -
յաս տա նի նո րան կախ Հան րա պե տու թյան կա -
ռա վա րու թյան կազ մի մեջ են ներառվում վար -
չա պե տը` կա ռա վա րու թյան նա խա գա հը, փոխ -
վար չա պե տը` կա ռա վա րու թյան նա խա գա հի
տե ղա կա լը, ՀՀ պե տա կան նա խա րար նե րը,
ինչը բո լո րո վին նոր ինս տի տուտ էր ՀՀ սահ -
մա նադ րա կան պրակ տի կա յում, նա խա րար նե -
րը, պե տա կան վար չու թյուն նե րի պե տե րը և
հար կա յին պե տա կան տես չու թյան պե տը: Նույն
օ րեն քի 2-րդ հոդ վա ծով սահ ման վեց, որ կա -
ռա վա րու թյան կա ռուց ված քի մեջ էին ներառվում
22 նա խա րա րու թյուն , 8 պե տա կան վար չու -
թյուն  և 1 պե տա կան տես չու թյուն:1

1995 թվա կա նի խմբագ րու թյամբ ՀՀ Սահ -
մա նադ րու թյան ըն դու նու մից հե տո կա ռա վա -
րու թյան կա ռուց ված քը սահ մա նող նոր մա տիվ-

ԲԱԳՐԱՏ ՂԱԶԻՆՅԱՆ
ՀՀ արդարադատության նախարարի խորհրդական,
Երևան քաղաքի Քանաքեռ-Զեյթուն վարչական շրջանների դատախազ, 
իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ
____________________________________________________________________________________________________________
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1 Տե՛ս ՀՀԳԽՏ 1991/23: Ընդ որում՝ հարկ է նկատել, որ այս օրենքն ուժը կորցրած է ճանաչվել միայն 2007 թվականի
հունվարի 4-ից՝ ՀՀ ԱԺ կողմից 2006 թվականի նոյեմբերի 28-ին ընդունված թիվ ՀՕ-199-Ն օրենքի համաձայն:
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ի րա վա կան հիմ քը փո փոխ վեց: Հիշ յալ խմբա -
գրու թյամբ ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 85-րդ հոդ -
վա ծի 3-րդ մա սի համաձայն` կա ռա վա րու թյան
կա ռուց ված քը և գոր ծու նեու թյան կար գը վար -
չա պե տի ներ կա յաց մամբ սահ ման վում էր Հան -
րա պե տու թյան Նա խա գա հի կող մից: Հիմք ըն -
դու նե լով հիշ յալ սահ մա նադ րա կան նոր մը` դա
սահ ման վեց Հան րա պե տու թյան Նա խա գա հի՝
1995 թվա կա նի հու լի սի 25-ի՝ «ՀՀ կա ռա վա -
րու թյան կա ռուց ված քը և գոր ծու նեու թյան կար -
գը սահ մա նե լու մա սին» թիվ ՆՀ-456 հրա մա -
նագ րով, ինչ պես նաև 2002 թվա կա նի մար տի
16-ի` «ՀՀ կա ռա վա րու թյան կա ռուց ված քը սահ -
մա նե լու մա սին» թիվ ՆՀ-1063 հրա մա նագ րով: 

Ի տար բե րու թյուն նախ կին սահ մա նադրա -
իրա վա կան կար գա վոր ման` 2005 թվա կա նի
խմբագ րու թյամբ ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 85-
րդ հոդ վա ծի 6-րդ մա սում ամ րագր վեց, որ կա -
ռա վա րու թյան կա ռուց ված քը կա ռա վա րու թյան
առա ջար կու թյամբ սահ ման վում է օ րեն քով: Այ -
սինքն` մինչ օրս գոր ծող սահ մա նադ րա կան
կար գա վոր մամբ կա ռա վա րու թյունն իր կա ռուց -
ված քի վե րա բեր յալ ա ռա ջար կու թյուն է ներ կա -
յաց նում Ազ գա յին ժո ղով, իսկ սահ մա նու մը վեր -
ջի նիս բա ցա ռիկ ի րա վա սու թյունն է: Ազ գա յին
ժո ղովը, օ րեն քով ամ րագ րե լով կա ռա վա րու -
թյան կա ռուց ված քը, դրա նով իսկ լու ծում է նաև
կա ռա վա րու թյան ան դամ նե րի թվա կան կազ մի
հար ցը: Ուս տի կա ռա վա րու թյուն կազ մա վո րե -
լիս Հան րա պե տու թյան Նա խա գահն ու վար չա -
պե տը պար տա վոր են գոր ծել օ րեն քով սահ -
ման ված կա ռա վա րու թյան կա ռուց ված քի շրջա -
նակ նե րում:2

Սահ մա նադ րա կան զար գա ցում նե րի հա -
մե մա տա կան վեր լու ծու թյու նը վկա յում է, որ 2005
թվա կա նի խմբագ րու թյամբ ՀՀ Սահ մա նադ րու -
թյունն այս հար ցում կա տա րեց կարևոր բո վան -
դա կա յին փո փո խու թյուն, որն էա պես սահ մա -
նա փա կեց պե տու թյան գլխի գոր ծառ նա կան դե -
րա կա տա րու մը: Որպես արդ յունք՝ 2008 թվա -
կա նի հու նի սի 17-ին ՀՀ Ազ գա յին ժո ղո վի կող -
մից ըն դուն վեց «Հա յաս տա նի Հան րա պե տու -
թյան կա ռա վա րու թյան կա ռուց ված քի մա սին»
ՀՀ օ րեն քը (այ սու հետ՝ օ րենք), ո րով սահ ման -

վեց կա ռա վա րու թյան կա ռուց ված քում նա խա -
տես ված նա խա րա րու թյուն նե րի ցան կը: 

Չ նա յած դրան՝ մինչ օրս գոր ծա դիր իշ խա -
նու թյան մար մին նե րի հա մա կար գին առնչ վող
ո րո շա կի սկզբուն քա յին հար ցեր կար գա վոր -
ված են ոչ թե օ րեն քով, այլ՝ են թաօ րենսդ րա -
կան ակ տով, այն է` Հան րա պե տու թյան Նա -
խա գա հի` 2007 թվա կա նի հու լի սի 18-ի` «Հա -
յաս տա նի Հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու թյան
և նրան են թա կա պե տա կան կա ռա վար ման այլ
մար մին նե րի գոր ծու նեու թյան կազ մա կերպ ման
կար գը սահ մա նե լու մա սին» ՆՀ-174-Ն հրա մա -
նագ րով (այ սու հետ՝ հրա մա նա գիր):3 Մաս նա -
վո րա պես՝ հրա մա նագ րի 7-րդ կե տի հա մա -
ձայն՝ կա ռա վա րու թյան քա ղա քա կա նու թյունն
ա ռան ձին բնա գա վառ նե րում մշա կում և ի րա -
կա նաց նում են հան րա պե տա կան գոր ծա դիր
մար մին նե րը (այ սու հետ` ՀԳՄ), ո րոնք uտեղծ -
վում, վե րա կազ մա կերպ վում և լու ծար վում են
վար չա պե տի ա ռա ջար կու թյամբ` Հա յաuտա նի
Հան րա պե տու թյան Նա խա գա հի հրա մա նա -
գրով: Նույն հրա մա նագ րի 8-րդ կե տով սահ -
ման վում է, որ ՀԳՄ-ներն են Հա յաuտա նի Հան -
րա պե տու թյան նա խա րա րու թյուն նե րը և կա -
ռա վա րու թյանն ա ռըն թեր պե տա կան կա ռա -
վար ման մար մին նե րը: Ի թիվս վե րոնշ յա լի` հրա -
մա նագ րով կա նո նա կարգ վել են նաև հան րա -
պե տա կան գոր ծա դիր մար մին նե րի ներ քին հա -
մա կար գին առնչ վող մի շարք հար ցեր, ին չը,
կար ծում ենք, նույն պես հիշ յալ ի րա վա կան ակ -
տի կար գա վոր ման ա ռար կա յից դուրս է:

Մեր կար ծի քով՝ նմա նօ րի նակ ի րա վա կան
կար գա վոր մամբ խախտ վում է պե տա կան իշխա -
նու թյան հա մա կար գի ի րա վա հա վա սա րու թյու -
նը, քա նի որ պե տա կան իշ խա նու թյան թևե րից
եր կու սի հա մա կար գին առնչ վող հար ցե րը կար -
գա վոր ված են Սահ մա նադ րու թյամբ և օ րեն քով,
իսկ գոր ծա դիր իշ խա նու թյան պա րա գա յում ո -
րո շա կի հար ցե րով առ կա է սահ մա նադ րա կան,
ո րո շա կի հար ցե րով` օ րենսդ րա կան, ո րո շա կի
հար ցե րով` են թաօ րենսդ րա կան ի րա վա կար գա -
վո րում: Բա ցի այդ` կարծում ենք, որ պե տու թյան
գլխի վե րոնշ յալ հրա մա նա գի րը հա կա սում է
նաև «Ի րա վա կան ակ տե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի

2 Տե՛ս Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության մեկնաբանություններ / ընդհանուր խմբագրությամբ`
Գ.Հարությունյանի, Ա.Վաղարշյանի.– Եր., «Իրավունք», 2010.– էջ 848:

3 Տե՛ս ՀՀ ՊՏ 2007.07.25/37(561):



3-րդ հոդ վա ծի 5-րդ մա սին, ըստ ո րի` նոր մա -
տիվ ի րա վա կան ակ տը պետք է կար գա վո րի
միաբ նույթ (մեկ ո լորտ կար գա վո րող) հա րա բե -
րու թյուն ներ, քա նի որ գոր ծա դիր իշ խա նու թյան
մար մին նե րի հա մա կար գին առնչ վող ա ռան ձին
հար ցադ րում նե րը որևէ կերպ չեն կա րող դի -
տարկ վել որ պես կա ռա վա րու թյան և հան րա -
պե տա կան գոր ծա դիր մար մին նե րի գոր ծու նեու -
թյան կազ մա կերպ ման բաղ կա ցու ցիչ մաս:

Խնդ րո ա ռար կա հար ցի վե րա բեր յալ սահ -
մա նադ րա կան կար գա վո րում ներն էա պես փո -
փոխ վե ցին 2015 թվա կա նին: Մաս նա վո րա պես՝
ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 147-րդ հոդ վա ծի 2-րդ
մա սի հա մա ձայն՝ նա խա րա րու թյուն նե րի ցան -
կը և կա ռա վա րու թյան գոր ծու նեու թյան կար գը
կա ռա վա րու թյան ներ կա յաց մամբ սահ ման վում
են օ րեն քով: 

Կարծում ենք, որ միան շա նակ ող ջու նե լի է
սահ մա նադ րի մո տե ցումն այս հար ցում, քա նի
որ դրա շնորհիվ բա ցա ռա պես օ րենսդ րա կան
կար գա վոր ման դաշտ են տե ղա փոխ վել գործա -
դիր իշ խա նու թյան մար մին նե րի հա մա կար գի
կազ մա վոր ման և գոր ծու նեու թյան կար գի սահ -
ման ման հար ցե րը: Նմա նա տիպ ի րա վա կարգա -
վոր մամբ, կար ծում ենք, գոր ծա դիր իշ խա նու -
թյան մար մին նե րի հա մա կար գը զերծ կմնա
տա րաբ նույթ գոր ծոն նե րի ազ դե ցու թյան ներ քո
կա տար վող ան հիմն, ան հար կի և հապ ճեպ փո -
փո խու թյուն նե րից: Այս տե սանկ յու նից բա վա -
կան է միայն հի շա տա կել, որ Հա յաս տա նի Հան -
րա պե տու թյան գոր ծա դիր իշ խա նու թյան մար -
մին նե րի հա մա կար գում մինչ օրս կա տար ված
փո փո խու թյուն նե րի հետևանքով մի շարք նա -
խա րա րու թյուն ներ, շատ հա ճախ ա ռանց որևէ
պատ շաճ հիմ նա վոր ման և գոր ծա ռու թա յին
հստակ վեր լու ծու թյան, միա վոր վե ցին կամ տա -
րան ջատ վե ցին, իսկ ո րոշ նա խա րա րու թյուններ
վե րա կազ մա վոր վե ցին կա ռա վա րու թյանն առըն -
թեր պե տա կան կա ռա վար ման մար մին նե րի:4

Այս կա պակ ցու թյամբ հարկ ենք հա մա րում

ներ կա յաց նել սահ մա նադ րա կան ար դա րա դա -
տու թյան մի ջազ գա յին պրակ տի կա յում ար ձա -
նագր ված ու շագ րավ մեկ օ րի նակ: Այս պես` Մոլ -
դո վա յի Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը, քննե -
լով Մոլ դո վա յի կա ռա վա րու թյան` 2005 թվա -
կա նի փետր վա րի 10-ի` «Որ դեգր ման ազ գա յին
կո մի տե ստեղ ծե լու մա սին» թիվ 162 ո րոշ ման
սահ մա նադ րա կա նու թյան հար ցը, 2006 թվա -
կա նի հու նի սի 27-ի` թիվ 2-003 ո րոշ մամբ ար -
տա հայ տել է հետևյալ ի րա վա կան դիր քո րո շու -
մը. «Կա ռա վա րու թյան ի րա վա սու թյունը նե րա -
ռում է նա խա րա րու թյուն նե րի, կենտ րո նա կան
և այլ գոր ծա դիր մար մին նե րի, պե տա կան տես -
չու թյուն նե րի, կա ռա վա րա կան հանձ նա ժո ղով -
նե րի և խոր հուրդ նե րի, ինչ պես նաև նրան են -
թա կա այլ մար մին նե րի գոր ծու նեու թյան կազ -
մա կեր պու մը և կար գա վո րու մը: Կենտ րո նա կան
գոր ծա դիր մար մին նե րը, «Կա ռա վա րու թյան մա -
սին» օ րեն քի համաձայն, ստեղծ վում են վար -
չա պե տի ա ռա ջար կու թյամբ` խորհր դա րա նի
կող մից: Ըն դու նե լով վի ճարկ վող ո րո շու մը՝ կա -
ռա վա րու թյունը, ի հա կադ րումն Սահ մա նադրու -
թյան 102.2-րդ հոդ վա ծի, սահ մա նա զան ցել է
իր սահ մա նադ րա կան լիա զո րու թյուն նե րը, քա -
նի որ վերջինս սահ մա նում է, որ նման ո րո շում -
ներն ըն դուն վում են օ րենսդ րա կան ակ տե րով:
Կա ռա վա րու թյու նը որևէ ի րա վա սու թյուն չու նի
իր ո րոշ մամբ հիմ նելու որ դեգր ման ազ գա յին
կո մի տե` փո փո խե լով և լ րաց նե լով կենտ րո նա -
կան վար չա կազ մի կա ռուց ված քը, քան զի Սահ -
մա նադ րու թյու նը և «Կա ռա վա րու թյան մա սին»
օ րեն քը սահ մա նում են, որ պե տա կան կա ռա -
վար ման մար մին նե րի ստեղ ծումն ի րա կա նաց -
վում է միայն օ րեն քի հի ման վրա:5

Ար դի պայ ման նե րում պե տա կան կա ռավար -
ման մար մին նե րի առջև դրված բարդ խնդիր -
նե րի լու ծու մը գրե թե մշտա պես պա հան ջում է
հա մա կար գի ար դիա կա նաց մանն ուղղ ված հա -
մար ժեք ինս տի տու ցիո նալ և գոր ծառ նա կան լու -
ծում ներ: Այդ գոր ծըն թաց նե րի նկատ մամբ, ի
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4 Օրինակ՝ Հանրապետության Նախագահի 2016 թվականի փետրվարի 24-ի թիվ ՆՀ-196-Ա հրամանագրով 2014
թվականի դեկտեմբերի 1-ի թիվ ՆՀ-602-Ա հրամանագրով ստեղծված ՀՀ տարածքային կառավարման և արտակարգ
իրավիճակների նախարարությունը վերակազմակերպվեց ՀՀ տարածքային կառավարման և զարգացման
նախարարության և ՀՀ արտակարգ իրավիճակների նախարարության: Կամ՝ 2016 թվականի հոկտեմբերի 8-ի թիվ
ՆՀ-1091-Ն հրամանագրով Հայաստանի Հանրապետության քաղաքաշինության նախարարությունը
վերակազմավորման ձևով վերակազմակերպվեց Հայաստանի Հանրապետության կառավարությանն առընթեր
քաղաքաշինության պետական կոմիտեի։

5 Մեջբերված դատական ակտն ստացվել է Եվրոպայի խորհրդի Վենետիկի հանձնաժողովի Codices տեղեկատվական
բազայի միջոցով:
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թիվս կա ռա վար ման օպ տի մա լաց ման ազ դակ -
նե րի, ի րենց ներ գոր ծու թյունն ու նեն նաև մի
շարք այլ գոր ծոն ներ, ինչ պես օ րի նակ՝ տվյալ
ժո ղովր դի պատ մու թյու նը, նրա ազ գա յին ա -
վան դույթ նե րը և սո վո րույթ նե րը6, քա ղա քա կան
ու ժե րի հա րա բե րակ ցու թյու նը, նրանց միջև կա -
յա ցած փոխ հա մա ձայ նու թյուն նե րը:7 Մեր կար -
ծի քով՝ գոր ծա դիր իշ խա նու թյան մար մին նե րի
հա մա կար գի կազ մա վոր ման ա մե նագլ խա վոր
չա փա նի շը պետք է լի նի պե տա կան կա ռա վար -
չա կան գոր ծա ռույթ նե րի հստակ տա րան ջա -
տու մը, դրանց պար զե ցու մը և վեր ջին նե րիս
արդ յու նա վետ ի րաց մանն ուղղ ված հա մար ժեք
կա ռու ցա կար գե րի սահ մա նու մը, ինչն իր դրա -
կան ազ դե ցու թյու նը կու նե նա պե տա կան կա -
ռա վար ման արդ յու նա վե տու թյան բարձ րաց ման
նկատ մամբ:

Ինչ պես նշվեց՝ կա ռա վա րու թյան քա ղա -
քա կա նու թյունն ա ռան ձին բնա գա վառ նե րում
մշա կում և ի րա կա նաց նում են հան րա պե տա -
կան գոր ծա դիր մար մին նե րը, ո րոնք են` նա -
խա րա րու թյուն նե րը և կա ռա վա րու թյանն ա ռըն -
թեր պե տա կան կա ռա վար ման մար մին նե րը: 

Նա խա րա րու թյուն նե րը հան դես են գա լիս
որ պես գոր ծա դիր իշ խա նու թյան կենտ րո նա -
կան մար մին ներ, ո րոնք ի րա կա նաց նում են հա -
սա րա կա կան կեն սա գոր ծու նեու թյան ո րո շա կի
բնա գա վառ նե րի պե տա կան կա ռա վա րու մը:
Նա խա րա րու թյու նը կա ռուց վում է միանձն յա
ղե կա վար ման սկզբուն քի հի ման վրա, ըստ ո -
րի` միանձն յա ղե կա վա րում է նա խա րա րը, ով
կա ռա վա րու թյան ան դամ է, ուղ ղա կիո րեն են -
թա կա է վար չա պե տին և օժտ ված է վճռա կան
ձայ նի ի րա վուն քով նա խա րա րու թյան ի րա վա -
սու թյանն առնչ վող ցան կա ցած հարց լու ծե լիս:8

Ե թե վե րոնշ յալ մո տե ցու մը նա խա րա րու -
թյուն նե րի պա րա գա յում տա րա կու սան քի որևէ
ա ռիթ չի հա րու ցում, ա պա կա ռա վա րու թյանն
ա ռըն թեր պե տա կան կա ռա վար ման մար մին -
նե րի կար գա վի ճա կը, կար ծում ենք, ա նո րոշ է:
Մաս նա վո րա պես` Հան րա պե տու թյան Նա խա -
գա հի` 2002 թվա կա նի մար տի 16-ի` «Հա յաս -
տա նի Հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու թյանն

ա ռըն թեր պե տա կան կա ռա վար ման մար մին -
նե րի կա ռուց ված քը սահ մա նե լու մա սին» ՆՀ-
1063 հրա մա նա գի րը9 կա ռա վա րու թյան կա -
ռուց ված քում` որ պես նրան ա ռըն թեր պե տա -
կան կա ռա վար ման մար մին, նա խա տե սում է
մի շարք պե տա կան մար մին ներ, ո րոնց` կա -
ռա վա րու թյան կա ռուց ված քում նա խա տե սե լու
վե րա բեր յալ որևէ դրույթ ամ րագր ված չէ ՀՀ
Սահ մա նադ րու թյամբ: Դ րան հա մա պա տաս -
խան՝ հիշ յալ հրա մա նագ րի 2-րդ կե տը սահ մա -
նում է, որ այդ մար մին նե րը գոր ծում են մինչև
պե տա կան կա ռա վար ման հա մա կար գի բա րե -
փո խում նե րի գոր ծըն թա ցի ա վար տը: 2008 թվա -
կա նի հու նի սի 17-ին ՀՀ Ազ գա յին ժո ղո վի կող -
մից ըն դուն ված՝ «Հա յաս տա նի Հան րա պե տու -
թյան կա ռա վա րու թյան կա ռուց ված քի մա սին»
ՀՀ օ րեն քի 1-ին հոդ վա ծը հստակ սահ մա նում
է, որ կա ռա վա րու թյան կա ռուց ված քում ընդգըրկ -
ված են բա ցա ռա պես նա խա րա րու թյան կար -
գա վի ճակ ու նե ցող 18 հան րա պե տա կան գոր -
ծա դիր մար մին ներ: Չ նա յած դրան՝ Հան րա պե -
տու թյան Նա խա գա հի` 2008 թվա կա նի հու նի -
սի 21-ի «ՀՀ Նա խա գա հի 2002 թվա կա նի մար -
տի 16-ի ՆՀ-1063 հրա մա նագ րում փո փո խու -
թյուն կա տա րե լու մա սին» ՆՀ-166-Ն հրա մա -
նագ րի 1-ին կե տի հա մա ձայն` ու ժը կորց րած է
ճա նաչ վել վե րոնշ յալ հրա մա նագ րի միայն I բա -
ժի նը, իսկ վեր ջի նիս II բա ժի նը շա րու նա կում է
մնալ ու ժի մեջ` հա կա սե լով ինչ պես 2005 թվա -
կա նի խմբագ րու թյամբ ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան
85-րդ հոդ վա ծի 6-րդ մա սին, այն պես էլ «Հա -
յաս տա նի Հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու թյան
կա ռուց ված քի մա սին» ՀՀ օ րեն քին: Որպես
արդ յունք` կա րող ենք եզ րա հան գել, որ կա ռա -
վա րու թյան կա ռուց ված քի ի րա վա կան կար գա -
վոր ման բնա գա վա ռում ներ կա յումս գոր ծում են
տար բեր ի րա վա բա նա կան ուժ ու նե ցող 2 ա -
ռան ձին նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տեր:

Վեր լու ծե լով Հան րա պե տու թյան Նա խա -
գա հի` 2002 թվա կա նի մար տի 16-ի ՆՀ-1063 և
2007 թվա կա նի հու լի սի 18-ի թիվ ՆՀ-174-Ն
հրա մա նագ րե րը և հա մադ րե լով դրանք «Հա -
յաս տա նի Հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու թյան

6 Օրինակ կարող է հանդիսանալ Սփյուռքի նախարարության ստեղծումը Հայաստանում:
7 Տե՛ս Հարությունյան Գ., Վաղարշյան Ա. Նշված աշխ., էջ 847:
8 https://en.wikipedia.org/wiki/Ministry_(government_department):
9 Հրամանագրի վերնագիրը փոփոխվել է ՀՀ Նախագահի 2016 թվականի մարտի 1-ի թիվ ՆՀ-213-Ն հրամանագրով:

Մինչ այդ՝ հրամանագիրն ուներ «ՀՀ կառավարության կառուցվածքը սահմանելու մասին» վերտառությունը: 



կա ռուց ված քի մա սին» ՀՀ օ րեն քի հետ` եզրա -
կացնում ենք, որ հի շա տակ ված եր կու խումբ
հան րա պե տա կան գոր ծա դիր մար մին նե րի միջև
ի րա կա նաց ված չէ հստակ գոր ծա ռու թա յին տա -
րան ջա տում: Նրանք, ըստ էու թյան, կոչ ված են
ի րա կա նաց նելու միևնույն պե տաիշ խա նա կան
գոր ծա ռույ թը, այն է՝ ա ռան ձին բնա գա վառ նե -
րում կա ռա վա րու թյան քա ղա քա կա նու թյան մշա -
կու մը և ի րա կա նա ցու մը, սա կայն պարզ չէ, թե
ի՞նչ սահ մա նա գիծ է դրված դրանց տա րան -
ջատ ման հիմ քում: Ի՞նչ մո տե ցում է դրվել կա -
ռա վար վող բնա գա վառ նե րի տար բե րակ ման
հիմ քում: Ին չո՞ւ ո րո շա կի բնա գա վառ նե րի պե -
տա կան քա ղա քա կա նու թյու նը պետք է մշակ վի
և ի րա կա նաց վի օ րեն քի հի ման վրա ստեղծ վող
նա խա րա րու թյան կող մից, իսկ ո րոշ բնա գա -
վառ նե րի պե տա կան քա ղա քա կա նու թյու նը`
Հան րա պե տու թյան Նա խա գա հի հրա մա նա գրի
հի ման վրա ստեղծ վող` կա ռա վա րու թյանն առ -
ըն թեր պե տա կան կա ռա վար ման մարմ նի կող -
մից: Ին չո՞ւ նա խա րար նե րը, ընդգրկ ված լի նե -
լով կա ռա վա րու թյան կազ մում, մաս նակ ցում են
կա ռա վա րու թյան նիս տե րին վճռա կան ձայ նի
ի րա վուն քով, իսկ կա ռա վա րու թյանն ա ռըն թեր
պե տա կան կա ռա վար ման մար մին նե րի ղե կա -
վար նե րը` խորհր դակ ցա կան ձայ նի ի րա վուն -
քով: 

Մեր կար ծի քով՝ գոր ծա դիր իշ խա նու թյան
միաս նա կան հա մա կար գի ձևա վոր ման, ինչ -
պես նաև դրա բաղ կա ցու ցիչ մաս կազ մող գոր -
ծա դիր մար մին նե րի հստակ գոր ծառ նա կան
տա րան ջատ ման անհ րա ժեշ տու թյու նից ել նե -
լով՝ չա փա զանց կարևոր է հիշ յալ հան րա պե -
տա կան գոր ծա դիր մար մին նե րի կար գա վի ճա -
կի հա մա պա տաս խա նե ցումն ինչ պես ՀՀ Սահ -
մա նադ րու թյան, այն պես էլ վե րո հիշ յալ օ րեն -
քից բխող կա նո նա կար գում նե րին:

Այս տե սանկ յու նից հարկ է ար ձա նագ րել,
որ 2015 թվա կա նի խմբագ րու թյամբ ՀՀ Սահ -
մա նադ րու թյան 159-րդ հոդ վա ծով հստակ և
սպա ռիչ կեր պով թվարկ վե ցին այն մար մին նե -
րը, ո րոնք պետք է կազ մեն հա մա կար գի բաղ -
կա ցու ցիչ մաս: Ի մաս նա վո րի՝ 2018 թվա կա -
նից պե տա կան կա ռա վար ման հա մա կար գի
մար մին ներն են լի նե լու նա խա րա րու թյուն նե -

րը, ինչ պես նաև կա ռա վա րու թյա նը, վար չա -
պե տին և նա խա րա րու թյուն նե րին են թա կա այլ
մար մին ներ, ո րոնց կազ մա վոր ման կար գը և
լիա զո րու թյուն նե րը սահ ման վում են օ րեն քով: 

Հիմք ըն դու նե լով հիշ յալ սահ մա նադ րա -
իրա վա կան կար գա վոր ման բո վան դա կա յին ա -
ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը և հաշ վի առ նե լով
գոր ծա դիր իշ խա նու թյան մար մին նե րի հա մա -
կար գում ինս տի տու ցիո նալ և գոր ծառ նա կան
հստակ տա րան ջատ ման ի րա կա նաց ման ան -
հրա ժեշ տու թյու նը՝ ա ռա ջար կում ենք հիշ յալ
մար մին նե րից յու րա քանչ յու րի հա մար օ րենսդրո -
րեն ամ րագ րել պե տաիշ խա նա կան գոր ծա ռույթ -
նե րի հետևյալ հա մա կար գը.

Նա խա րա րու թյուն. հան րա պե տա կան գոր -
ծա դիր մար մին, ո րը մշա կում և ի րա կա նաց -
նում է կա ռա վա րու թյան քա ղա քա կա նու թյու նը
հա սա րա կա կան կյան քի կոնկ րետ բնա գա վա -
ռում՝ հա մա պա տաս խան են թաօ րենսդ րա կան
ակ տե րով կա նո նա կար գե լով դրա նում ա ռա ջա -
ցող կա ռա վար չա կան հա րա բե րու թյուն նե րը:

Կա ռա վա րու թյա նը են թա կա պե տա կան
կա ռա վար ման մար մին. պե տա կան կա ռա վար -
ման այն մար մինն է, ո րը կոչ ված է ա պա հո -
վելու պե տա կան ծա ռա յու թյուն նե րի մա տու ցու -
մը հա սա րա կա կան կյան քի հա մա պա տաս խան
բնա գա վառ նե րում, ինչ պես նաև ի րա կա նաց -
նելու ի րա վա կի րա ռա կան բնույթ ու նե ցող այլ
պե տա կան գոր ծա ռույթ ներ:

Վար չա պե տին են թա կա պե տա կան կա -
ռա վար ման մար մին. հսկո ղա կան կամ վե -
րահս կո ղա կան գոր ծա ռույթ նե րով օժտ ված պե -
տա կան կա ռա վար ման այն մար մինն է, ո րը
կոչ ված է օ ժան դա կելու կա ռա վա րու թյան ղե -
կա վա րին՝ ի րեն վե րա պահ ված գոր ծա ռույթ -
ներն ի րա կա նաց նե լիս: 

Նա խա րա րու թյուն նե րին են թա կա պե -
տա կան կա ռա վար ման մար մին. պե տա կան
կա ռա վար ման այն մար մինն է, ո րը գոր ծում է
նա խա րա րու թյան հա մա կար գում, իսկ գոր ծու -
նեու թյան նպա տակ նե րը և խն դիր նե րը, ինչ -
պես նաև գոր ծա ռույթ նե րն ուղ ղա կիո րեն բխում
են հա մա պա տաս խան նա խա րա րու թյան կա -
նո նադ րա կան խնդիր նե րից:
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Իշ խա նութ յուն նե րի բա ժան ման և հա վա -
սա րակշռ ման սկզբուն քի արդ յու նա վետ կի րառ -
ման տե սանկ յու նից՝ ա ռանց քա յին նշա նա կու -
թյուն ու նի պե տա կան իշ խա նութ յան մար միննե -
րի միջև սահ մա նադ րա կան հա վա սա րակշ ռու -
թյան ա պա հով ման խնդի րը: Պե տա կան իշ խա -
նութ յան մար մին նե րի միջև ի րա կան սահ մա -
նադ րա կան հա վա սա րակշ ռութ յուն հնա րա վոր
է ա պա հո վել միայն այն պա րա գա յում, երբ պե -
տա կան իշ խա նութ յան ճյու ղե րի միջև ի րա կա -
նում առ կա լի նեն զսպում նե րի և հա վա սա -
րակշռ ման գոր ծող մե խա նիզմ նե րը, ինչ պես
նաև պե տա կան իշ խա նութ յան մար մին նե րի
միջև ա ռա ջա ցած վե ճե րի լուծ ման ի րա վա կան
բա վա րար ըն թա ցա կար գեր: 

Սա կայն, դրա նով հան դերձ՝ պե տա կան իշ -
խա նութ յան մար մին նե րի գոր ծու նեութ յան ըն -
թաց քում ան խու սա փե լիո րեն ա ռա ջա նում են
պե տա կան իշ խա նութ յան մար մին նե րի միջև
գոր ծա ռու թա յին հա վա սա րակշ ռութ յան խախ -
տում ներ, ինչն էլ, վեր ջին հաշ վով, հան գեց նում
է պե տա կան իշ խա նութ յան մար մին նե րի միջև
առ կա սահ մա նադ րա կան հա վա սա րակշ ռության
խախտ ման: Պե տա կան իշ խա նութ յան մար մին -
նե րի միջև գոր ծա ռու թա յին հա վա սա րակշ ռու -
թյան խախ տում նե րը հիմ նա կա նում պայ մա նա -
վոր ված են այն հան գա ման քով, որ պե տա կան
իշ խա նութ յան մար մին նե րն ա նընդ հատ պայ -
քար են մղում ի րեն գոր ծա ռույթ նե րի և լիա զո -
րութ յուն նե րի ըն դար ձակ ման հա մար։ 

Պե տա կան իշ խա նութ յան մար մին նե րի միջև
գոր ծա ռու թա յին հա վա սա րակշ ռութ յան խախ -
տում նե րից խու սա փե լու և սահ մա նադ րա կան
հա վա սա րակշ ռութ յան ա պա հով ման հա մար ա -
ռանց քա յին են հետև յալ դրույթ նե րը. նախ  և ա -

ռաջ՝ սահ մա նադ րաի րա վա կան մա կար դա կով
անհ րա ժեշտ են այն պի սի ի րա վա կար գա վո -
րում ներ, ո րոնք հնա րա վո րինս կնվա զեց նեն
պե տա կան իշ խա նութ յան մար մին նե րի միջև
սահ մա նադ րա կան հա վա սա րակշ ռութ յան
խախտ ման հնա րա վո րութ յու նը, երկ րորդ` ան -
հրա ժեշտ են այն պի սի ի րա վա կան կա ռու ցակար -
գեր, ո րոնց մի ջո ցով հնա րա վոր կլի նի պե տա -
կան իշ խա նութ յան մար մին նե րի միջև խախտ -
ված սահ մա նադ րա կան հա վա սա րակշ ռութ յու -
նը ժա մա նա կին բա ցա հայ տել և խախտ ված
սահ մա նադ րա կան հա վա սա րակշ ռութ յու նը վե -
րա կանգ նել, եր րորդ` պե տա կան իշ խա նութ յան
մար մին նե րի միջև սահ մա նադ րա կան հա վա -
սա րակշ ռութ յան ա պա հով ման հա մար ա ռանց -
քա յին նշա նա կութ յուն ու նեն սահ մա նա դրա կան
հա վա սա րակշ ռութ յան յու րա քանչ յուր խախտման
պատ ճառ նե րի և դ րա ա ռա ջաց ման վրա ազ -
դող գոր ծոն նե րի վերհա նու մը, գնա հա տու մը և
հա մա պա տաս խան ի րա վա կար գա վո րում նե րի
նա խա տե սու մը:

Պե տա կան իշ խա նութ յան մար մին նե րի միջև
սահ մա նադ րա կան հա վա սա րակշ ռութ յան խախ -
տում նե րի բա ցա հայտ ման և խախտ ված սահ -
մա նադ րա կան հա վա սա րակշ ռութ յան վե րա կանգ -
նըման գոր ծում անհ րա ժեշտ են ո րո շա կի մե խա -
նիզմ ներ։ Այս ա ռու մով ա ռանց քա յին նշա նա -
կութ յուն ու նեն այն պի սի կար ևոր սահ մա նա դրա -
կան ինս տի տուտ ներ, ինչ պի սիք են սահ մա նա -
դրա կան հսկո ղութ յու նը, սահ մա նադ րա կան վե -
րահս կո ղութ յու նը և սահ մա նադ րա կան մշտա -
դի տար կում նե րի մե խա նիզմ նե րի առ կա յութ յու -
նը: Նշ ված ինս տի տուտ նե րից յու րա քանչ յուրն էլ
ու նի ի րեն բնո րոշ ո րո շա կի դե րա կա տա րութ յուն
պե տա կան իշ խա նութ յան մար մին նե րի միջև սահ -
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մա նադ րա կան հա վա սա րակշ ռութ յան ա պա հով -
ման և խախտ ված սահ մա նադ րա կան հա վա -
սա րակշ ռութ յան վե րա կանգ ման գոր ծում: 

Պե տա կան իշ խա նութ յան մար մին նե րի միջև
սահ մա նադ րա կան հա վա սա րակշ ռութ յան խախ -
տում նե րի վերհան ման գոր ծում կար ևոր վում է
սահ մա նադ րա կան հսկո ղութ յան ի րա կա նա ցու -
մը: Պե տա կան իշ խա նութ յան մար մին նե րի միջև
սահ մա նադ րա կան հա վա սա րակշ ռութ յան ա պա -
հով ման և սահ մա նադ րա կան հսկո ղութ յան ի -
րա կա նաց ման միջև կա պն ընդգ ծե լու հա մար
անհ րա ժեշտ է վեր հա նել սահ մա նադ րա կան
հսկո ղութ յու նը բնու թագ րող հիմ նա կան հատ կա -
նիշ նե րը։ Մի շարք հե ղի նակ ներ` Մ. Միտ յու կովը,
Ա. Բար նա շո վը, Լ. Բա տիշ ևան, սահ մա նա դրա -
կան հսկո ղութ յու նը բնու թագ րում են հետև յալ
հատ կա նիշ նե րով. սահ մա նադ րա կան հսկո ղու -
թյուն ի րա կա նաց նո ղի և հս կո ղութ յան են թա կա -
յի միջև գո յութ յուն չու նեն են թա կա յա կան հա րա -
բե րութ յուն ներ, բա ցի այդ՝ հսկո ղութ յուն ի րա կա -
նաց նող մար մի նը հայտ նա բեր ված խախ տում -
նե րի վե րաց ման վե րա բեր յալ ի րա վունք չու նի
ցու ցում ներ տալ, չե ղար կել դրանք և պատ ժել1:
Կար ծում ենք՝ պե տա կան իշ խա նութ յան մար -
մին նե րի միջև սահ մա նադ րա կան հա վա սա րա -
կշռութ յան ա պա հով ման և սահ մա նադ րա կան
հսկո ղութ յան միջև կա պը պայ մա նա վոր ված է
հետև յա լով. ա ռա ջին` սահ մա նադ րա կան հսկո -
ղութ յու նը սահ մա նադ րա կան հսկո ղութ յուն ի րա -
կա նաց նե լու ի րա վա սութ յուն ու նե ցող սուբ յեկտ -
նե րի ոչ գոր ծա ռու թա յին բնույ թի գոր ծու նեու թյուն
է, ո րը միտ ված է բա ցա հայ տե լու պե տա կան իշ -
խա նութ յան մար մին նե րի միջև սահ մա նադ րա -
կան հա վա սա րակշ ռութ յան խախ տում նե րը, երկ -
րորդ` սահ մա նադ րա կան հսկո ղութ յան արդ յուն -
քով սահ մա նադ րա կան հա վա սա րակշ ռութ յան
խախ տում նե րը սահ մա նադ րա կան հսկո ղութ յուն
ի րա կա նաց նող մարմ նի կող մից չեն կա րող ան -
մի ջա կա նո րեն վե րաց վել, եր րորդ` սահ մա նա -
դրա կան հսկո ղու թյան շնորհիվ վեր հան ված

սահ մա նադ րա կան հա վա սա րակշ ռութ յան խախ -
տում նե րը, ե թե ի րա վա սու մարմ նի կող մից չեն
վե րաց վում, ապա կա րող են դառ նալ սահ մա -
նա դրա կան վե րահս կո ղութ յան ա ռար կա: 

Պե տա կան իշ խա նութ յան մար մին նե րի միջև
սահ մա նադ րա կան հա վա սա րակշ ռութ յան խախ -
տում նե րի բա ցա հայտ ման գոր ծում կար ևոր
նշա նա կութ յուն ու նի սահ մա նադ րա կան վե -
րահս կո ղութ յան ի րա կա նա ցու մը: Այդ կա պն
ընդգ ծե լու հա մար անհ րա ժեշտ է նախ  և ա ռաջ
քննար կել տե սա կան գրա կա նութ յու նում առ կա
սահ մա նադ րա կան վե րահս կո ղութ յու նը բնու -
թագ րող հիմ նա կան հատ կա նիշ նե րը։ Այս առու -
մով Վ. Ս տե փան յա նը «Իշ խա նութ յուն նե րի տա -
րան ջա տու մը և սահ մա նադ րա կան վե րահս կո -
ղութ յու նը» հոդ վա ծում նշում է, որ իշ խա նության
ոչ մի ճյուղ չի կա րող ա պա հո վել իշ խա նութ յան
ճյու ղե րի միջև հա վա սա րակշ ռութ յան ա պա հով -
ման խնդրի լու ծու մը: Այդ նպատակով անհ րա -
ժեշտ է հա տուկ մե խա նիզմ, և հենց այդ պի սի
մե խա նիզմ է սահ մա նադ րա կան վե րահս կո -
ղութ յու նը2: Գ. Հա րութ յուն յա նը և Ա. Մի նաս յա -
նը նշում են, որ սահ մա նադ րա կան վե րահս կո -
ղութ յան հիմ նա կան ա ռա քե լութ յունն է ա պա -
հո վել Սահ մա նադ րութ յան գե րա կա յութ յու նը և
կա յու նութ յու նը, պահ պա նել իշ խա նութ յուն նե րի
բա ժան ման և հա վա սա րակշռ ման սահ մա նա -
դրա կան հաշ վեկ շի ռը և  ե րաշ խա վո րել Սահ -
մա նադ րութ յամբ ամ րագր ված՝ մար դու ի րա -
վուն քե րի և  ա զա տութ յուն նե րի պաշտ պա նու -
թյու նը3: Ն. Վիտ րու կի կար ծի քով՝ սահ մա նա -
դրա կան վե րահս կո ղութ յու նը սահ մա նադ րա -
կան վե րահս կո ղութ յուն ի րա կա նաց նող ի րա -
վա սու պե տա կան մար մին նե րի գոր ծա ռույթ է,
ո րը կապ ված է նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե -
րի հա մա կար գում Սահ մա նադ րութ յան գե րիշ -
խա նութ յան, ինչ պես նաև դրա ան մի ջա կան
գոր ծո ղութ յուն նե րի ա պա հով ման հետ4, իսկ
Մ.Բագ լա յը նշում է, որ վե րահս կո ղութ յան դեպ -
քում սահ մա նադ րա կան վե րահս կո ղութ յուն ի -

34

ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ 
Օ

Ր
Ի

Ն
Ա

Կ
Ա

Ն
Ո

Ւ
Թ

Յ
Ո

Ւ
Ն

  №
1

0
1

  2
0

1
7

1 Տե՛ս М. Митюков, А. Барнашов, Органы конституционного правосудия (сравнительно-правовое исследование зако-
нодательства и судебной практики), Томск, 1999, с. 31, տե՛ս նաև Л.Батышева, Соотношение понятий «кон сти ту -
цион ный контроль» и «конституционный надзор», «Экономика и социум», №10(29) 2016, с. 31, հասանելի էր` 
http://iupr.ru/domains_data/files/zurnal_29/Batysheva%20L.O.%20%28Aktualnye%20problemy%20politiki%20i%20prava%29.pdf

2 Տե՛ս Վ.Վ. Ստեփանյան, Իշխանությունների տարանջատումը և սահմանադրական վերահսկողությունը, Սահ մա նա -
դրա կան դատարանի տեղեկագիր, №3, 1997թ., էջ 4:

3 Տե՛ս Գ. Հարությունյան, Ա. Մանասյան, Սահմանադրական վերահսկողություն, ուսումնական ձեռնարկ, «Իրավունք»,
Երևան, 2015թ., 19 էջ:

4 Տե՛ս Н. Витрук, Конституционное правосудие, Судебное конституционное право и процесс, Москва, 1998, с. 9.



35

ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ 

Օ
Ր

Ի
Ն

Ա
Կ

Ա
Ն

Ո
Ւ

Թ
Յ

Ո
Ւ

Ն
  №

1
0

1
  2

0
1

7

րա կա նաց նո ղ մար մի նն ստու գում է վե րահըսկ -
ման օբ յեկ տի գոր ծու նեութ յու նը և ստուգման
հե տևանքով կա րող է չե ղար կել ըն դու նած ակ -
տե րը5: 

Ամ փո փե լով տե սա կան գրա կա նութ յու նում
առ կա տե սա կետ նե րը՝ կա րող ենք ա ռանձ նաց -
նել սահ մա նադ րա կան վե րահս կո ղութ յա նը և
պե տա կան իշ խա նութ յան մար մին նե րի միջև
սահ մա նադ րա կան հա վա սա րակշ ռութ յան
խախտ ման միջև կա պը բնու թագ րող հետև յալ
հատ կա նիշ նե րը. ա ռա ջին` սահ մա նադ րա կան
վե րահս կո ղութ յու նը սահ մա նադ րա կան վե րահըս -
կո ղութ յուն ի րա կա նաց նե լու ի րա վա սութ յուն ու -
նե ցող սուբ յեկտ նե րի նպա տա կաուղղ ված ոչ
գոր ծա ռու թա յին բնույ թի գոր ծու նեութ յան տե -
սակ է, ո րը միտ ված է պե տա կան իշ խա նութ յան
մար մին նե րի միջև սահ մա նադ րա կան հա վա -
սա րակշ ռութ յան խախ տում նե րի բա ցա հայտ մա -
նը և վե րաց մա նը, երկ րորդ` սահ մա նադ րա կան
վե րահս կո ղութ յու նն ի րա կա նաց վում է ընդ հա -
նուր սահ մա նադ րա կան վե րահս կո ղութ յան և
դա տա կան սահ մա նադ րա կան վե րահս կո ղու -
թյան ձևե րով։ Ընդ հա նուր սահ մա նադ րա կան
վե րահս կո ղութ յան դեպ քում սահ մա նադ րա կան
վե րահս կո ղութ յուն ի րա կա նաց նե լու լիա զո րու -
թյուն ու նե ցող հան րա յին իշ խա նութ յան մարմին -
ներն ան մի ջա կա նո րեն կա րող են վե րաց նել վեր
հան ված խախ տում նե րը, ինչն էլ կնպաս տի պե -
տա կան իշ խա նութ յան մար մին նե րի միջև
խախտ ված սահ մա նադ րա կան հա վա սա րակըշ -
ռութ յան վե րա կանգ նմա նը։ Սահ մա նադ րա կան
վե րահս կո ղութ յան ի րա կա նաց ման մյուս ձևը
դա տա կան սահ մա նադ րա կան վե րահս կո ղու -
թյունն է։ Դա տա կան սահ մա նադ րա կան վերա -
հսկո ղութ յան շնորհիվ՝ պե տա կան իշ խա նու թյան
մար մին նե րի միջև ա ռա ջա ցած սահ մա նադ րա -
կան հա վա սա րակշ ռութ յան խախ տում նե րը Սահ -
մա նադ րութ յամբ և  օ րեն քով սահ ման ված կար -
գով ան մի ջա կա նո րեն վե րաց վում են:

Պե տա կան իշ խա նութ յան մար մին նե րի միջև
սահ մա նադ րա կան հա վա սա րակշ ռութ յան խախ -
տում նե րի վերհան ման գոր ծում կար ևոր նշա -

նա կութ յուն ու նի սահ մա նադ րա կան մշտա դի -
տար կում նե րի ի րա կա նա ցու մը: Սահ մա նադ րա -
կան մշտա դի տար կում նե րի վե րա բեր յալ հայ րե -
նա կան ի րա վա գի տութ յու նում բա վա կա նին ար -
ժե քա վոր է Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի նա -
խա գահ Գ. Հա րութ յուն յա նի « Սահ մա նադ րա -
կան մշտա դի տար կում» աշ խա տութ յու նը, որ տեղ
հե ղի նա կը նշում է, որ սահ մա նադ րա կան մշտա -
դի տար կում նե րի ինս տի տու տի զար գա ցու մը պայ -
մա նա վոր ված է այն հան գա ման քով, որ աշ խար -
հում գոր ծող սահ մա նադ րա կան վե րահս կո ղու -
թյան և հս կո ղութ յան մո դել նե րն այլևս լիար ժե -
քորեն չեն ա պա հո վում խախտ ված սահ մա նա -
դրա կան հա վա սա րակշ ռութ յան ժա մա նա կին
բա ցա հայտ ման, գնա հատ ման և հաղ թա հարման
ա նընդ հատ բնույթ, իսկ խախտ ված սահ մա -
նադ րա կան հա վա սա րակշ ռութ յան ժա մա նա կին
չվե րա կանգ նու մը հանգեցնում է սո ցիա լա կան
ան կա յու նութ յան և պայթ յուն նե րի, և այդ պա -
րա գա յում սահ մա նադ րա կան վե րահս կո ղու թյան
հա մա կարգ վա ծութ յու նը և  ա նընդ հա տու թյու նը
հնա րա վոր է ա պա հո վել միայն սահ մա նադ րա -
կան ախ տո րոշ ման և մշ տա դի տար կում նե րի գոր -
ծող հա մա կար գի առ կա յութ յան դեպ քում6: 

Սահ մա նադ րա կան մշտա դի տար կու մը սահ -
մա նադ րա կան մշտա դի տար կում ի րա կա նաց նե -
լու ի րա վա սութ յուն ու նե ցող սուբ յեկտ նե րի անընդ -
հատ, շա րու նա կա կան ի րա կա նաց վող գոր ծու -
նեութ յան բնույթի, ոչ գոր ծա ռու թա յին բնույ թի
գոր ծու նեութ յան տե սակ է, ո րի հիմ նա կան խնդիր -
ներն են սահ մա նադ րա կա նութ յան խախ տում -
նե րի բա ցա հայ տու մը և գ նա հա տու մը, դրանց
ա ռա ջաց ման պատ ճառ նե րի վերհա նու մը և հաղ -
թա հար ման մե խա նիզմ նե րի մշա կու մը: Սահ մա -
նադ րա կան մշտա դի տար կում նե րի հիմ նա կան
նպա տակն է պե տութ յու նում զար գաց նել սահմա -
նադ րա կան մշա կույ թին բնո րոշ ար ժեք նե րը և
ամ րապն դել սահ մա նադ րա կա նութ յու նը7: 

Իշ խա նութ յուն նե րի բա ժան ման և հա վա -
սա րակշռ ման սկզբուն քը բնու թագ րող հիմ -
նախն դիր նե րից մե կը դար ձել է այն, որ պե տա -
կան իշ խա նութ յան մար մին նե րն ի րենց գոր ծա -

5 Տե՛ս М. Баглай, Конституционное право Российской Федерации, Москва, 2009, с. 632.
6 Տե՛ս Գ. Հարությունյան, Սահմանադրական մշտադիտարկում, Երևան, «Նժար», 2016, էջ 112, հասանելի էր՝ 

http://concourt.am/armenian/library/cclibrary/2016/book-monitoring-2016.pdf
7 Առավել մանրամասն տե՛ս M. Jelušić, «Constitutional monitoring in overcoming the deficit of constitutionalism», между-

народный альманах. Конституционно-правосудие в новом тысячелетии, 2016, «НЖАР», 2016, с. 115-116, 
http://concourt.am/armenian/almanakh/almanac2016/almanac2016.pdf 



ռույթ նե րն ի րա կա նաց նե լիս ա նընդ հատ պայ -
քար են մղում ի րենց լիա զո րութ յուն նե րի ըն -
դար ձակ ման հա մար, ին չը հան գեց նում է պե -
տա կան իշ խա նութ յան մար մին նե րի միջև տա -
րաբ նույթ սահ մա նադ րաի րա վա կան բնույ թի վե -
ճե րի ա ռա ջաց մա նը: Սա կայն ժա մա նա կա կից
սահ մա նադ րա կան ի րա վուն քին հայտ նի չէ պե -
տա կան իշ խա նութ յան կազ մա կերպ ման ա ռա -
վել գոր ծուն մի ջոց, քան իշ խա նութ յուն նե րի բա -
ժան ման և հա վա սա րակշ ռութ յան սկզբունքը՝
ան կախ բո լոր այն թե րութ յուն նե րից, ո րոնք բնո -
րոշ են այս սկզբուն քին։

Պե տա կան իշ խա նութ յան մար մին նե րի միջև
վե ճե րի ա ռա ջա ցու մը պե տա կան իշ խա նութ յան
մար մին նե րի գոր ծու նեութ յան ան բա ժան մասն
են կազ մում: Պե տա կան իշ խա նութ յան մար -
մին նե րի միջև վե ճե րի ա ռա ջա ցու մն ինք նին
չպետք է դի տար կել իշ խա նութ յուն նե րի բա ժան -
ման և հա վա սա րակշ ռութ յան սկզբուն քի խախ -
տում: Պե տա կան իշ խա նութ յան մար մին նե րի
միջև վե ճե րի ա ռա ջա ցու մը կա րող է հան գեց -
նել իշ խա նութ յուն նե րի բա ժան ման և հա վա սա -
րակշռ ման սկզբուն քի խախ տման միայն այն
դեպ քում, երբ վե ճե րի ա ռա ջաց ման պատ ճառ -
նե րը ժա մա նա կին չեն ախ տո րոշ վում, և  ա ռա -
ջա ցած վե ճե րը ժա մա նա կին լու ծում չեն ստա -
նում: 

Պե տա կան իշ խա նութ յան մար մին նե րի միջև
վե ճե րի ա ռա ջա ցու մը վկա յում է, որ պե տա կան
իշ խա նութ յու նը «կենտ րո նաց ված» բնույթ չունի,
և պե տա կան իշ խա նութ յան մար մին նե րն ի րենց
լիա զո րութ յուն նե րի ի րա կա նաց ման հա մար
պատ րաստ են «հա կա մար տութ յան» մեջ մտնել
պե տա կան իշ խա նութ յան մյուս մար մին նե րի
հետ: Պե տա կան իշ խա նութ յան մար մին նե րի
միջև վե ճե րի ա ռա ջա ցու մը և  այդ վե ճե րի սահ -
մա նադ րա կան ճա նա պար հով ի րա վա կան լու -
ծու մը նպաս տում է պե տա կան իշ խա նութ յան
մար մին նե րի միջև սահ մա նադ րա կան հա վա -
սա րակշ ռութ յան խախ տում նե րի վեր հան մա նը
և հաղ թա հար մա նը: Մ յուս կող մից՝ պե տա կան
իշ խա նութ յան մար մին նե րի միջև ի րա վա կան
բնույթ ու նե ցող վե ճե րի հա ճա խա կի ա ռա ջա -
ցու մը և ոչ ի րա վա կան ճա նա պար հով լու ծու մն
ա վե լի են խո րաց նում պե տա կան իշ խա նության
մար մին նե րի միջև առ կա սահ մա նա դրա կան

հա վա սա րակշ ռութ յան խախ տու մը և վեր ջին
հաշ վով հան գե ցնում սահ մա նադ րա կան անկա -
յու նութ յան ու սահ մա նադ րա կան ճգնա ժա մերի: 

Պե տա կան իշ խա նութ յան մար մին նե րի միջև
ա ռա ջա ցող վե ճե րի էութ յու նն ամ բող ջա կան ըն -
կա լե լու հա մար անհ րա ժեշտ է վեր լու ծութ յան
ա ռար կա դարձ նել պե տա կան իշ խա նութ յան
մար մին նե րի միջև վե ճ հաս կա ցութ յու նը և դրան
բնու թագ րող հիմ նա կան ի րա վա կան հատ կա -
նիշ նե րը: Պե տա կան իշ խա նութ յան մար մին նե -
րի միջև վե ճը սո ցիա լա կան վե ճի տե սակ է, ո -
րը սո ցիա լա կան մյուս վե ճե րից ու նի ո րո շա կի
ա ռանձ նա հատ կութ յուն ներ, ո րոնք ա ռա ջին հեր -
թին պայ մա նա վոր ված են վե ճի օբ յեկ տի և սու -
բյեկտ նե րի շրջա նա կով: Պե տա կան իշ խա նու -
թյան մար մին նե րի միջև ա ռա ջա ցող վե ճի օբ -
յեկ տը պե տա կան իշ խա նութ յան մար մին նե րի
կող մից ի րենց լիա զո րութ յուն նե րի ի րա կա նաց -
ման հետ կապ ված հա րա բե րութ յուն ներն են:
Վ. Կուդ րյավց ևը, անդ րա դառ նա լով պե տա կան
իշ խա նութ յան մար մին նե րի միջև վե ճի օբ յեկ -
տին, նշում է, որ այդ վե ճը «պատ ռում» է պե -
տութ յան սահ մա նադ րա կան, ի րա վա կան հյուս -
վածք նե րը, քա նի որ դրա օբ յեկ տը պե տա կան
իշ խա նութ յան և կա ռա վար ման հետ կապ ված
հա րա բե րութ յուն ներն են8: Պե տա կան իշ խա -
նութ յան մար մին նե րի միջև ա ռա ջա ցող վե ճի
սուբ յեկտ նե րի շրջա նա կը հստա կեց նե լու հա -
մար անհ րա ժեշտ է տար բե րա կել «պե տա կան
իշ խա նութ յան մար մին նե րի միջև վեճ» և «սահ -
մա նադ րա կան մար մին նե րի միջև վեճ» ի րա -
վա կան հաս կա ցութ յուն նե րը: Պե տա կան իշ -
խա նութ յան մար մին նե րի միջև վե ճի դեպ քում
վե ճի սուբ յեկտ կա րող են լի նել ինչ պես սահ մա -
նադ րա կան կար գա վի ճակ ու նե ցող, այն պես էլ
այդ պի սի կար գա վի ճակ չու նե ցող պե տա կան
իշ խա նութ յան մար մին նե րը: Իսկ սահ մա նադրա -
կան մար մին նե րի միջև վե ճի դեպ քում վե ճի
սուբ յեկտ կա րող են դի տարկ վել միայն սահ մա -
նադ րա կան կար գա վի ճակ ու նե ցող պե տա կան
իշ խա նութ յան մար մին նե րը: Ընդ հա նուր առ -
մամբ՝ «պե տա կան իշ խա նութ յան մար մին նե րի
միջև վեճ» հաս կա ցութ յու նն ա ռա վել ընդգր կուն
է և  իր մեջ կլա նում է նաև սահ մա նադ րա կան
մար մին նե րի միջև վեճ հաս կա ցութ յու նը: Վե -
ճե րի այս պի սի դա սա կար գու մն ու նի ոչ միայն
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տե սա կան բնույթ, այլ նաև գործ նա կան կարևո -
րութ յուն, ո րը պայ մա նա վոր ված է այդ վե ճե րի
լուծ ման ի րա վա կան ըն թա ցա կար գե րով: Մաս -
նա վո րա պես` սահ մա նադ րա կան մար մին նե րի
միջև վե ճե րը, որ պես կա նոն, լու ծում են ստա -
նում սահ մա նադ րա կան ար դա րա դա տութ յուն
ի րա կա նաց նող մար մին նե րի մի ջո ցով, մինչ դեռ
պե տա կան իշ խա նութ յան մար մին նե րի միջև
վե ճե րը կա րող են լուծ վել նաև վար չա կան ար -
դա րա դա տութ յան մի ջո ցով` վար չա կան դա տա -
րա նի կող մից:

Պե տա կան իշ խա նութ յան մար մին նե րի միջև
վե ճե րը կա րող են ունենալ միջճ յու ղա յին և ներ -
ճյու ղա յին բնույթ: Միջճ յու ղա յին բնույ թի վե ճերն
ա ռա ջա նում են պե տա կան իշ խա նութ յան օ -
րենս դիր, գոր ծա դիր և դա տա կան իշ խա նության
ճյու ղե րը ներ կա յաց նող ու պե տա կան իշ խա -
նութ յան ճյու ղե րի հա մա կար գում չընդգրկ ված
մար մին նե րի միջև: Օ րի նակ՝ օ րենսդ րա կան բա -
ցե րի հաղ թա հար ման գոր ծում սահ մա նադ րա -
կան լիա զո րութ յուն նե րի մա սով կա րող է սահ -
մա նադ րա կան վեճ ա ռա ջա նալ դա տա կան իշ -
խա նութ յան և  օ րենս դիր իշ խա նութ յան միջև:
Պե տա կան իշ խա նութ յան մար մին նե րի միջև
վե ճե րը կա րող են ունենալ նաև ներճ յու ղա յին
բնույթ, ո րի դեպ քում վե ճեր ա ռա ջա նում են պե -
տա կան իշ խա նութ յան մեկ ճյու ղի հա մա կար -
գում գոր ծող մար մին նե րի միջև, օ րի նակ՝ դա -
տա կան իշ խա նութ յան տար բեր ատ յան նե րի
միջև լիա զո րութ յուն նե րի հետ կապ ված վե ճե րի
ա ռա ջա ցու մը: 

Պե տա կան իշ խա նութ յան մար մին նե րի միջև
ա ռա ջա ցող վե ճե րի էութ յան ամ բող ջա կան ըն -
կալ ման տե սանկ յու նից կար ևոր նշա նա կություն
ու նեն վե ճե րի ա ռա ջաց ման պատ ճառ նե րի վեր -
հա նու մը և դ րանց հա մա կար գա յին վեր լու ծու -
թյու նը: Պե տա կան իշ խա նութ յան մար մին նե րի
միջև ա ռա ջա ցող վե ճե րը, ըստ դրանց ա ռա -
ջաց ման բնույ թի, լի նում են քա ղա քա կան և  ի -
րա վա կան: 

Քա ղա քա կան բնույ թի վե ճե րը պե տա կան
իշ խա նութ յան մար մին նե րի միջև ա ռա ջա ցող
վե ճի տե սակ են, ո րոնց տար րե րն ունեն քա ղա -

քա կան բնույթ: Քա ղա քա կան բնույ թի վե ճե րի
ա ռա ջաց ման պատ ճառ նե րը ո րոշ չա փով կախ -
ված են պե տա կան կա ռա վար ման ձևից: Մաս -
նա վո րա պես՝ նա խա գա հա կան և կի սա նա խա -
գա հա կան կա ռա վար ման ձև  ու նե ցող պե տու -
թյուն նե րում, որ տեղ պե տա կան իշ խա նութ յան
օ րենս դիր և գոր ծա դիր իշ խա նութ յան ճյու ղե րը
կա րող են ձևա վոր վել տար բեր քա ղա քա կան
ու ժե րի կող մից, ա ռա վել մե ծա նում է պե տա -
կան իշ խա նութ յան մար մին նե րի միջև քա ղա -
քա կան բնույ թի վե ճե րի ա ռա ջաց ման հնա րա -
վո րությու նը: Մինչ դեռ այդ հնա րա վո րութ յու նն
ա ռա վել նվա զում է խորհր դա րա նա կան կա ռա -
վար ման ձև  ու նե ցող պե տութ յուն նե րում, որ -
տեղ պե տա կան իշ խա նութ յան օ րենս դիր և գոր -
ծա դիր ճյու ղե րը ձևա վոր վում են նույն քա ղա -
քա կան ու ժի կող մից: Սա կայն բո լոր դեպ քե -
րում էլ պե տա կան իշ խա նութ յան մար մին նե րի
միջև կա րող են ա ռա ջա նալ քա ղա քա կան բնույ -
թի վե ճեր, ո րոնց ա ռա ջաց ման պատ ճառ նե րը
կա րող են տար բեր լի նել: Այս ա ռու մով` Ա. Լան -
գի նենը, որ պես պե տա կան իշ խա նութ յան մար -
մին նե րի միջև քա ղա քա կան բնույ թի վե ճե րի
ա ռա ջաց ման պատ ճառ, ա ռանձ նաց նում է կու -
սակ ցութ յուն նե րի քա ղա քա կան ծրագ րե րի էա -
կան տար բե րութ յուն նե րը և հա կա սութ յուն նե -
րը, պե տա կան իշ խա նութ յան չա րա շահ ման
փաս տե րը, խորհր դա րա նի և կա ռա վա րութ յան
քա ղա քա կան կազ մի ան կա յու նութ յու նը, քա ղա -
քա կան ա ռաջ նորդ նե րի անձ նա կան ձգտում -
նե րը, ինչ պես նաև քա ղա քա կան ընդ դի մու թյան
գոր ծու նեութ յու նը9:

Պե տա կան իշ խա նութ յան մար մին նե րի միջև
ա ռա ջա ցող վե ճե րը կա րող են ունենալ ի րա վա -
կան բնույթ: Ի րա վա կան բնույ թի վե ճե րը պե -
տա կան իշ խա նութ յան մար մին նե րի միջև ա -
ռա ջա ցող վե ճի տե սակ են, ո րի տար րե րն ունեն
ի րա վա կան բնույթ: Ի րա վա կան բնույ թի վե ճե -
րի ա ռա ջաց ման հիմ նա կան պատ ճառ նե րից են
ի րա վա կան դաշ տում առ կա օ րենսդ րա կան բա -
ցե րը և  ա նո րո շութ յուն նե րը: Օ րենսդ րա կան բա -
ցե րի և  ա նո րո շութ յուն նե րի առ կա յութ յու նը հան -
գեց նում է պե տա կան իշ խա նութ յան մար մին -

9 Տե՛ս А. Лангинен, Конфликты между парламентом и иными высшими органами государственной власти: предпосылки,
причины, пути разрешения, государственная политика и политические институты: история и современность, с. 75-
76, հասանելի էր` file:///C:/Users/HP/Downloads/konflikty-mezhdu-parlamentom-i-inymi-vysshimi-organami-gosudarstven-
noy-vlasti-predposylki-prichiny-puti-razresheniya%20(3).pdf



նե րի գոր ծա ռույթ նե րի, լիա զո րութ յուն նե րի և
պա տաս խա նատ վութ յան շրջա նա կի ոչ հստակ
տա րան ջատ ման: Այս ա ռու մով Ա. Մոն գու շը պե -
տա կան իշ խա նութ յան մար մին նե րի միջև վե -
ճե րի ա ռա ջա ցու մը կա պում է պե տա կան իշ -
խա նութ յան ճյու ղե րի գոր ծա ռույթ նե րի խա չաձև -
ման հետ10: Հա մա կար ծիք լի նե լով նշված տե -
սա կե տին՝ հարկ է նշել, որ պե տա կան իշ խա -
նութ յան մար մին նե րի գոր ծա ռույթ նե րի, լիա զո -
րութ յուն նե րի և պա տաս խա նատ վութ յան շրջա -
նա կի հստակ տա րան ջա տու մը բա վա կա նին
կար ևոր է պե տա կան իշ խա նութ յան մար միննե -
րի միջև սահ մա նադ րա կան հա վա սա րա կշռու -
թյան ա պա հով ման տե սանկ յու նից: 

Պե տա կան իշ խա նութ յան մար մին նե րի միջև
ա ռա ջա ցող վե ճե րն ըստ բնույ թի անհ րա ժեշտ է
դա սա կար գել ի րա վա կան և քա ղա քա կան բնույթ
ու նե ցող վե ճե րի: Այս պի սի դա սա կար գումն ու -
նի ոչ միայն տե սա կան, այլ նաև գործ նա կան
կար ևո րութ յուն, քա նի որ ի րա վա կան և քա ղա -
քա կան վե ճե րի լուծ ման ըն թա ցա կար գե րը,
դրանց բնույ թից կախ ված, տար բեր են: Դրա -
նով հան դերձ՝ ի րա վա կան և քա ղա քա կան բնույթ
ու նե ցող վե ճե րի միմ յան ցից հստակ տա րան -
ջա տու մը բա վա կա նին բարդ է, քա նի որ ա ռա -
ջա ցող վե ճե րը կա րող են ու նե նալ ինչ պես ի րա -
վա կան, այն պես էլ քա ղա քա կան բնույթի տար -
րեր: Նշ վա ծը նկա տի ու նե նա լով` Վ. Կուդր յավ -
ցևը վե ճը դի տար կում է եր կու տե սանկ յու նից`
նեղ և լայն. նեղ տե սանկ յու նից վե ճի բո լոր
տար րե րն ունեն ի րա վա կան բնույթ, իսկ լայն
ա ռու մով վե ճը պետք է պա րու նա կի առն վազն
մեկ ի րա վա կան տարր11: 

Պե տա կան իշ խա նութ յան մար մին նե րի
բնա կա նոն գոր ծու նեութ յան ա պա հով ման հա -
մար անհ րա ժեշտ են այն պի սի մե խա նիզմ ներ,

ո րոն ցով մի ջո ցով հնա րա վոր կլի նի լու ծել պե -
տա կան իշ խա նութ յան մար մին նե րի միջև ա -
ռա ջա ցած վե ճե րը: Պե տա կան իշ խա նութ յան
մար մին նե րի միջև ա ռա ջա ցած վե ճե րի լուծ ման
ըն թաց քում, կար ծում ենք անհ րա ժեշտ է ա -
ռաջ նորդ վել հետև յալ մո տեց մամբ. ա ռա ջին`
պե տա կան իշ խա նութ յան մար մին նե րի միջև ա -
ռա ջա ցած ի րա վա կան բնույ թի վե ճե րը պետք է
լուծ վեն բա ցա ռա պես ի րա վա կան հար թութ յան
վրա` սահ մա նադ րա կան կամ վար չա կան ար -
դա րա դա տութ յան մի ջո ցով, երկ րորդ` պե տա -
կան իշ խա նութ յան մար մին նե րի միջև ա ռա ջա -
ցած քա ղա քա կան բնույ թի վե ճե րը պետք է լուծ -
վեն բա ցա ռա պես քա ղա քա կան հար թութ յան
վրա, իսկ այն դեպ քում, երբ դրանք քա ղա քա -
կան հար թութ յան վրա չեն լուծ վում և ս տա նում
են ի րա վա կան բնույթ, այդ վե ճե րը նույն պես
պետք է լուծ վեն ի րա վա կան հար թութ յան վրա: 

Այս պի սով՝ պե տա կան իշ խա նութ յան մար -
մին նե րն ի րենց գոր ծու նեութ յան ըն թաց քում
ան ընդ հատ պայ քար են մղում ի րենց գոր ծա -
ռույթ նե րի և լիա զո րութ յուն նե րի ըն դար ձակ ման
ուղ ղութ յամբ, ինչի պատճառով պե տա կան իշ -
խա նութ յան մար մին նե րի միջև ա ռա ջա նում են
վե ճեր։ Պե տա կան իշ խա նութ յան մար մին նե րի
միջև սահ մա նադ րա կան հա վա սա րակշ ռութ յան
ա պա հով ման տե սանկ յու նից ա ռանց քա յին կա -
րևո րութ յուն ու նի այն պի սի մե խա նիզմ նե րի նա -
խա տե սու մը, ո րոնք հնա րա վո րութ յուն կտան
արդ յու նա վետ կեր պով լու ծելու պե տա կան իշ -
խա նութ յան մար մին նե րի միջև ա ռա ջա ցած տա -
րաբ նույթ վե ճե րը՝ այդ կերպ ա պա հո վե լով պե -
տա կան իշ խա նութ յան մար մին նե րի միջև առ -
կա սահ մա նադ րա կան հա վա սա րակշ ռութ յու -
նը։
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10 Տե՛ս А. Монгуш, Способы разрешения правовых конфликтов, «ВЕСТНИК», Социальные и гуманитарные науки,
2014/1, с. 166-169 հասանելի էր`
http://www.tuvsu.ru/vestnik/sites/default/files/archives/2014_1/sposoby_razresheniya_pravovyh_konfliktov.pdf

11 Տե՛ս В.Худякова, Юридическая конфликтология, Саранск, 2001, с. 398.
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Պե տու թյան և ի րա վուն քի տե սու թյու նն ու -
սում նա սի րող աշ խա տու թյուն նե րի դի տարկ ման
շնորհիվ ակ նա ռու է դառ նում, որ պե տու թյան՝
որ պես հա սա րա կա կան երևույթի, էու թյու նն
այն պի սի «բազ մա շերտ կո րիզ» է, որը նե րա -
ռում է փոխ կա պակց ված բազ մա թիվ ար տա -
քին և ներ քին կող մեր, ո րոնք ու նի վեր սալ ղե -
կա վա րող այդ հա մա կար գին հա ղոր դում են ո -
րա կա կան ո րո շա կիու թյուն: Դա, իր հեր թին,
բա ցա հայ տել՝ նշա նա կում է ընդգծել հա սա րա -
կու թյան մեջ դրա օբ յեկ տիվ անհ րա ժեշ տու թյու -
նը՝ հաս տա տե լով հա սա րա կու թյան գո յու թյան
և զար գաց ման անհ նա րի նու թյու նն ա ռանց պե -
տու թյան ձևա վոր ման:

Ի հար կե, կա րե լի է անդ րա դառ նալ պե տու -
թյան ձևա վոր ման բազ մա թիվ թե՛ փի լի սո փա -
յա կան, թե՛ սո ցիա լա կան տե սանկ յուն նե րին,
սա կայն սույն հոդ վա ծի ա ռար կան պե տու թյան՝
որ պես հա սա րա կու թյան միա վոր ման լրջա գույն
ձևի, այն պի սի ինս տի տու տի, որ պի սին է պե -
տու թյան գլու խը, ի րա կան լիա զո րու թյուն նե րի
բա ցա հայտումն է:

Ու շադ րու թյան են ար ժա նի ա ռա ջին անգամ
իշ խա նու թյան բա ժան ման սկզբուն քի հե ղի նակ -
նե րի՝ անգ լիա ցի Ջ. Լոքի և, հատ կա պես՝ ֆրան -
սիա ցի լու սա վո րիչ Շ.-Լ. Մոն տեսյքյոյի պատ -
կե րա ցում նե րը: Հատ կա պես վեր ջինս իր հան -
րա հայտ «Օ րենք նե րի ո գու մա սին» աշ խա տու -
թյան մեջ շա րադ րել է հետևյալ մտքե րը. «Ե թե
օ րենս դիր և գոր ծա դիր իշ խա նու թյուն նե րը միաց -
ված լի նեն մեկ դեմ քում, ա պա ա զա տու թյուն չի
կա րող լի նել, քա նի որ հարկ է զգու շա նալ, որ
այդ սե նա տը կամ միա պե տը կստեղ ծի բռնա -
պե տա կան օ րենք ներ և այդ ձևով էլ կկի րա ռի
դրանք: Չի լի նի նաև ա զա տու թյուն այն դեպ -
քում, երբ դա տա կան իշ խա նու թյու նն ան ջատ

չլի նի օ րենս դիր և գոր ծա դիր իշ խա նու թյուն նե -
րից: Ե թե դրանք միաց ված են, ա պա քա ղա քա -
ցի նե րի կյան քը և ա զա տու թյու նը կհայտն վեն
իշ խա նու թյան կա մա յա կա նու թյան մեջ, քան զի
դա տա վո րը կլի նի օ րենս դի րը: Ե թե դա տա կան
իշ խա նու թյու նը տա րան ջատ ված չէ գոր ծա դի -
րից, ա պա հա վա նա կան է, որ դա տա վո րը
կդառ նա կե ղե քիչ»1:

Թեև Մոն տեսք յոն միա պե տին վե րա պահում
է գոր ծա դիր իշ խա նու թյան գլխի գոր ծա ռույ թը՝
հիմք ըն դու նե լով այն, որ գոր ծա դիր իշ խա նու -
թյու նն ա ռա վել արդ յու նա վետ է, ե թե ի րա կա -
նաց վում է միանձն յա իշ խա նա կան մարմ նի
կող մից, այ դու հան դերձ, ինչ պես ցույց են տա -
լիս ի րա վուն քի զար գաց ման մի տում նե րը, ոչ
միշտ է պե տա կան գլու խը հան դես գա լիս որ -
պես կա ռա վա րու թյուն ղե կա վար: Ան կաս կած՝
կան երկր ներ, որ տեղ պե տա կան գլխի առջև է
դրվում նաև գոր ծա դիր իշ խա նու թյան ղե կա -
վար ման գոր ծա ռույ թը, օ րի նակ` ԱՄՆ: Սա կայն
պե տու թյան գլխի դե րն իշ խա նու թյան բա ժան -
ման սկզբուն քում ոչ միշտ է դրսևոր վում պարզ
և ո րո շա կի: Ժա մա նա կա կից բազ մա թիվ երկըր -
նե րում գոր ծա դիր իշ խա նու թյան ղե կա վար ման
գոր ծա ռույ թը վե րա պահ ված չէ պե տու թյան
գլխին2: Այս ի րա վի ճա կում այդ քան էլ ող ջա -
միտ չէ պե տու թյան գլխին դի տար կել որ պես
գոր ծա դիր իշ խա նու թյան ճյու ղի մաս: Պե տու -
թյան գլխի ի րա վա կան կար գա վի ճա կի վե րա -
բեր յալ հիմ նախն դի րը կա րող է լուծ վել՝ առ հա -
սա րակ ել նե լով ո րո շա կի սահ մա նադ րա կան
կար գից, սահ մա նադ րու թյան մեջ ամ րագր ված
նրա լիա զո րու թյուն նե րից, ներ պե տա կան օ -
րենսդ րու թյու նից, ինչ պես նաև պե տա կան ինս -
տի տուտ նե րի գոր ծա ռույթ նե րի ի րա կա նաց ման
փոր ձից: Ել նե լով վե րոգր յա լից՝ կա րե լի է եզ րա -
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հան գել, որ պե տու թյան գլխի տե ղի և դե րի,
ինչ պես նաև այս կամ այն իշ խա նու թյան ճյու -
ղին դրա անդ րա դար ձի ապ րիո րի գնա հա տա -
կա նն ար դա րաց ված չէ:

Սահ մա նադ րաի րա վա կան դոկտ րի նան
բազ մա թիվ պե տու թյուն նե րի գլուխ նե րին դի -
տար կում է որ պես ազ գա յին միաս նա կա նու -
թյան ե րաշ խա վորի, ով ա պա հո վում է միա ժա -
մա նակ պե տա կան իշ խա նու թյան ա նընդ հա -
տու թյու նը և կա յու նու թյու նը, տար բեր ճյու ղե րի
հա մա գոր ծակ ցու թյու նը: Այդ ի րո ղու թյուն նե րում
պե տու թյան գլխի նույ նա ցու մը կամ միա ցու մը
որևէ իշ խա նու թյան հետ կա րող է խախ տել իշ -
խա նու թյուն նե րի հա վա սա րակշ ռու թյու նը և,
հետևա բար՝ ա ղա վա ղել իշ խա նու թյան բա ժան -
ման սկզբուն քը:

Ինչ պես ցույց է տա լիս պատ մու թյու նը՝ ի -
րա վուն քի ձևա վոր ման ժա մա նա կագ րու թյան
բազ մա թիվ վկա յու թյուն ներ ա ռա վել ա ռանձ -
նա հա տուկ դեր են շնոր հել պե տու թյան գլուխ -
նե րին, թե պետ, բա ցար ձակ իշ խա նու թյան
վտան գա վո րու թյու նից ել նե լով, ըստ էու թյան,
պա հանջ է ա ռա ջա ցել սահ մա նա փա կել միա -
պե տի իշ խա նու թյու նը: 

Պե տու թյան գլխի ի րա վա կան կար գա վի -
ճա կը և ի րա կան դե րն իշ խա նու թյան ի րա կա -
նաց ման ըն թաց քում կախ ված է, բնա կա նա -
բար, կա ռա վար ման ձևից և քա ղա քա կան ռե -
ժի մից: Այն պե տու թյուն նե րում, որ տեղ պե տու -
թյան գլու խն օժտ ված է նաև գոր ծա դիր իշ խա -
նու թյամբ, նա ի րա կա նաց նում է ի րա կան կառա -
վա րում, ձևա վո րում է քա ղա քա կան ուղ ղու թյու -
նը և ա պա հո վում է դրա ի րա ցու մը: Խորհր դա -
րա նա կան կա ռա վար ման ձևե րում, որը 2015
թվա կա նի ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան փո փո խու -
թյուն նե րի արդ յուն քով ներդր վեց նաև հայ ի -
րա կա նու թյան մեջ, պե տա կան գոր ծե րում ան -
մի ջա կան մաս նակ ցու թյուն, ըստ էու թյան, չի
ու նե նում, սա կայն առերևույթ ազ դե ցու թյուն է
ու նե նում քա ղա քա կան ըն թացք նե րում, իսկ
ճգնա ժա մա յին կամ ար տա կարգ ի րա վի ճակ -
նե րում իր մի ջամ տու թյու նը կա րող է էա պես ա -
վե լա նալ:

Հե տաքր քիր է, որ զար գա ցած երկր նե րից

շա տե րում միանձն յա պե տու թյան գլու խը միա -
պե տն է: Արևմ տաեվ րո պա կան երկր նե րի գրե -
թե կե սը պահ պա նում է միա պե տա կան կա ռա -
վար ման ձևը (օ րի նակ՝ Մեծ Բրի տա նիա, Բել -
գիա, Նի դեր լանդ ներ, Դա նիա, Շվե դիա, Նոր -
վե գիա և այլն): Միա պե տի միանձն յա կա ռա -
վար ման ինս տի տու տի պահ պա նու մը բազ մա -
թիվ երկր նե րում ու նի ա ռա վե լա պես պատ մա -
կան ար ժեք: Իսկ այդ ինս տի տու տի պահ պան -
ման հար ցում էա կան դե րա կա տա րու թյուն ու -
նեն պատ մա կան սո վո րույթ նե րը, ազ գա յին մշա -
կույ թը, ազ գա յին ի րա վա գի տակ ցու թյու նը: Ա -
վե լորդ չէ ընդգ ծել, որ 2015 թվա կա նի ըն թաց -
քում, ի րա վուն քի գե րա կա յու թյան ին դեք սի ո -
րոշ ման արդ յունք նե րի հա մա ձայն3՝ ա մե նից
բարձր ամ փոփ մա կար դակ ու նե ցել է հենց վե -
րը նշված սկան դի նավ յան երկր նե րում` 85-87%:
ԱՄՆ-ում դա կազ մում է 73 տո կոս, և եր կի րը
զբա ղեց նում է 19-րդ տե ղը: 102 երկր նե րից 62-
ում այս ցու ցա նի շը 50 տո կո սից ցածր է: Պետք
է նկա տի առ նել, որ նման ցու ցա նի շը հա մար -
վում է ան բա վա րար արդ յունք և վկա յում է սահ -
մա նադ րա կա նու թյան վտան գա վոր դե ֆի ցի տի
մա սին4: Մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու -
թյան մա կար դա կով ա մե նա բա րեն պաստ վի -
ճակն առ կա է Ֆին լան դիա յում, Դա նիա յում,
Նոր վե գիա յում, Շ վե դիա յում և Ավստ րիա յում`
87-91 տո կոս: Վե րը նշված ու սում նա սի րու թյուն -
նե րը թույլ են տա լիս հաս կա նալ մի պարզ ի րո -
ղու թյուն, որ պե տա կան քա ղա քա կա նու թյու նը
նպաս տում է հան րու թյան պա հանջ նե րին, իրենց
հեր թին՝ հան րու թյան պա հանջ նե րն ար տա ցո -
լում են ի րա վա գի տակ ցու թյան բարձր մա կար -
դակ: Վեր ջինս ար դեն են թադ րում է ի րա վա -
կան հա մա կար գի գոր ծո ղու թյան բարձր ար -
դյու նա վե տու թյան, հետևա բար՝ սահ մա նադ րա -
կա նու թյան առ կա յու թյան մա սին: Սահ մա նա -
դրա կան զար գա ցում նե րի պատ մու թյունն ինք -
նին սո ցիու մի ինք նա ճա նաչ ման պատ մու թյուն
է՝ գի տակց ված գո յի, ժա մա նա կի մեջ ի մաս -
տա վոր ված գո յակ ցու թյան պատ մու թյուն: Հա -
մա լիր գի տա կան հե տա զո տու թյան և սահ մա -
նադ րա կա նու թյան ի րա կան վի ճա կի բազ մա -
գոր ծոն գնա հատ ման հա մար կարևոր է այն -
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3 World Justice Project, Rule of Law Index 2015. The Index`s conceptual framework and methodology were developed by
Mark D. Agrast, Juan Carlos Botero, and Alejandro Ponce. E-mail: aponce@worldjusticeproject.org
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պի սի բնու թագ րիչ նե րի հա մադ րու մը, որ պի սիք
են ի րա վա կան պե տու թյան, ժո ղովր դա վա րա -
կան զար գա ցում նե րի, ինչ պես նաև սո ցիա լա -
կան բնու թագ րիչ նե րը և դ րանց հի ման վրա
ամ փոփ (ին տեգ րալ) ցու ցա նի շի ո րո շու մը5: Նման
ցու ցա նի շի քա նա կա կան ո րո շա կիու թյու նը հնա -
րա վո րու թյուն կտա բա ցա հայ տելու սահ մա նա -
դրա կա նու թյան ձևա խե ղում նե րի նեղ տե ղե րը
և ի րա կա նաց նելու դրանց հաղ թա հար ման ծրա -
գրան պա տա կա յին քա ղա քա կա նու թյուն6:

Բազ մա թիվ սահ մա նադ րու թյուն նե րի տեքս -
տե րում կա րե լի է նկա տել, որ պե տու թյան գլու -
խը չի ներառվում և ոչ մի իշ խա նու թյան ճյու ղի
մեջ կամ ներառվում է և՛ օ րենս դիր, և՛ գոր ծա դիր
կամ ուղ ղա կի գոր ծա դիր իշ խա նու թյան մեջ7:
Առա ջի նի վառ օ րի նակն է Գեր մա նիա յի Հիմ նա -
կան օ րեն քը, ո րի 55-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի
հա մա ձայն՝ Դաշ նա յին նա խա գա հը չի կա րող
լի նել թե՛ գոր ծա դիր, թե՛ օ րենս դիր մար մին նե րի
կազ մում: Ի տար բե րու թյուն Հա յաս տա նի Սահ -
մա նադ րու թյան սկզբնա կան տեքս տի և ար տա -
սահ ման յան բազ մա թիվ երկր նե րի սահ մա նա -
դրու թյուն նե րի՝ 2005թ. սահ մա նադ րա կան փո -
փո խու թյուն նե րի արդ յուն քով ուղ ղա կիո րեն ամ -
րագր վեց Հան րա պե տու թյան Նա խա գա հի կար -
գա վի ճա կը՝ որ պես պե տու թյան գլուխ: Այդ պատ -
ճառով «պե տու թյան գլուխ» հաս կա ցու թյու նը
դա դա րեց լի նել միայն պե տա կան ի րա վուն քի
տե սու թյան հաս կա ցու թյուն` դառ նա լով սահ մա -
նադ րաի րա վա կան: Յու րա քանչ յուր կա ռա վա -
րող հա մա կար գ ձևա վոր ելիս պե տա կան մար -
մին նե րի կա ռուց ված քը են թադ րում է ո րո շա կի
գոր ծա ռույթ ներ: Այս տե սանկ յու նից ար դա րա -
ցիո րեն ընդգ ծել է նաև պրո ֆե սոր Գ.Գ. Հա րու -
թյուն յա նը. «...Սահ մա նադ րա կան ճար տա րա -
պե տու թյան գլխա վոր խնդիրն ա ռա ջին հեր թին
գոր ծա ռույթ-ինս տի տուտ-լիա զո րու թյուն շղթա -
յում հա վա սա րակշ ռու թյան ա պա հո վումն է8»: ՀՀ
Սահ մա նադ րու թյան 2015 թվա կա նի փո փո խու -

թյուն նե րով ՀՀ Նա խա գա հը շա րու նա կում է հան -
դի սա նալ պե տու թյան գլուխ, միևնույն ժա մա -
նակ՝ Սահ մա նադ րու թյա նը հետևե լու պար տա -
կա նու թյամբ: Վե րը նշված նոր մով սահ ման ված
լիա զո րու թյան բա ցա հայ տու մը կա րե լի է գտնել՝
բա ցա ռա պես ըն կա լե լով ներ կա յումս ՀՀ Սահ -
մա նադ րու թյամբ ՀՀ Նա խա գա հի առջև դրված
խնդիր նե րի տե սանկ յու նից: 

Այ դու հան դերձ՝ ի րա վա կան հա մա կար գն
սկզբուն քո րեն պետք է բա ցա ռի ի րա վա կար -
գա վոր ման այն պի սի երևույթ, ինչ պի սին է թե -
րի ու տա րա կար ծու թյուն նե րի տե ղիք տվող,
ինչ պես նաև հա կա սա կան ի րա վա կան ակ տե -
րի ըն դու նու մը: Սա կայն որևէ երկ րի ի րա վա -
կան հա մա կարգ դեռևս ամ բող ջու թյամբ ձեր -
բա զատ ված չէ վե րո հիշ յալ թե րու թյուն նե րից,
իսկ ար դի ի րա վա քա ղա քա կան զար գա ցում նե -
րի հա մա տեքս տում, երբ հարկ է լի նում ար մա -
տա պես ընդ լայ նել ի րա վա կար գա վոր ման շրջա -
նակ նե րը և ա ռա վել հա ճախ դի մել օ րենսդ րա -
կան փո փո խու թյուն նե րի, վի ճակն է՛լ ա վե լի է
վատ ա նում9: Ի րա վաս տեղծ գոր ծու նեու թյան
խու թե րը, ըստ ի րա վա գետ Ա. Վա ղարշ յա նի
գնա հատ ման, թե լադր ված են մի քա նի գոր -
ծոն ով. «Ի րա վաս տեղծ գոր ծու նեու թյան ըն թաց -
քը ևս կա րիք ու նի մե թո դա բա նա կան, տե սա -
կան ա վե լի բարձր, ընդգր կուն զին վա ծու թյան,
ի րա վա բա նա կան ա վե լի բազ մե րանգ ար տա -
ցոլ ման: Ի րա վա բա նա կան ակ տե րի ո րա կը և
արդ յու նա վե տու թյու նը մե ծա պես կախ ված են
օ րենս դիր նե րի հատ կա պես ի րա վա բա նա կան
ար հես տա վար ժու թյու նից: Ի րա վա կի րառ մար -
մին նե րը, դա տա րան նե րը կշա հեին ի րա վուն քի
ընդ հա նուր տե սու թյան ի մա ցու թյու նից: Ի րա -
վուն քը գոր ծո ղու թյան մեջ դնե լը ան բա ժան է
դա լավ կամ ճիշտ հաս կա նա լուց, ի րա վա բա -
նա կան երևույթ նե րն ամ բող ջա կան հա մա տեքս -
տում ըմբռ նե լուց»10: 

Առ կա ի րա վա կան մշա կույ թը խո չըն դո տում

5 Նույն տեղում, 93 էջ:
6 Арутюнян Г.Г. Конституционализм։ уроки, вызовы, гарантии.– Киев։ “Логос”, 2011.– с. 99-100.
7 Страшун А.Б. Конституционное (государственное) право зарубежных стран. Общая часть:– М.: Норма: Инфра-М,

2010, с. 687.
8 Հարությունյան Գ.Գ. Սահմանադրական մշտադիտարկում. Եր.: Նժար, 2016.– 112 էջ:
9 Գ. Դանիելյան, Իրավական որոշակիության, իրավունքի անալոգիայի (համանմանության) և իրավական ակտի

մեկնաբանության փոխհարաբերության արդի հիմնախնդիրները, Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն,
№2 (20), 2016, էջ 1:

10 Ա. Վաղարշյան, Իրավունք հասկացության տեսամեթոդաբանական և գործնական նշանակությունը, Բանբեր
Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն, №3 (144), 2014, էջ 7:



է ոչ միայն մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա -
նու թյան խե լա միտ ըն թա ցա կար գե րի ներդ րու -
մը, այլև օ րենսդ րու թյան ող ջա միտ զար գա ցու -
մը: Այս պես՝ օ րենսդ րու թյան գերխն դի րը ժա -
մա նա կա կից սո ցիալ-քա ղա քա կան զար գա ցում -
նե րին հա մա հունչ ի րա վա կան լու ծում ներ ա -
ռա ջադ րելն է, մինչ դեռ զուտ խմբագ րա կան
բնույ թի հար ցադ րում նե րի վրա ոչ հա մար ժեք
ու շադ րու թյուն բևե ռե լը և ժա մա նակ վատ նե լը
հան գեց նում են նե րու ժի փո շիաց մա նը, ա ռաջ -
նա յին են դառ նում ի րա վա կան նոր մի ոչ այն -
քան բո վան դա կա յին, որ քան ձևա կան, խմբա -
գրա կան հատ կա նիշ նե րը11:

Որ պես Հան րա պե տու թյան Նա խա գա հի
կարևո րա գույն խնդիր նե րից մե կը` ՀՀ Սահ մա -
նադ րու թյան 123-րդ հոդ վա ծը նա խա տե սել է
Սահ մա նադ րու թյան պահ պան մա նը հետևե լու
պար տա կա նու թյու նը: Սահ մա նադ րու թյան պահ -
պան մա նը հետևե լու այդ ա ռա քե լու թյու նը Հան -
րա պե տու թյան Նա խա գա հը կա րող է ի րա կա -
նաց նել միայն այն դեպ քում, ե թե նա ին քը
խստո րեն հետևում է Սահ մա նադ րու թյան դրույթ -
նե րին: Նման կապն իր ար տա ցո լումն է գտել
Հան րա պե տու թյան Նա խա գա հի երդ ման տեքս -
տում, ըստ ո րի` նա երդ վում է «ան վե րա պա հո -
րեն կա տա րել Սահ մա նադ րու թյան պա հանջ -
նե րը»: Հան րա պե տու թյան Նա խա գա հը Սահ -
մա նադ րու թյան պահ պան ման խնդիրն ի րա կա -
նաց նում է իր կոնկ րետ լիա զո րու թյուն նե րի մի -
ջո ցով: Հան րա պե տու թյան Նա խա գա հի կարևո -
րա գույն լիա զո րու թյու նը Սահ մա նադ րա կան դա -
տա րան դի մելն է` օ րենք նե րի, մի ջազ գա յին
պայ մա նագ րե րի, կա ռա վա րու թյան ո րո շում նե -
րի և այլ նոր մա տիվ ակ տե րի սահ մա նադ րա -
կա նու թյան հար ցե րով: Սահ մա նադ րու թյան
պահ պան մա նը հետևե լու` Հան րա պե տու թյան
Նա խա գա հի գոր ծա ռույթը են թադ րում է, որ նա
վերջ նա կան ո րո շում կա յաց նե լու հա մար դի -
մում է Սահ մա նադ րու թյամբ սահ ման ված ի րա -
վա սու մարմ նին` Սահ մա նադ րա կան դա տա -
րա նին: Ընդ ո րում՝ Սահ մա նադ րա կան դա տա -
րան դի մե լու նա խա պայ մանն այն չէ, որ Հան -
րա պե տու թյան Նա խա գահն ինքն օ րեն քի կամ
պայ մա նագ րի սահ մա նադ րա կա նու թյան առըն -

չու թյամբ կաս կած ներ ու նե նա: Հան րա պե տու -
թյան Նա խա գա հը կա րող է դի մել այդ քայ լին,
ե թե համարի, որ հա սա րա կա կան կար ծի քում
ար տա հայտ ված կաս կած ներն անհ րա ժեշտ են
դարձ նում կոնկ րետ խնդրի լու ծու մը Սահ մա -
նադ րա կան դա տա րա նի կող մից: Հան րա պե -
տու թյան Նա խա գա հի կող մից Սահ մա նադ րու -
թյան պահ պան մա նը հետևե լու խնդրի ի րա կա -
նաց ման կարևոր ո լորտ է Ազ գա յին ժո ղո վի
կող մից ըն դուն ված օ րենք նե րի ստո րագ րու մը:
Նա ոչ միայն կա րող է, այլև պար տա վոր է հրա -
ժար վել ստո րագ րել այն օ րենք նե րը, ո րոնք,
նրա կար ծի քով, հա կա սահ մա նադ րա կան են12:
Վե րը նշվա ծից պարզ է, որ Հան րա պե տու թյան
Նա խա գա հը չու նի Սահ մա նադ րու թյան պա հա -
պա նի գոր ծա ռույթ, ին չը միայն Սահ մա նադրա -
կան դա տա րա նի ա ռա քե լու թյունն է, քա նի որ
միայն այդ մար մինն է ի րա վա սու բո լո րի, այդ
թվում՝ Հան րա պե տու թյան Նա խա գա հի հա մա -
պար տա դիր կեր պով ո րո շե լու ի րա վա կան ակ -
տե րի սահ մա նադ րա կա նու թյան հար ցը: Հան -
րա պե տու թյան Նա խա գա հի դերն այն է, որ
հետևի Սահ մա նադ րու թյան դրույթ նե րի պահ -
պան մա նը և դի մի Սահ մա նադ րա կան դա տա -
րան` դրանց խախտ ման դեպ քում: Բո լո րո վին
էլ պա տա հա կան չէ, որ նա Սահ մա նադ րա կան
դա տա րան դի մող սուբ յեկտ նե րի շար քում ու նի
ա մե նա մեծ լիա զո րու թյուն նե րը: Սահ մա նադ րա -
կան դա տա րան դի մե լու լիա զո րու թյու նը նպաս -
տում է սահ մա նադ րա կան վե րահս կո ղու թյան
ի րա կա նաց մա նը, ին չը վստա հո րեն կա րե լի է
փաս տել, այ դու հան դերձ՝ վե րահս կո ղու թյու նը
ներ կա յումս ի րա կա նաց վում է վե րահս կո ղու -
թյան օբ յեկ տի՝ Սահ մա նադ րու թյան հետ դիսկ -
րետ հա մադր ման ե ղա նա կով, ո րը, սա կայն,
ամ բող ջո վին չի նպաս տում սահ մա նադ րա կա -
նու թյան դե ֆի ցի տի հաղ թա հար մա նը, ներ սահ -
մա նադ րա կան ձևա խե ղում նե րի բա ցա հայտ մա -
նը կամ հա սա րա կու թյան մեջ սահ մա նադ րա -
կան ար ժեք նե րի ձևա խեղ ված ըն կա լում նե րի
հաղ թա հար մա նը: Տե սա կա նո րեն վե րը նկա -
րագր ված խնդիր նե րը վեր հա նող և լուծ մա նը
նպաս տող սուբ յեկ տը Հան րա պե տու թյան Նա -
խա գա հն է: Այդ նպա տա կով ար դա րա ցիո րեն
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11 Хачатуров Р. Л. Аналогия в праве // «Вектор науки ТГУ», 2009, 131, №5 (8), էջ 130-131:
12 Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության մեկնաբանություններ/ ընդհանուր խմբագրությամբ` Գ. Հա -

րու թյունյանի, Ա. Վաղարշյանի.– Եր.: «Իրավունք», 2010, 550 էջ:
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կի րա ռե լի են, պրո ֆե սոր Գ.Գ. Հա րու թյուն յա նի
բազ մա թիվ գի տա կան աշ խա տու թյուն նե րում
ներ կա յաց վող սահ մա նադ րա կան մշտա դի -
տարկ ման ինս տի տու տի ներդր ման պնդում նե -
րը, ո րոնք, բա ցի վե րը թվարկ ված խնդիր նե -
րից, կա րող են ա պա հո վել կա ռա վար ման սահ -
մա նադ րա կա նու թյան հա մա կար գա յին ա պահո -
վու մը, օ րենսդ րու թյան ո լոր տում և ի րա վա ստեղծ
պրակ տի կա յում սահ մա նադ րա կա նու թյան դե -
ֆի ցի տի հաղ թա հա րու մը և այլն: Ստաց վում է՝
սահ մա նադ րա կա նու թյան հաս տատ ման հետ
կապ ված՝ առ կա են բազ մա թիվ խնդիր ներ,
մինչ դեռ ժա մա նա կա կից ի րո ղու թյու նում միայն
սահ մա նադ րա կան վե րահս կո ղու թյունն ի զորու
չէ ամ բող ջո վին ա պա հո վելու սահ մա նադ րա -
կա նու թյան բա վա րար մա կար դա կի հաս տա -
տու մը: Այդ ի րա վի ճա կում ա ռա վել կարևոր դեր
է ստանձ նում պե տու թյան գլու խը: Նա խա գա հը
Սահ մա նադ րու թյան գե րա կա յու թյան ա պա հով -
ման քա ղա քա կան ե րաշ խա վո րն է: Այդ նպա -
տա կով անհ րա ժեշտ է, մաս նա վո րա պես, ի րա -
կան սահ մա նադ րաի րա վա կան բո վան դա կու -
թյուն հա ղոր դել այն պի սի սահ մա նադ րա կան
դրույթ նե րի, ինչ պի սիք են. «Նա խա գա հը
հետևում է Սահ մա նադ րու թյան պահ պան մա -
նը» (տե՛ս Ֆ րան սիա (հոդվ. 5), Լե հաս տան
(հոդվ. 126, կետ 2), Հա յաս տան (հոդվ. 123),
«Նա խա գա հը Սահ մա նադ րու թյան ե րաշ խա -
վորն է» (տե՛ս Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյուն, հոդվ.
80, մաս 2), «Նա խա գահն ա պա հո վում է...
ժո ղովր դա վա րա կան ինս տի տուտ նե րի բնա կա -
նոն գոր ծո ղու թյու նը…» ( Պոր տու գա լիա, հոդվ.
120), «… Նա խա գահն ա պա հո վում է պե տա կան
մար մին նե րի բնականոն գոր ծու նեու թյու նը» (Սլո -
վա կիա, հոդվ. 101, մաս 1) և այլն: Ի րա վա կան

պե տու թյու նում երկ րի Նա խա գա հի հիմ նա կան
գոր ծա ռույ թը հատ կա պես հան գում է երկ րում
սահ մա նադ րա կա նու թյան հետևո ղա կան զար -
գա ցու մը ե րաշ խա վո րե լուն: Հաշ վի առ նե լով այն
հան գա ման քը, որ տվյալ խնդրի լու ծու մը պա -
հան ջում է նաև հա մա կարգ ված վեր հա նել, գնա -
հա տել և ի րա վա կան կա ռու ցա կար գե րի մի ջո -
ցով վե րա կանգ նել խախտ ված սահ մա նադ րա -
կան հա վա սա րակշ ռու թյու նը, Նա խա գա հը դառ -
նում է հա սա րա կու թյան ի մու նա յին հա մա կար -
գի սկզբուն քա յին օ ղա կը13: Դ րա նից ել նե լով`
սահ մա նադ րո րեն պետք է նա խա տե սել Նա -
խա գա հի լիա զո րու թյու նը մշտա կան սահ մա -
նադ րա կան ախ տո րո շում ի րա կա նաց նե լու ա -
ռու մով` հաշ վի առ նե լով նաև իշ խա նու թյան այլ
ինս տի տուտ նե րի գոր ծա ռու թա յին լիա զո րու -
թյուն նե րը14: Որպես արդ յունք՝ ստաց վում է, որ
պե տու թյան գլխի կար գա վի ճա կը ժա մա նա կի
ըն թաց քում են թարկ վում է ո րո շա կի տրանս -
ֆոր մա ցիա յի, քան զի ի սկզբա նե նա քա ղա քա -
կա նու թյան ար տա քին և ներ քին ուղ ղու թյուն -
նե րի հա ղոր դո ղն էր, ա պա ՀՀ ի րա կա նու թյան
մեջ ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 2015 թվա կա նի
փո փո խու թյուն նե րի՝ 2018 թվա կա նին ամ բող -
ջու թյամբ ու ժի մեջ մտնե լու պա հից պե տու թյան
գլու խն դառնալու է ա ռա վե լա պես վեր քա ղա -
քա կան կար գա վի ճակ ու նե ցող անձ, ո ւմ հա -
մա պե տա կան և հա մազ գա յին շա հե րով կաշ -
կանդ ված գոր ծե լու լիա զո րու թյուն նե րի ի րա կա -
նաց ման, այդ թվում՝ Սահ մա նադ րու թյան գե -
րա կա յու թյան ա պա հով ման, երկ րում սահ մա -
նադ րա կա նու թյան հաս տատ ման, գոր ծա ռույթ -
նե րի ե րաշ խա վոր ման պայ ման նե րում հան գեց -
վելու է ժո ղովր դա վա րու թյան կարևո րա գույն
չա փա նի շի ա պա հով մա նը:

13 Հարությունյան Գ.Գ../ Սահմանադրական մշտադիտարկում.– Եր.: Նժար, 2016.– 81 էջ:
14 Конституционное правосудие, 2010, N4.– С. 28-42.



Ար դի պե տու թյան և ի րա վուն քի տե սու թյու -
նում և դ րա բաղ կա ցու ցիչ մա սը կազ մող՝ ան ձի
ի րա վա կան դրու թյան տե սու թյու նում ա ռանձ -
նաց վում են ան ձի ի րա վունք նե րի, ա զա տու -
թյուն նե րի և պար տա կա նու թյուն նե րի ի րաց ման
հետևյալ ի րա վա բա նա կան ե րաշ խիք նե րը. 1) օ -
րենսդ րո րեն ամ րագր ված՝ ան ձի ի րա վունք նե -
րի, ա զա տու թյուն նե րի և պար տա կա նու թյուն -
նե րի սահ ման նե րի հստա կե ցու մը, 2) այն ի րա -
վա բա նա կան փաս տե րի սահ մա նու մը, ո րոնց
հետ կապ ված է ի րա վունք նե րի, ա զա տու թյուն -
նե րի և օ րի նա կան շա հե րի ու պար տա կա նու -
թյուն նե րի ի րա ցու մը, 3) ան ձի ի րա վունք նե րի,
ա զա տու թյուն նե րի, օ րի նա կան շա հե րի և պար -
տա կա նու թյուն նե րի ի րաց ման դա տա վա րա -
կան-ըն թա ցա կար գա յին ե ղա նա կը, 4) ար տո -
նու թյուն ներն ու խրա խուս ման մի ջոց նե րը, ո -
րոնք խթա նում են ան ձի ի րա վունք նե րի, ա զա -
տու թյուն նե րի և օ րի նա կան շա հե րի արդ յու նա -
վետ ի րա կա նա ցու մը1:

1) Ան ձի ի րա վունք նե րի, ա զա տու թյուն -
նե րի և պար տա կա նու թյուն նե րի սահ ման նե -
րի հստա կե ցու մը: 

Տվ յալ դեպ քում անհ րա ժեշտ է դի տար կել
սուբ յեկ տիվ ի րա վունք նե րի հստա կե ցու մը, ին -
չը պայ մա նա վոր ված է ան ձի, հա սա րա կու թյան
և պե տու թյան միջև օ րի նա կա նու թյան և սահ -
մա նադ րա կա նու թյան սկզբունք նե րով: Ակըն -
հայտ է, որ ան ձի ի րա վունք նե րի ոչ հստակ,
թե րի կամ եր կա կի ի մաս տով օ րենսդ րա կան
սահ մա նա փա կու մն ան մի ջա կա նո րեն խո չըն -
դո տում է այդ ի րա վունք նե րի ակ տիվ ի րա -

ցումը: Այդ պատ ճա ռով ի րա վա բա նա կան գրա -
կա նու թյու նում ի րա վուն քի սահ ման նե րի հստա -
կե ցու մը, մի կող մից` ի րա վա բա նա կան մի ջոց
է այդ ի րա վունք նե րի ա ռա վել լիա կա տար ի -
րա կա նաց մա նը հա մար, իսկ մյուս կող մից` ի -
րա վա բա նա կան մի ջոց, ո րը կա րող է կան խա -
տե սել այդ ի րա վունք նե րի ոտ նա հա րու մը:
Միան գա մայն ի րա վա ցի է Ի.Ս. Սա մո շչեն կոն՝
նշե լով, որ օ րեն քով նա խա տես ված նպա տա -
կը կա րող է ինք նու րույն ցու ցիչ հան դի սա նալ
ի րա վուն քի բո վան դա կու թյան սահ ման նե րի
հա մար: Ընդ ո րում՝ ի րա վուն քի նպա տա կով է
պայ մա նա վոր ված այն նյու թա կան արդ յունք -
նե րի ձեռք բե րումը, ո րոնց ձգտում է հաս նել ի -
րա վա հա րա բե րու թյան սուբ յեկտն իր օ րի նա -
կան գոր ծո ղու թյուն նե րով: Հետևա բար՝ ժո -
ղովր դա վա րա կան, ի րա վա կան պե տու թյու նում
ան ձի կող մից ի րա վուն քի ի րա ցումն իր նպա -
տակ նե րին հա մա պա տաս խան՝ հա սա րա կու -
թյու նում ի րա վա չափ վար քագ ծի հա մընդ հա -
նուր չա փա նիշ է և ի րա վուն քի հիմ նա կան
սկզբունք նե րից մե կը: Այս պես՝ ՀՀ Սահ մա -
նադ րու թյան 39-րդ հոդ վա ծը սահ մա նում է ի -
րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի բո վան դա -
կու թյան և դ րանց ի րաց ման հա մընդ հա նուր
չա փո րո շիչ. «Մարդն ա զատ է ա նե լու այն ա մե -
նը, ին չը չի խախ տում այ լոց ի րա վունք նե րը և
չի հա կա սում Սահ մա նադ րու թյա նը և օ րենք -
նե րին»2: Նմա նա տիպ դրույթ է ամ րագր ված
նաև ՌԴ Սահ մա նադ րու թյու նում. «Մար դու և
քա ղա քա ցու ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն -
նե րի ի րա ցու մը չպետք է խախ տի այ լոց ի րա -

44

ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ
Օ

Ր
Ի

Ն
Ա

Կ
Ա

Ն
Ո

Ւ
Թ

Յ
Ո

Ւ
Ն

  №
1

0
1

  2
0

1
7

ԼԻԼԻԹ ՂԱԶԱՆՉՅԱՆ 
ՀՀ ԳԱԱ Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի 
և իրավունքի ինստիտուտի ավագ գիտաշխատող, 
իրավաբանական գիտությունների թեկնածու,
ՀՀ Փաստաբանական պալատի անդամ, 
ՀՀ ԳԱԱ Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի 
և իրավունքի ինստիտուտի դոկտորանտ
____________________________________________________________________________________________________________

²ÜÒÆ Æð²ì²Î²Ü ¸ðàôÂÚ²Ü Æð²òØ²Ü Æð²ì²´²Ü²Î²Ü
ºð²ÞÊÆøÜºðÆ ²è²ÜÒÜ²Ð²îÎàôÂÚàôÜÜºðÀ

1 Տե՛ս Самощенко И.С. О нормативно-правовых средствах регулирования поведения людей//Правоведение. 1977.
№1. С. 38-39:

2 Տե՛ս ՀՀ Սահմանադրություն (փոփոխ. 06.12.2015թ.), հոդվ. 41, http://www.president. am/hy/constitution-2015/,/ 01.08.2016/:
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վունք նե րը և ա զա տու թյուն նե րը»3: Ակն հայտ
է, որ ժո ղովր դա վա րա կան, ի րա վա կան պե -
տու թյան Սահ մա նադ րու թյունն ու օ րենք ներն
ան թույ լատ րե լի են հա մա րում այն պի սի ի րա -
վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի ի րա կա նա ցու -
մը, ո րոնք հա կա սում են հա սա րա կու թյան, պե -
տու թյան, այ լոց ի րա վունք նե րին, ա զա տու թյուն -
նե րին և օ րի նա կան շա հե րին: Ա վե լին՝ ճյու ղա -
յին օ րենսդ րու թյու նում ան մի ջա կա նո րեն նշվում
է այն ի րա վունք նե րի ի րաց ման անհ նա րի նու -
թյան մա սին, ո րոնք հա կա սում են ի րենց բուն
նպա տակ նե րին: Օ րի նակ` ՀՀ քա ղա քա ցիա -
կան օ րենսգր քի (հոդվ. 12) հա մա ձայն՝ քա ղա -
քա ցի նե րի և ի րա վա բա նա կան ան ձանց այն
գոր ծո ղու թյուն նե րը, ո րոնք ի րա կա նաց վում են
բա ցա ռա պես այլ ան ձի վնաս պատ ճա ռե լու
մտադ րու թյամբ, ինչ պես նաև ի րա վունքն այլ
ձևով չա րա շա հե լը չի թույ լատր վում4: Հարկ է
նշել, որ ի րա վա կան ար գելք նե րը` սահ մա նե -
լով ո րո շա կի ակ տիվ գոր ծո ղու թյուն ներ կա -
տա րե լուց զերծ մնա լու անհ րա ժեշ տու թյուն,
պար տա վո րեց նում են ձեռն պահ մնալ ո րո շա -
կի ակ տիվ գոր ծո ղու թյուն ներ կա տա րե լուց,
ինչ պես նաև ար գե լում են կա տա րել ո րո շա կի
ակ տիվ գոր ծո ղու թյուն ներ (խախ տել քա ղա -
քա ցի նե րի ի րա վունք նե րը, չա րա շա հել իշ խա -
նու թյու նը և այլն): Հետևա բար՝ դրանք հան -
դես են գա լիս որ պես յու րօ րի նակ ի րա վա կան
մի ջոց ներ, ո րոնց օգ նու թյամբ սահ ման վում են
քա ղա քա կան և անձ նա կան ի րա վունք նե րից
շա տե րի սահ ման նե րը: 

Սո ցիալ-տն տե սա կան, մշա կու թա յին և այլ
ի րա վունք նե րի բո վան դա կու թյան սահ ման ները
ո րոշ վում են տար բեր ի րա վա զո րու թյուն նե րի
հա մակ ցու թյամբ: Օ րի նակ` ՀՀ Սահ մա նա դրու -
թյան 41-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ յու րա քանչյուր
ոք ու նի մտքի, խղճի, կրո նի ա զա տու թյան ի -
րա վունք: Այս ի րա վուն քը նե րա ռում է կրո նը
կամ հա մոզ մունք նե րը փո խե լու ա զա տու թյու նը
և դ րանք ինչ պես միայ նակ, այն պես էլ այ լոց
հետ հա մա տեղ և հ րա պա րա կավ կամ մաս նա -
վոր կար գով` քա րո զի, ե կե ղե ցա կան ա րա րո -
ղու թյուն նե րի, պաշ տա մուն քի այլ ծի սա կա տա -

րու թյուն նե րի կամ այլ ձևե րով ար տա հայ տե լու
ա զա տու թյու նը5: Այ սինքն` ան ձն ա զատ է դա -
վա նե լու ցան կա ցած կրոն, կամ ընդ հան րա պես
կա րող է լի նել ա թեիստ: Այ նուա մե նայ նիվ, տվյալ
ա զա տու թյան ար տա հայ տու մը կա րող է սահ -
մա նա փակ վել միայն օ րեն քով` պե տա կան ան -
վտան գու թյան, հա սա րա կա կան կար գի, ա ռող -
ջու թյան և բա րո յա կա նու թյան կամ այ լոց հիմ -
նա կան ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի
պաշտ պա նու թյան նպա տա կով: Կա տար ված ու -
սում նա սի րու թյուն նե րը վկա յում են, որ ան ձի ի -
րա վունք նե րը գտնվում են միմ յանց հան դեպ ո -
րո շա կի ստո րա դաս ման և են թա կա յու թյան ներ -
քո` ի րա վա կան նոր մե րի աս տի ճա նա կարգ մամբ
պայ մա նավորված: Այդ պատ ճա ռով ան ձի ո րոշ
ի րա վունք նե րի սահ ման նե րը կան խո րոշ վում են
դրան ցում առ կա հստա կեց նող նոր մե րի և այդ
ի րա վունք նե րի միջև գո յու թյուն ու նե ցող կա պե -
րի մի ջո ցով: Տվ յալ ե ղա նա կը հա ճախ կի րառ -
վում է հիմ նա կան ի րա վունք նե րի, մաս նա վո -
րա պես` սո ցիալ-տն տե սա կան, մշա կու թա յին ի -
րա վունք նե րի ու սում նա սի րու թյան հա մա տեքս -
տում: Այս պես՝ աշ խա տան քա յին հա րա բե րու -
թյուն նե րի ո լոր տում սահ մա նադ րա կան ի րա -
վունք նե րն ի րաց վում են աշ խա տան քա յին ի -
րա վուն քի նոր մե րով նա խա տես ված ի րա վունք -
նե րի մի ջո ցով, ո րոնց նյու թա կան բո վան դա -
կու թյու նը կախ ված է մի շարք գոր ծոն նե րից`
տվյալ ան ձի մաս նա գի տա կան հատ կա նիշ նե -
րից, ար տադ րու թյան այն ո լոր տից, որ տեղ այդ
սուբ յեկ տն աշ խա տում է, կլի մա յա կան պայ ման -
նե րից և այլն: Ա վե լին՝ այդ պի սի ստո րա դա սա -
կան կա պե րը կա րող են գոր ծել նաև ճյու ղա յին
ի րա վուն քում:

Հետևա բար՝ ան ձի ի րա վունք նե րի, ա զա -
տու թյուն նե րի և օ րի նա կան շա հե րի սահ ման -
նե րի հստա կե ցու մը բխում է ան ձի այն ի րա -
վունք նե րի և պար տա կա նու թյուն նե րի միաս -
նու թյան սկզբուն քից, ո րոնք ար տա հայ տում են
անձ-հա սա րա կու թյուն-պե տու թյուն փոխ հա րա -
բե րու թյուն նե րի ներ դաշ նա կու թյու նը: Միևնույն
ժա մա նակ՝ ի րա վա բա նա կան պար տա կա նու -
թյուն նե րը ոչ միայն բխում են ի րա վուն քից, այլև

3 Տե՛ս Конституция РФ (с поп. от 21.07.2014г.), ч. 3, с. 17,  http://constrf.ru /skachat-krf/,/01.08.2016/:
4 Տե՛ս ՀՀ քաղաքացիական օրենսգիրք, հոդվ. (05.05.1998թ.), 
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5 Տե՛ս ՀՀ Սահմանադրություն (փոփոխ. 06.12.2015թ.), հոդվ. 41, http://www.president. am/hy/constitution-2015/,/

01.08.2016/:



ե րաշ խա վո րում են ան ձի ի րա վունք նե րի, ա զա -
տու թյուն նե րի և օ րի նա կան շա հե րի գո յու թյունն
ու դրանց ի րա ցու մը, քա նի որ ի րա վունքն ինք -
նին ան սահ մա նա փակ չէ` օժտ ված է սահ ման -
նե րով, ո րոնք չի կա րե լի անց նել: Հետևա բար՝
հիմք ըն դու նե լով ի րա վա բա նա կան ար գելք նե -
րի և պար տա կա նու թյուն նե րի հա մա կար գը՝ կա -
րե լի է դա տել ան ձի կոնկ րետ ի րա վունք նե րի,
ա զա տու թյուն նե րի և օ րի նա կան շա հե րի սահ -
ման նե րի և դ րանց բո վան դա կու թյան մա սին:
Քն նարկ վող թե մա յի շրջա նակ նե րում ու շագ րավ
է Ն.Վ. Վիտ րու կի և Ա.Վ. Միցկևի չի այն մո տե -
ցու մը, որի հա մա ձայն՝ դա տա րան նե րը, կա -
յաց ված ո րո շում նե րով, չեն հստա կեց նում ի րա -
վա հա րա բե րու թյան սուբ յեկտ նե րի ի րա վունք -
նե րը6: Ե թե հետևենք տվյալ դիր քո րոշ մանն ու
հա մա րենք դա ար դա րա ցի, ա պա ան մի ջա կա -
նո րեն կբախ վենք դա տա կան նա խա դե պի կի -
րառ ման ան հար ժեշ տու թյան ժխտմա նը: ՀՀ
Սահ մա նադ րու թյան 171 հոդ վա ծի հա մա ձայն`
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում բարձ րա -
գույն դա տա կան ատ յա նը, բա ցա ռու թյամբ սահ -
մա նադ րա կան ար դա րա դա տու թյան ո լոր տի,
Վճ ռա բեկ դա տա րանն է, ո րն օ րեն քով սահ -
ման ված լիա զո րու թյուն նե րի շրջա նակ նե րում
վե րա նա յե լու մի ջո ցով`

1) ա պա հո վում է օ րենք նե րի և այլ նոր մա -
տիվ ի րա վա կան ակ տե րի միա տե սակ կի րա -
ռու թյու նը, ինչ պես նաև՝ 

2) վե րաց նում է մար դու ի րա վունք նե րի և
ա զա տու թյուն նե րի հիմ նա րար խախ տում նե րը7: 

Հետևա բար՝ ա պա հով ե լով օ րեն քի միա -
տե սակ կի րա ռու թյունն ու ճիշտ մեկ նա բա նու -
թյու նը՝ Վճռա բեկ դա տա րա նը ոչ միայն նպաս -
տում է ի րա վուն քի զար գաց մա նը, այլև ան մի -
ջա կա նո րեն ի րա կա նաց նում է ի րա վաս տեղծ
գոր ծու նեու թյուն` ուղղ ված մար դու ի րա վունք -
նե րի և ա զա տու թյուն նե րի հիմ նա րար խախ -
տում նե րի վե րաց մա նը: Վճ ռա բեկ դա տա րա նը
բո ղո քի հի ման վրա օ րեն քով նա խա տես ված

դեպ քե րում և կար գով վե րա նա յում է Վե րաքննիչ
և Վար չա կան դա տա րան նե րի դա տա կան ակ -
տե րը: Ա վե լին` Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ակտն օ -
րի նա կան ու ժի մեջ է մտնում հրա պա րակ ման
պա հից, վերջ նա կան է և են թա կա չէ բո ղո քարկ -
ման: Այ նուա մե նայ նիվ, անձն իր հիմ նա կան ի -
րա վունք նե րի, ա զա տու թյուն նե րի և օ րի նա կան
պաշտ պա նու թյան նպա տա կով կա րող է դի մել
մի ջազ գա յին կա ռույց նե րին, մաս նա վո րա պես`
Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա -
րան: Հարկ է նշել, որ Մար դու ի րա վունք նե րի
եվ րո պա կան կոն վեն ցիա յով ե րաշ խա վոր ված
հիմ նա րար ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե -
րի պաշտ պա նու թյան հա մա կար գը հիմն ված է
սուբ սի դիա րու թյան վրա: Կոն վեն ցիա յի ան դամ
պե տու թյուն նե րի խնդիրն է ա պա հո վել Կոն վեն -
ցիա յի կա տա րու մը: Մար դու ի րա վունք նե րի եվ -
րո պա կան դա տա րա նը մի ջամ տում է միայն այն
դեպ քում, երբ Ան դամ Պե տու թյուն նե րը թե րա -
նում են ի րենց պար տա կա նու թյուն նե րի կա -
տար ման մեջ: Ընդ ո րում՝ Ստ րաս բուր գի կող -
մից վե րահս կո ղու թյու նը հիմ նա կա նում ի րա կա -
նաց վում է ան հա տա կան գան գատ նե րի նկատ -
մամբ, ո րոնք կա րող են ներ կա յաց վել Դա տա -
րա նին Կոն վեն ցիա յի ան դամ պե տու թյուն նե րի
ի րա վա սու թյան ներ քո գտնվող ցան կա ցած ան -
հա տա կան կամ ի րա վա բա նա կան ան ձի կող -
մից, և այդ է պատ ճա ռը, որ գան գատ ներ կա -
յաց նող պո տեն ցիալ դի մու մա տու նե րի շրջա նա -
կը լայն է8: Կոն վեն ցիա յի 34-րդ հոդ վածը երաշ -
խա վո րում է ան հա տա կան գան գա տի ի րա վուն -
քը՝ ան ձին ըն ձե ռե լով ի րա կան հնա րա վո րու -
թյուն՝ մի ջազ գա յին մա կար դա կում ի րա կա նաց -
նելու ի րա վա կան գոր ծըն թաց: Հարկ է նշել, որ,
Կոն վեն ցիա յի 35-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի հա -
մա ձայն. «Դա տա րա նը կա րող է գոր ծը քննու -
թյան ըն դու նել, միայն երբ սպառ վել են մի ջազ -
գա յին ի րա վուն քի հան րա ճա նաչ նո րմե րին հա -
մա պա տաս խան ի րա վա կան պաշտ պա նու թյան
բո լոր ներ պե տա կան մի ջոց նե րը»9: Այ նուա մե -
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6 Տե՛ս Витрук Н.С. Общая теория правового положения личности. М., 2009. с. 120-125:
7 Տե՛ս ՀՀ Սահմանադրություն (փոփոխ. 06.12.2015թ.), հոդվ. 41, http://www.president. am/hy/constitution-2015/,/ 01.08.2016/:
8 Տե՛ս Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի ընդունելության չափանիշների վերաբերյալ գործնական

ուղե ցույց. Եր., 2011, էջ 7:
9 Տե՛ս Մարդու Իրավունքների Եվրոպական Կոնվենցիա՝ փոփոխված 11-րդ և 14-րդ Արձանագրություններով, Երևան,

/http://www.echr.coe.int/,/12.02.2016/: 
Տե՛ս Մարտիրոսյանն ընդդեմ Հայաստանի №23341/06, 05/02/2013, §43-49, http://www.agent. echr.am/judgments/jug-
mentsanddecisionsin respectofarmenia.html//12.02.2016/:
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նայ նիվ, Դա տա րա նն իր ո րո շում նե րում բազ -
միցս նշել է, որ սպա ռել մի ջոց նե րը՝ նշա նա -
կում է. 1) խախ տու մը բո ղո քար կել դա տա կան
կար գով` սպա ռե լով դա տա կան պաշտ պա նու -
թյան՝ օ րեն քով սահ ման ված բո լոր ատ յան նե -
րը, 2)  Դա տա րա նի առջև բարձ րաց նել այն
հար ցե րը, ո րոնք բարձ րաց վել են ՄԻԵԴ-ի գան -
գա տում10: Այ նուա մե նայ նիվ, սպառ ման են թա -
կա են այն մի ջոց նե րը, ո րոնք արդ յու նա վետ
են, ի րա կա նում գո յու թյուն ու նեն և պ րակ տի -
կա յում կի րառ վում են: Կա րիք չկա սպա ռելու
այն մի ջո ցը, որ տեղ պե տա կան մար մի նը կամ
պաշ տո նա տար ան ձը դի մու մն ըն դու նե լու կամ
չըն դու նե լու հար ցում ու նի հա յե ցո ղու թյուն11:
Միջ ազ գա յին ի րա վուն քի հան րա ճա նաչ նոր մե -
րի հա մա ձայն՝ գո յու թյուն ու նեն հա տուկ հան -
գա մանք ներ, ո րոնց դեպ քում դի մու մա տուն ա -
զատ վում է ներ պե տա կան ի րա վա կան պաշտ -
պա նու թյան մի ջոց նե րից օգտ վե լու պար տա կա -
նու թյու նից12: Կա նո նը կի րա ռե լի չէ նաև այն
դեպ քում, երբ առ կա է այն պի սի ադ մի նիստ րա -
տիվ պրակ տի կա, ո րի ժա մա նակ Կոն վեն ցիա -
յի հետ ան հա մա տե ղե լի գոր ծո ղու թյուն նե րն
ունեն շա րու նա կա կան բնույթ, և պե տա կան
մար մին նե րի կող մից նկատ վում է հան դուր ժո -
ղա կա նու թյուն: Այս պա րա գա յում մի ջո ցը դառ -
նում է ա պարդ յուն կամ ա նարդ յու նա վետ13: Այն
դեպ քե րում, երբ դի մու մա տուին պար տադր վում
է օգ տա գոր ծել որևէ կոնկ րետ մի ջոց, ո րը ող -
ջա միտ չէ պրակ տի կա յում և ա ռա ջաց նում է
Կոն վեն ցիա յի 34-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված
ան հա տա կան գան գա տի ի րա վուն քի ի րա կա -
նաց ման ան հա մա չափ խո չըն դոտ, Դա տա րա -
նը եզ րա կաց րել է, որ դի մու մա տուն ա զատ վում
է սպառ ման պա հան ջից14: Դա տա րա նը նշել է,

որ դի մու մա տուից պա հանջ վող մի ջո ցի օգ տա -
գոր ծումն ա նարդ յու նա վետ է, քա նի որ Վե -
րաքն նիչ դա տա րա նի կող մից դի մու մա տուի
նկատ մամբ նշա նակ վել է տու գանք վե րաքն նիչ
բողո քի առն չու թյամբ՝ այն դեպ քում, երբ չի ար -
ձա նագր վել ըն թա ցա կար գա յին որևէ չա րա շա -
հում կամ խախ տում15: Ի րա վա կան պաշտ պա -
նու թյան ներ պե տա կան մի ջոց նե րն սպա ռե լու
կա նո նի նպա տակն է հնա րա վո րու թյուն տալ
ներ պե տա կան մար մին նե րին, մաս նա վո րա պես՝
դա տա րան նե րին, կան խե լու կամ վե րա կանգ -
նե լու Կոն վեն ցիա յի են թադր յալ խախ տում նե -
րը: Դա հիմն ված է 13-րդ հոդ վա ծում ար տա -
ցոլ ված այն գա ղա փա րի վրա, որի հա մա ձայն՝
ներ պե տա կան ի րա վա կան հա մա կար գը պետք
է նա խա տե սի արդ յու նա վետ մի ջոց Կոն վեն -
ցիա յի ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան հա -
մար: Սրա նում է Կոն վեն ցիոն մե խա նիզ մի
սուբ սի դիա րու թյան բնույ թը16: Դա գոր ծում է՝
Կոն վեն ցիոն դրույթ նե րը ներ պե տա կան ի րա -
վուն քի մեջ կի րա ռե լու պա րա գա յից ան կախ
(Eberhard and M. v. Slօvenia): Վեր ջերս Դա -
տա րա նը վե րա հաս տա տել է, որ Կոն վեն ցիա յի
հա մա ձայն՝ ի րա վա կան պաշտ պա նու թյան ներ -
պե տա կան մի ջոց նե րի սպառ ման կա նո նը
պաշտ պա նու թյան հա մա կար գի գոր ծու նեու թյան
ան փո խա րի նե լի մասն է, և սա հիմ նա կան
սկզբունք է17:

2) Ի րա վունք նե րի և պար տա կա նու թյուն -
նե րի ի րա կա նաց ման հա մար շատ դեպ քե րում
անհ րա ժեշտ է, որ  ի րա վուն քի նոր մե րը մատ -
նան շեն այն ի րա վա բա նա կան փաս տե րը, ո -
րոնց հետ կապ ված է այդ ի րա վունք նե րի և
պար տա կա նու թյուն նե րի ան ցումն ան մի ջա կան
ի րաց ման կամ կի րառ ման փուլ: Ուս տի ի րա -

10 Տե՛ս Գաբրիելյանն ընդդեմ Հայաստանի, № 8088/05, 10/04/2012 §95-96; Մելտեքս ՍՊԸ-ն ընդդեմ Հայաստանի,
№32283/04, 17/06/2008, §94-98,
http://www.agent.echr.am/judgments/ jugmentsanddecisionsinrespectofarmenia.html//12.02.2016/:

11 Տե՛ս Կիրակոսյանն ընդդեմ Հայաստանի, № 31237/03,02/12/2008, §55-59; Գալստայանն ընդդեմ Հայաստանի
№26986/03, 15/11/2007 §37-42,
http://www.agent.echr.am/judgments/ jugmentsanddecisionsinrespectofarmenia.html//12.02.2016/:

12 Մանրամասն տե՛ս Sudre F., Marguռnaud J.-P., Andriantsimbazovina J., Gouttenoire A., Levinet M. Les grands arret de la
Cour Europռenne des Droits de l’Homme. 2e ed.mise ո jour. 2004.

13 Տե՛ս Aksoy v. Turkey, § 52 // Sudre F., Marguռnaud J.-P., Andriantsimbazovina J., Gouttenoire A., Levinet M. Les grands
arret de la Cour Europռenne des Droits de l’Homme. 2e ed.mise ո jour. 2004. P. 110-111.

14 Տե՛ս Veriter v. France, §27; Gaglione and Others v. Italy, § 22, http://www. echr.coe.int. /12.02.2016/.
15 Տե՛ս Prencipe v. Monaco, § 95-97; http://www. echr.coe.int. /12.02.2016/.
16 Տե՛ս Մարդու իրավունքների Եվրոպական Դատարանի ընդունելության չափանիշների վերաբերյալ գործնական

ուղեցույց. Եր., 2011, էջ 15-16:
17 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 17:



վա բա նա կան փաս տե րի օ րենսդ րո րեն ամ -
րագր ման բա ցա կա յու թյու նն անհ նա րին է
դարձ նում ան ձի կող մից այդ ի րա վունք նե րի
և պար տա կա նու թյուն նե րի ի րա ցու մը: Հետևա -
բար՝ ի րա վա բա նա կան փաս տե րն ի րա վուն քի
նոր մե րով նա խա տես ված հան գա մանք ներն են,
ո րոնց վրա են հիմն ված ան ձի կամ իր օ րի նա -
կան ներ կա յա ցու ցիչ նե րի կող մից ի րա վունք նե -
րի, ա զա տու թյուն նե րի և պար տա կա նու թյուն -
նե րի օգ տա գործ ման, տի րա պետ ման կամ տնօ -
րին ման գոր ծըն թա ցի ծագ ման, փո փոխ ման և
դա դա րեց ման ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը, ա -
վե լին՝ ի րա վա բա նա կան ան ձի նյու թա կան և
դա տա վա րա կան ի րա վունք նե րի հա մա կար գով
միջ նոր դա վոր ված` ինք նու րույն տարրերը18: Իրա -
վա բա նա կան փաս տեր են հա մար վում նաև ի -
րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի ի րա կա նաց -
ման հա մար անհ րա ժեշտ ի րա վուն քի նոր մե րի
կի րառ ման ակ տե րը: Ի րա վա բա նա կան փաս -
տերը, որ պես կա նոն, միջ նոր դա վոր վում են
փաս տաթղ թե րով:

3) Ան ձի ի րա վունք նե րի, ա զա տու թյուն -
նե րի, օ րի նա կան շա հե րի և պար տա կա նու -
թյուն նե րի ի րաց ման դա տա վա րա կան ե ղա -
նա կը (ձևը) ընդգր կում է ան ձի կող մից իր ի րա -
վունք նե րի ի րա կա նաց ման ու պար տա կա նու -
թյուն նե րի կա տար ման օ րենսդ րո րեն ամ րագըր -
ված ո րո շա կի կարգ: Մի շարք ի րա վունք նե րի
ի րաց ման դեպ քում անձն ինք նու րույն է ո րո -
շում դրանց ի րաց ման և ի րա կա նաց ման ըն -
թա ցա կար գը: Այդ պես են ի րա կա նաց վում ան -
ձի անձ նա կան և քա ղա քա կան ի րա վունք նե րը:
Դ րան ցից են խոս քի ա զա տու թյու նը, մտքի,
խղճի և կ րո նի ա զա տու թյու նը, որ տեղ օ րենս -
դրո րեն ամ րագր ված չէ դրանց ի րաց ման գործ -
ըն թա ցը: Ուս տի ի րա վունք նե րի և պար տա կա -
նու թյուն նե րի նմա նա տիպ ի րա ցու մը կա րե լի է
ան վա նել «նա խա ձեռ նո ղա կան»: Այն դեպ քում,
երբ օ րեն քը նա խա տե սում է ան ձի կող մից իր
ի րա վունք նե րի և պար տա կա նու թյուն նե րի ի -
րաց ման կարգն այս կամ այն աս տի ճա նի ո րո -
շա կիու թյամբ, խոս քը դրանց ի րաց ման ի րա -

վա կան-դա տա վա րա կան ձևի մա սին է: Այսինքն`
օ րեն քը սահ մա նում է ի րա վունք նե րի և պար -
տա կա նու թյուն նե րի ի րաց ման ըն թա ցա կար -
գում սուբ յեկ տի գոր ծո ղու թյուն նե րի հստակ հա -
ջոր դա կա նու թյունն ու պար տա վոր ան ձանց
գոր ծո ղու թյուն նե րի բո վան դա կու թյու նը, ո րոնք
ուղղ ված են ի րա վուն քի օգ տա գործ մանն ու
պար տա կա նու թյուն նե րի ամ բող ջա կան և հըս -
տակ կա տար մա նը: Ի րա վա կի րառ գոր ծըն թացն
իր բո լոր տե սակ նե րով (ի րա վուն քի նոր մի դիս -
պո զի ցիան և սանկ ցիան կի րա ռե լով) միշտ
օժտված է ո րո շա կի դա տա վա րա կան-ըն թա -
ցա կար գա յին ձևե րով: Այդ պի սի դա տա վա րա -
կան-ըն թա ցա կար գա յին ձևի օ րի նակ է կեն սա -
թո շա կի ի րա վուն քի ի րա ցու մը, որ տեղ, բա ցի
սահ ման ված կար գով կեն սա թո շա կի տա րի քին
հա սած ան ձի դի մու մից, անհ րա ժեշտ է նաև
կեն սա թո շակ նշա նա կե լու ի րա վա սու թյուն ու -
նե ցող հա մա պա տաս խան մարմ նի՝ կեն սա թո -
շա կի կոնկ րետ տե սա կի և չա փի վե րա բեր յալ
կա յաց ված ակ տի առ կա յու թյու նը19: Հետևա -
բար՝ կա յաց ված ակ տի կի րա ռու մը, ի րա ցու մը
տվյալ դեպ քում թո շա կի ի րա վուն քի ի րա ցումն
են:

Հարկ է նշել, որ ան ձի ի րա վունք նե րի և ա -
զա տու թյուն նե րի ի րաց ման դա տա վա րա կան-
ըն թա ցա կար գա յին ե ղա նա կի կի րառ ման շեշ -
տադ րու մն ան չափ կարևոր է այն դեպ քե րում,
երբ այդ ըն թա ցա կարգը ոչ միայն կախ ված է ի -
րա վունք կրող սուբ յեկ տից, այլև այն պե տա -
կան մար մին նե րից, հա սա րա կա կան կազ մա -
կեր պու թյուն նե րից, ո րոնց հետ կոնկ րետ ի րա -
վա հա րա բե րու թյան շրջա նակ նե րում հա մա գոր -
ծակ ցե լով` ան ձը հաս նում է ի րա վունք նե րի և
ա զա տու թյուն նե րի ի րաց մա նը: Հիմ նա կա նում
դա վե րա բե րում է ան ձի այն ի րա վունք նե րին,
ա զա տու թյուն նե րին և օ րի նա կան շա հե րին, ո -
րոնք ան մի ջա կա նո րեն շո շա փում են հա սա րա -
կու թյան, կո լեկ տի վի, պե տու թյան շա հե րը, օրի -
նակ` ընտ րա կան ի րա վուն քը և հան րաք վեին
մաս նակ ցե լու ի րա վուն քը, հա վաք նե րի ա զա -
տու թյու նը, կար ծի քի ար տա հայտ ման ա զա տու -
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18 Մանրամասն տե՛ս Исаков В.Б. Фактический состав в механизме правового регулирования: Автореф. дисс. ... канд.
юрид. наук. Свердловск, 1975.; Реутов В.П. К вопросу о секундарных правомочиях в советском праве//Государство,
право, законность. Пермь, 1972; Рожкова М. А. Теории юридических фактов гражданского и процессуального
права: понятия, классификации, основы взаимодействия. Дисс. док. юрид. наук. Москва, 2010.

19 Մանրամասն տե՛ս ՀՀ օրենք «Պետական կենսաթոշակի մասին» (ընդ. 22.12.2010թ.), 
http://www.parliament.am/legislation.php?sel=show&ID=4008/ /01.08.2016/:
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թյու նը, մաս նա վո րա պես` մա մու լի, ռա դիո յի,
հե ռուս տա տե սու թյան և տե ղե կատ վա կան այլ
մի ջոց նե րի ա զա տու թյու նը:

Կա տար ված ու սում նա սի րու թյուն նե րը վկա -
յում են, որ դա տա վա րա կան-ըն թա ցա կար գա -
յին ե ղա նա կի ի րա վա կան կար գա վոր ման բա -
ցա կա յու թյու նը խո չըն դո տում, իսկ ո րոշ դեպ -
քե րում նաև անհ նա րին է դարձ նում ան ձի ի րա -
վունք նե րի, ա զա տու թյուն նե րի և պար տա կա -
նու թյուն նե րի ի րա ցու մը:

Ի րա վունք նե րի և պար տա կա նու թյուն նե րի
ի րաց ման ամ բող ջա կա նու թյու նը, ա րա գու թյունն
ու արդ յու նա վե տու թյու նը, հատ կա պես այն դեպ -
քե րում, երբ անհ րա ժեշտ է ան ձանց և պե տա -
կան իշ խա նու թյան մար մին նե րի կամ հա սա -
րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի հա մա գոր -
ծակ ցու թյու նը, մե ծա պես ո րոշ վում են այն հան -
գա ման քով, թե որ քա՛ն նպա տա կա հար մար են
ընտր ված դա տա վա րա կան ե ղա նակն ու դրա
կար գա վո րու մը20:

Ժո ղովր դա վա րա կան, ի րա վա կան, սո ցիա -
լա կան պե տու թյու նում ան ձի ի րա վունք նե րի, ա -
զա տու թյուն նե րի և պար տա կա նու թյուն նե րի ի -
րաց ման դա տա վա րա կան-ըն թա ցա կար գա յին
ե ղա նակ նե րը պետք է լի նեն պարզ, արդ յու նա -
վետ և գոր ծուն: Այդ պատ ճա ռով ան ձի ի րա -
վունք նե րի, ա զա տու թյուն նե րի, օ րի նա կան շա -
հե րի և պար տա կա նու թյուն նե րի ի րաց ման ար -
դի հիմ նա կան մի տում նե րից մե կը պետք է լի նի
դրանց ի րաց ման կար գա վոր վա ծու թյու նը, դա -
տա վա րա կան ե րաշ խիք նե րի կա տա րե լա գոր -
ծումն ու հզո րա ցու մը, ինչ պես նաև ա վե լի հար -
մար, պարզ և գոր ծուն դա տա վա րա կան-ըն թա -

ցա կար գա յին ձևե րի ստեղ ծու մը: Այդ ա ռա ջարկ -
նե րը վե րա բե րում են ան ձի բո լոր ի րա վունք նե -
րին և ա զա տու թյուն նե րին, այդ թվում` հիմ նա -
կան (սահ մա նադ րա կան) ի րա վունք նե րին և ա -
զա տու թյուն նե րին, և հատ կա պես այնպիսինե -
րին, ո րոնց ի րա ցու մը կապ ված է պե տա կան
մար մին նե րի գոր ծու նեու թյան հետ:

4) Ար տո նու թյուն ներն ու խրա խուս ման
մի ջոց ները՝ որ պես ան ձի ի րա վունք նե րի, ա -
զա տու թյուն նե րի և օ րի նա կան շա հե րի արդյու -
նա վետ ի րաց ման խթան ներ:

Ար տո նու թյուն ներն ու խրա խուս ման մի -
ջոց նե րը խթան են ան ձի ի րա վունք նե րի, ա զա -
տու թյուն նե րի և օ րի նա կան շա հե րի արդ յու նա -
վետ ի րաց ման հա մար: Հարկ է նշել, որ ան ձի
ի րա վա կան դրու թյան տե սու թյու նում տվյալ ի -
րա վա կան ե րաշ խի քի տե սա կը չի են թարկ վել
պատ շաճ ու սում նա սի րու թյան: Ճ յու ղա յին ի րա -
վա բա նա կան գի տու թյուն նե րում (վար չա կան ի -
րա վուն քում) ար տո նու թյուն ներն ու խրա խու -
սում նե րը դի տարկ վում են որ պես ան ձի ի րա -
վունք նե րի հա տուկ տե սակ:

Վե րոգր յա լի հի ման վրա կա րող ենք փաս -
տել, որ ան ձի ի րա վունք նե րի, ա զա տու թյուն նե -
րի, օ րի նա կան շա հե րի և պար տա կա նու թյուն -
նե րի հիմ նա կան ե րաշ խիք նե րն այն ընդ հա -
նուր պայ ման ներն ու ի րա վա բա նա կան մի ջոց -
ներն են, ո րոնք տվյալ պե տու թյու նում հնա րա -
վո րու թյուն են ըն ձե ռում ան ձին փաս տա ցի ի -
րա կա նաց նելու հիմ նա կան ի րա վունք նե րը, բա -
վա րա րելու շա հե րը և հու սա լիո րեն պաշտ պա -
նելու դրանք տա րաբ նույթ ոտնձ գու թյուն նե րից:

20 Տե՛ս Горшенев В.М. Способы и организационные формы правового регулирования в социалистическом обществе.
М., Юрид. лит. 1972. С. 20-22.



Պետական իշխանության և պաշտոնա-
տար անձանց հանրային-իրավական պատաս-
խանատվության հետ կապված հարցերն արդի
ժամանակաշրջանում առավել քան երբևէ ար-
դիական են դառնում՝ կոչված լինելով ապահո-
վելու իշխանությունների տարանջատման և հա-
վասարակշռման սկզբունքը: Ինչպես նշվում է.
«...Աշխարհի բազմաթիվ պետություններում
վերջին 20-30 տարիներին կատարված սահ-
մանադրական փոփոխությունների համեմա-
տական վերլուծությունը ցույց է տալիս, որ ...
ամրապնդվում են սահմանադրական պատաս-
խանատվության ուժեղացման պահանջները2»:
Այս համատեքստում առաջանում է նաև այն
հարցադրումը, թե պետական իշխանության
հանրային-իրավական պատասխանատվությու-
նը պատասխանատվության ո՞ր տեսակի մեջ է
ներառվում: Մինչ այսօր դեռևս առկա է այն
տեսակետը, որ պետական իշխանության հան-
րային-իրավական պատասխանատվությունը
քաղաքական պատասխանատվություն է3: Ճիշտ
է՝ քաղաքականությունն օրգանապես կապված
է իրավունքի և պետության՝ որպես ինստիտու-
ցիոնալիզացված իշխանության հետ4, սակայն

կարծում ենք, որ պետական իշխանության
հանրային-իրավական պատասխանատվու-
թյունն ընդգրկում է միայն իրավական պա-
տասխանատվությունը, և պատասխանատվու-
թյան քաղաքական, բարոյական տեսակները
ներառվում են ոչ թե հանրային-իրավական,
այլ՝ հանրային պատասխանատվության մեջ:

Իրավական պատասխանատվությունը դա-
սակարգվում է տարբեր տեսակների՝ կախված
այն հանգամանքից, թե ո՛րն է տարբերակման
չափանիշը: Այսպես, ըստ տիպի՝ իրավական
պատասխանատվությունը լինում է հանրային-
իրավական և մասնավոր-իրավական: Այսպի-
սի դասակարգման հիմքում ընկած է այն գա-
ղափարը, որի համաձայն՝ մասնավոր իրավունքն
արտահայտում է մասնավոր շահերը, իսկ հան-
րայինը՝ համապետական (հանրային)5: Տեսա-
կան նյութի ուսումնասիրությունը թույլ է տալիս
փաստել, որ հանրային-իրավական եզրույթի,
հանրային-իրավական պատասխանատվության
վերաբերյալ տեսական աշխատանքներն այդ-
քան էլ շատ չեն, դրանցում հիմնականում հան-
րային-իրավական պատասխանատվությանը
հատվածական է անդրադարձ կատարվում6:
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ԿԱՐԵՆ ԱՄԻՐՅԱՆ
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պետության և 
իրավունքի տեսության ու պատմության ամբիոնի ասպիրանտ1

____________________________________________________________________________________________________________

äºî²Î²Ü ÆÞÊ²ÜàôÂÚ²Ü ºì ä²ÞîàÜ²î²ð ²ÜÒ²Üò 
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1 Գիտական ղեկավար` իրավ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր Գ. Գ. Հարությունյան: Էլ. փոստ` amiryankaren@gmail.com
2 Տե՛ս Арутюнян Г. Г., Логика развития системы конституционного правосудия: опыт и перспективы,// Альманах: Кон-

ституционное правосудие в новом тысячелетии, Ереван, 2002, էջ 27:
3 Տե՛ս Виноградов В. А., Актуальные проблемы конституционно-правовой ответственности// Законодательство: право

для бизнеса, 2002, №10, էջ 63:
4 Տե՛ս Forsthoff E., Der Staat dr Industriegesellschft. Munchen, 1971, Merten D. Rechtsstaat und Gewaltmonopol, Tubingen, 1975.
5 Տե՛ս Крусс В.И. Конституционные критерии юридической ответственности // Конституционное и муниципальное

право, 2006, №4, էջ 43:
6 Տե՛ս Վաղարշյան Ա., Պետության և իրավունքի տեսություն-1 (դասախոսություններ), Երևան, 2013, էջ 188,

Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրական իրավունք, գիրք առաջին, դասագիրք բուհերի համար, Երևան
2016, էջ 143, Матейкович М.С. Конституционные основы взаимоотношений органов публичной власти // Государство
и право, 2007, №3, էջ 14, Бойцова В.В., Бойцова Л.В. Ответственность государства за действия должностных лиц:
публично-правовая или частноправовая? // Правоведение, 1993, №1, էջ 72-80, Ш. А. Александрович, Публичная от-
ветственность государственной и муниципальной власти: общетеоретический аспект /Теория и история права и го-
сударства, история учений о праве и государстве, Юридическая наука, № 1, 2015, Краснов М.А. Публично-правовая
ответственность представительных органов за нарушение закона, Государство и право, 1993. №6, էջ 46-56: 
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Որոշ հեղինակներ այդ եզրույթն օգտագործում
են իրենց այլ ձևակերպումների մեջ՝ առանց
հստակեցնելու հանրային-իրավական եզրույթի
իրենց ընկալումը7: Կարծում ենք՝ պատասխա-
նատվությունը կոչվում է հանրային, քանզի ա-
ռաջանում է հանրային իրավահարաբերություն-
ների ոլորտում՝ սահմանադրական, քրեական,
վարչական, որոշակիորեն նաև կարգապահա-
կան: Իսկ այն պարագայում, երբ պետությունն
իրավահարաբերություններին մասնակցում է
որպես մյուս մասնակիցների հետ հավասարա-
զոր սուբյեկտ, երբ այդ հարաբերությունն առա-
ջանում է մասնավոր իրավահարաբերություն-
ների ոլորտում, այդպիսի պատասխանատվու-
թյունն անվանվում է մասնավոր-իրավական,
մասնավորապես՝ քաղաքացիական պատաս-
խանատվությունը:

Հանրային-իրավական պատասխանատվու-
թյուն եզրույթն առաջ է քաշել Ումնովան՝ հիմ-
նավորելով պետական իշխանության կազմա-
կերպման և գործունեության շնորհիվ կիրառ-
վող պատասխանատվության ձևերի և միջոց-
ների համակարգման անհրաժեշտությամբ: Իր
օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ կողմից հանրային-
իրավական պատասխանատվությունը ներա-
ռում է ոչ միայն սահմանադրական իրավունքի,
այլև վարչական, ֆինանսական, բնապահպա-
նական և իրավունքի այլ ճյուղերի կողմից կար-
գավորվող հասարակական հարաբերություն-
ները8: Ըստ նրա՝ այս պատասխանատվությու-
նը տարբերվում է պատասխանատվության մյուս
ձևերից այնքանով, որ ներառում է պատասխա-
նատվության բարոյական, քաղաքական և ի-
րավական միջոցները, և պատասխանատվու-
թյան սուբյեկտներն այդ պատասխանատվու-
թյունը կրում են իշխանության հիմնական աղ -
բյուրի՝ քաղաքացու, ժողովրդի, բնակչության
առջև9: Այսպիսի մեկ այլ տեսակետի համա-
ձայն՝ հանրային-իրավական պատասխանա -

տվություն նշանակում է հանրային իշխանության
պատասխանատվություն հասարակության,
բնակչության առջև, որի հետ իշխանությունը
գտնվում է անընդմեջ, մշտական կապի մեջ և
կրում է որոշակի պարտականություններ, ո-
րոնց կատարումն ապահովվում է նաև բացա-
սական իրավական հետևանքներ կիրառելու
վտանգով10: Այսինքն՝ այս հարցադրումների
շուրջ որոշակի հետազոտություն կատարած բո-
լոր տեսաբանները հանրային-իրավական պա-
տասխանատվություն եզրույթի մեկնաբանման
հիմքում դնում են ոչ թե դրա հիմքում ընկած
հարաբերության հանրային լինելու հանգաման-
քը, այլ լոկ այն, որ պետությունն իր պատաս-
խանատվությունը կրում է հանրության, հասա-
րակության առջև: Այսինքն՝ առկա է այն մոտե-
ցումը, որ հանրային-իրավական պատասխա-
նատվությունը ենթադրում է պատասխանա -
տվություն միայն հանրության առջև11: 

Մենք այս տեսակետին համամիտ չենք և
այս առումով էական ենք համարում նշել, որ,
այո, պետական իշխանությունը պատասխա-
նատվություն է կրում հանրության առջև, քանի
որ իշխանությունն ստացել է հենց ժողովրդից,
և հետևաբար՝ պետք է կոչված լինի իրացնելու
հանրային կամքը, նպատակներն ու հույսերը,
ապահովի և պաշտպանի մարդու իրավունք-
ներն ու ազատությունները, օրինական շահե-
րը: Սակայն պետական իշխանության հան-
րային-իրավական պատասխանատվությունը
չի սահմանափակվում միայն հանրության
առջև պատասխանատվությամբ կամ, նույ-
նիսկ կարող ենք ասել, որ ոչ բոլոր դեպքե-
րում է, որ պատասխանատվությունը հենց
ժողովրդի առջև է լինում: Այստեղ խոսքը վե-
րաբերում է ժողովրդի առջև պատասխա-
նատվության նեղ և լայն տեսակներին: Երբ
դրական պատասխանատվության հասցեա-
տերը և նեգատիվ պատասխանատվության
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ենթարկողն անմիջապես հասարակությունն
է, ժողովուրդը, գործում է ժողովրդի առջև
պատասխանատվության նեղ տեսակը, իսկ
բոլոր այն դեպքերում, երբ ժողովրդի առջև
պատասխանատվությունը միջնորդավորվում
է որևէ կերպ, առկա է ժողովրդի առջև պա-
տասխանատվության լայն տեսակը: Խոսքը
վերաբերում է իշխանությունների տարան-
ջատման սկզբունքից բխող պատասխանա -
տվությանը: Հանրային իշխանության մարմին-
ները փոխադարձ պատասխանատվություն
են կրում իրար առջև՝ ուղղված հանրային իշ-
խանության հավասարակշռման ապահովմա-
նը: Վերջինիս դրսևորում է, մասնավորապես,
այն, երբ սահմանադրական արդարադատու-
թյան մարմինն իրավական որևէ դրույթ ճանա-
չում է տվյալ երկրի Սահմանա դրությանը հա-
կասող և անվավեր: Այս պարագայում օրենս-
դիր մարմինը պատասխանատվությունը կրում
է ժողովրդի առջև՝ օրենսդիր իշխանությունն ի-
րականացնել Սահմանադրությանը և իրավուն-
քի գերակայության սկզբունքին, ժողովրդավա-
րական, իրավական պետության արժեքներին
համահունչ, սակայն ոչ թե անմիջականորեն,
այլ՝ սահմանադրական արդարադատության
մարմնի միջոցով: Այս հանգամանքն ինքնին
բացասական երևույթ չէ, իրացվում է իշխանու-
թյունների բաժանման և հավասարակշռման
համատեքստում, և հանրությունը, այնուամե-
նայնիվ, թեկուզ և այս պարագայում արդեն
անուղղակիորեն, սակայն հանրային վերահսկո-
ղության, քաղաքացիական հասարակության
միջոցով մասնակցում է հանրային-իրավական
պատասխանատվության գործընթացին: 

Հանրային-իրավական պատասխանատվու-
թյան շրջանակներում առանձնակի հետաքըրք-
րություն է ներկայացնում պաշտոնատար ան-
ձանց պատասխանատվությունը՝ այն մասով,
որով նրանք հանդես են գալիս որպես պե-
տաիշխանական լիազորությունների կրողներ
և հանրային իրավահարաբերությունների մաս-
նակիցներ: Պետությունն իր իշխանությունն

ինքնըստինքյան չի իրականացնում, այլ դա ի-
րացվում է պետության քաղաքացիների միջո-
ցով՝ այն քաղաքացիների, ովքեր օժտված են
պետաիշխանական լիազորություններով: Ինչ-
պես արդարացիորեն նշվում է՝ պաշտոնատար
անձի կողմից մարդու և քաղաքացու իրավունք-
ների խախտումը հենց պետության հակաիրա-
վական արարքն է, քանի որ նա ձևավորում է
իր ապարատը, ընտրում է կադրեր, վերահսկում
է նրանց մասնագիտական պիտանելիությունը
և այլն12: Պաշտոնատար անձ եզրույթն օրենս-
դրության և իրավաբանական գրականության
մեջ օգտագործվում է վաղուց, և, դրանց ու-
սումնասիրությունը վկայում է, որ առկա են
տարբեր մեկնաբանություններ այդ առնչու-
թյամբ: Նշվում է, որ պաշտոնատար անձ է հա-
մարվում իշխանության ներկայացուցչի գործա-
ռույթները մշտապես կամ ժամանակավորա-
պես իրականացնող անձը կամ կազմակերպա-
կան-կարգադրիչ, վարչատնտեսական պար-
տականություններ կատարող, կամ հատուկ
լիազորությամբ գործող անձը13: Իրավունքի
տարբեր ճյուղերի շրջանակներում պաշտոնա-
տար անձ եզրույթը տարբեր կերպ է ընկալվում
և մեկնաբանվում: Պաշտոնատար անձ եզրույ-
թը հանդիպում է, մասնավորապես, ՀՀ քրեա-
կան օրենսգրքում14: Օրենսգրքի 308-րդ հոդվա-
ծում տրվում է պաշտոնատար անձ հասկացու-
թյունը, սակայն միաժամանակ արձանագրվում
է, որ այդ հասկացությունը կիրառելի է միայն
քրեադատավարական հարաբերությունների ո-
լորտում պետական ծառայության դեմ ուղղված
հանցագործությունները կանոնակարգող 29-
րդ գլխի շրջանակներում: Իսկ Վարչական իրա-
վախախտումների վերաբերյալ ՀՀ օրենսգրքում15

չի տրվում պաշտոնատար անձ հասկացությու-
նը: Այս հարցի շուրջ տարբեր երկրների փորձի
ուսումնասիրությունը նույնպես վկայում է, որ
պաշտոնատար անձ եզրույթն իր ամրագրումն
է գտել նաև դրանց օրենսդրության մեջ16:
Սակայն, միաժամանակ, օրենսդրության ու-
սումնասիրությունը ցույց է տալիս, որ բացա-
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կայում է պաշտոնատար անձ եզրույթի միաս-
նական, ընդգրկուն բնորոշում, որից հնարա-
վոր կլիներ բացահայտել նաև այդ եզրույթի
հատկանիշները: Պաշտոնատար անձ եզրույ-
թին անդրադարձ է կատարվում նաև միջազ-
գային իրավական փաստաթղթերում, մասնա-
վորապես՝ ՄԱԿ-ի Կոռուպցիայի դեմ կոնվեն-
ցիայի 2-րդ հոդվածում17: Իսկ ՌԴ Գերագույն
դատարանի պլենումի մի որոշման համաձայն՝
պաշտոնատար անձինք են նրանք, ովքեր պե-
տական կառավարման կամ տեղական ինքնա-
կառավարման մարմիններում զբաղեցնում են
պաշտոններ, դատական հարկադիր ծառայու-
թյան պաշտոնատար անձինք, դատախազու-
թյան պաշտոնատար անձինք և պետական վե-
րահսկողություն իրականացնող մարմինների
պաշտոնա տար ան ձինք18:

Կարծում ենք՝ պաշտոնատար անձ եզ-
րույթն իրավական ձևակերպման անհրաժեշ-
տություն ունի, քանի որ հստակ կդառնա այն
անձանց շրջանակը, ովքեր կհամարվեն պաշ-
տոնատար անձ, ինչն էլ իր հերթին կարող է
նպաստել նրանց նկատմամբ կիրառվող պա-
տասխանատվության մեխանիզմների արդյու-
նավետության բարձրացմանը: Առաջարկում
ենք օրենսդրության մեջ, մասնավորապես՝
«Հանրային ծառայության մասին» ՀՀ օրեն-
քում սահմանել պաշտոնատար անձ եզրույ-
թը: 

Կարծում ենք, որ պաշտոնատար անձի
պատասխանատվությունը ենթադրում է պե-
տաիշխանական լիազորություններից բխող
պատասխանատվություն և ունի մի շարք
հատկանիշներ: Այսպես՝ պաշտոնատար անձը՝

- մշտական, ժամանակավոր կամ հատուկ
կարգավիճակով պետական կամ հա-
մայնքային, այսինքն՝ հանրային ծառա-
յություն կատարող անձն է, 

- օժտված է որոշակի պետաիշխանական
լիազորություններով, հարկադրանք կի-
րառելու, հսկիչ-վերահսկիչ իրավասու-
թյամբ,

- ունի ծառայությամբ պայմանավորված
իրավունքներ, պարտականություններ,

- կարող է ընդունել իրավական ակտեր՝
ուղղված իր գործառույթների իրացմա-
նը, որոնք պարտադիր են այս ակտի
գործողության շրջանակի մեջ ներառվող
բոլոր ֆիզիկական և իրավաբանական
անձանց համար,

- կոչված է հարգելու և պաշտպանելու
մարդու և քաղաքացու իրավունքները և
ազատությունները,

- հանրային-իրավական պատասխանա -
տվության սուբյեկտ է (կրում է դրական
պատասխանատվություն, իսկ իր պար-
տականությունների չկատարման կամ
ոչ պատշաճ կատարման համար՝ նե-
գատիվ պատասխանատվություն):

Հանրային-իրավական պատասխանա -
տվությունը, դիտարկելով դրական և նեգա-
տիվ տարրերի միասնության մեջ, որպես դրա-
կան պատասխանատվություն կարող ենք բնո-
րոշել որպես նորմատիվ, ձևական-որոշակի,
պետական հարկադրանքով երաշխավորված
և ապահովված հասարակական հարաբերու-
թյունների մասնակից սուբյեկտի իրավական
պարտականություն, որն իրացվում է սոցիա-
լապես ակտիվ իրավաչափ վարքագծում, իսկ
իրավախախտում կատարելու դեպքում հան-
րային իրավական պատասխանատվությունը
հանդես է գալիս որպես իրավախախտի նկատ-
մամբ պետական որոշակի անբարենպաստ ի-
րավական ներգործության միջոցների կիրառ-
ման և իրավախախտի կողմից այդպիսի մի-
ջոցների կրման գործընթաց (նեգատիվ պա-
տասխանատվություն): 

Հանրային-իրավական պատասխանա տվու-
թյուն հասկացության ընդհանուր հատկանիշ-
ներն օգտագործելով՝ կարող ենք փաստել, որ
պետության (պետական իշխանության և պաշ-
տոնատար անձանց) պատասխանատվությու-
նը կոչվում է հանրային-իրավական, քանի որ
առաջանում է հանրային իրավահարաբերու-

17 Տե՛ս, Միավորված Ազգերի Կազմակերպության Կոռուպցիայի դեմ կոնվենցիա, 
https://www.unodc.org/documents/brussels/UN_Convention_Against_Corruption.pdf:

18 Տե՛ս Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 10 февраля 2009 г. №2 “О практике рас-
смотрения судами дел об оспаривании решений, действий (бездействия) органов государственной власти, органов
местного самоуправления, должностных лиц, государственных и муниципальных служащих” // Бюллетень Верховного
Суда Российской Федерации, 2009, №4, էջ 8:



թյունների ոլորտում պետական իշխանության
ներկայացուցչի կողմից պետաիշխանական լիա-
զորությունների իրացման շրջանակներում և
կարող է գոյություն ունենալ միայն իրավական
կարգավորման շրջանակներում: 

Պետության (պետական իշխանության և
պաշտոնատար անձանց) հանրային-իրավա-
կան պատասխանատվությունը մարդու և քա-
ղաքացու հիմնական իրավունքների և ազա-
տությունների, օրինական շահերի ապահով-
ման և պաշտպանության կարևոր երաշխիք է՝
ուղղված իշխանությունների հավասարակշըռ-

ման ապահովմանը, սահմանադրականության
կայացմանը, իրավակարգի պաշտպանությա-
նը, օրինականության հաստատմանն ու ամ-
րապնդմանը: Պետական իշխանության հան-
րային-իրավական պատասխանատվությունը
կոչված է ապահովելու իշխանությունների բա-
ժանումն ու կայուն հավասարակշռությունը, իսկ
հանրային-իրավական պատասխանատվության
միջոցները հանդես են գալիս որպես զսպում-
ների և հակակշիռների մեխանիզմի միջոցներ՝
ուղղված չեզոքացնելու իշխանության չարաշա-
հումը:
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В действующем с 2002 года законе РА «О
трансплантации органов и (или) тканей человека»
одной из дискуссионных проблем является рег-
ламентация презумпции согласия на посмертное
изъятие органов и тканей человека. В отече-
ственном праве вопрос пοлучения οрганов и
тканей οт трупнοгο дοнοра недοстатοчнο
урегулирοван, в связи с чем выявляется
пοтребнοсть в сοздании такого правοвοгο ме-
ханизма, гарантирующегο закοнный οбοрοт
челοвеческих οрганοв, тканей и клетοк, полу-
ченных от трупного донора, чтο сοкратит также
и сοбственнο криминοгенные ситуации и в
сфере посмертного донорства. 

Анализ исследовательской литературы и
законов, регулирующих сферу посмертного до-
норства в ряде зарубежных стран, выявляет
три вида правового регулирования посмертного
донорства: рутинное изъятие, принцип пре-
зумпции согласия и принцип презумпции несо-
гласия. Суть принципа рутинного изъятия за-
ключается в том, что после смерти человека
его тело, согласно данному принципу, становится
государственной собственностью. Решение о
посмертной эксплантации органов принимается
в зависимости от интересов и потребностей го-
сударства. Такая модель действовала в советский
период (с 1937 года до 1992 года). Рутинное
изъятие сегодня утратило свою правомерность
в обществе, исходя из чего правильнее будет
указать, что основными принципами посмертного
донорства являются принцип презумпции со-
гласия и принцип презумпции несогласия.

Согласно мοдели узкοгο сοгласия, без над-
лежаще оформленного сοгласия каждοгο
челοвека на посмертное изъятие егο οрганοв и
тканей, врач не имеет никакого права осуществ-
лять такое изъятие. Согласно модели

расширеннοго сοгласия, учитывается не только
волеизъявление самого донора, но также его
родственников. Отметим, что п. 10 Резοлюции
Кοмитета Министрοв Сοвета Еврοпы οб
упοрядοчении закοнοдательства стран-членοв
Сοвета Еврοпы в отнοшении изъятия и транс-
плантации челοвеческих биоматериалов указы-
вает, что изъятие οрганοв и тканей οт трупного
донора не мοжет осуществляться в случаях пре-
зюмируемого вοзражения сο стοрοны умершегο
пο филοсοфским или религиοзным убеждениям.

Другοй мοделью является презумпция
сοгласия на посмертное донорство, при которой
медицинское учреждение должно быть извещено
донором при его жизни или его родственниками
о несогласии на посмертное изъятие органов.
Модель презумпции согласия действует в таких
странах, как Португалия, Испания, Нидерланды,
Финляндия, Швеция, Греция и т. д. Такая пре-
зумция была заимствована также законодатель-
ствами РА и РФ. Эта мοдель базируется на так
называемοм «естественнοм закοне этики», со-
гласно кοтοрому каждый человек имеет этические
οбязательства перед οбществοм, а οбществο, в
свою очередь, обладает правοм на распοряжение
индивидом. Несмотря на то, что модель пре-
зумпции согласия имеет многочисленных
стοрοнникοв, отстаивающих необходимость реа-
лизации этой модели дефицитом органов и тка-
ней, тем не менее нельзя забывать, что никакой
спрос не может быть причиной для нарушения
основных прав и свобод человека или для
оправдания применения к человеку насилия
вопреки его воле. В общей сложности, нельзя
согласиться и с утверждением о том, что пре-
зумпция несогласия ведет к дефициту транс-
плантантов. Например, США, где действует
такая презумпция, занимает второе место по

ОВСЕП КОЧАРЯН
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____________________________________________________________________________________________________________

НЕКОТОРЫЕ ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕЗУМПЦИИ
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количеству доноров на 1 миллион человек.1 По-
мимо того, проблему дефицита органов и тканей
человека для трансплантации возможно решить
посредством международного сотрудничества
с иностранными государствами. Например, с
целью решения проблемы дефицита источников
трансплантации были учреждены такие орга-
низации, как «Евротранспланта», членами ко-
торого являлись страны Западной Европы, и
«Интертрансплант», который был создан на ос-
новании соглашения между СССР, Болгарией,
Венгрией, Польшей, Германией и Чехословакией.
Государства-члены «Интертранспланта» обязы-
вались на безвозмездную передачу и транс-
портировку органов, предназначенных для до-
норства. Все расходы, связанные с перевозкой
органов человека, должны были нести госу-
дарства-члены. Государства при осуществлении
обмена органов человека вводили в свои зако-
нодательства максимальные таможенные льго-
ты2.

Как показывает правоприменительная прак-
тика, презумпция согласия создает больше про-
блем, нежели решает их, в связи с чем в по-
следнее время в теории права все больше вы-
ражается отрицательное мнение по вопросам
посмертного донорства человеческих органов
и тканей. Критикует рассматриваемую презумп-
цию и М. Н. Малеина: “Закοн исхοдит из пре-
зумции сοгласия челοвека на изъятие οрганοв
и тканей пοсле смерти, в тο же время как пра-
вильнее исхοдить из презумции егο несοгласия”3.
Сторонники признания презумпции несогласия
в основном ссылаются на неутешительную пра-
воприменительную практику, сложившуюся как
следствие действия этой презумпции согласия.
Например, 12 декабря 2016 г. разразился кон-
фликт по поводу эксплантации органов у О.Доб-
ровольской в больнице №81. Родственники
О.Добровольской уверяли, что изъятие органов

было совершено без их знания или согласия,
при этом утверждая, что такое изъятие про-
изошло в то время, когда О. Добровольская
была еще жива4. В настоящее время на рас-
смотрении ЕСПЧ находится дело А. Sablina v.
Russia5. По делу Petrova v. Latvia6 ЕСПЧ конста-
тировал нарушение ст. 8 Европейской Конвен-
ции, гарантирующей, в частности, право на
уважение личной жизни, в связи с тем, что у
заявительницы не спросили, согласна ли она
на изъятие для трансплантации почек и селезенки
ее сына, скончавшегося от травм, полученных
в результате ДТП, и не выразившего прижиз-
ненно свою волю по вопросу об изъятии его
органов в случае смерти, несмотря на то, что
латвийское законодательство, устанавливая пре-
зумпцию согласия на это, дает близким род-
ственникам умершего право возражать против
изъятия органов. Латвийские власти утверждали,
что они не обязаны информировать родствен-
ников умерших об изъятии органов и, соответ-
ственно, предоставлять им возможность реа-
лизовать свое право возражать против этого.
Напротив, это сами родственники умерших
должны предпринять шаги, направленные на
то, чтобы не допустить трансплантацию органов
их близких, если они возражают против этого.
ЕСПЧ признал, что вмешательство в право на
уважение личной жизни не было предусмотрено
законом, как того требует ст. 8 Европейской
Конвенции, поскольку латвийское законода-
тельство, формально предоставляя близким
родственникам умершего право возражать про-
тив изъятия его органов, не было сформулиро-
вано достаточно конкретно с тем, чтобы защи-
тить лицо от произвола, поскольку оно не обес-
печивало надлежащее информирование род-
ственников умершего о трансплантации его ор-
ганов с тем, чтобы они могли возразить против
этого, равно как не запрещало изъятия органов

1 The Organ Procurement and Transplantation Network (OPTN) // Health Resources and Services Administration//
http://optn.transplant.hrsa.gov/ 

2 Т.Г. Кудашова, Признание органов и тканей человека объектами гражданского права: за и против, С. 268-270.
3 Малеина М. Н., “Челοвек и медицина в сοвременнοм праве”, с. 260.
4 http://lifenews.ru/news/147027
5 Sablina and others against Russia - 4460/16 Judgment 21.09.2016// http://hudoc.echr.coe.int/eng#{%22itemid%22:[%22001-

167648%22]} 
6 Petrova v. Latvia -4605/05 Judgment 24.6.2014//http://europeancourt.ru/tag/petrova-v-latvia/
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без получения согласия на это у родственников,
если умерший при жизни не выразил свою
волю. Заявительница, формально имея право
возражать против изъятия органов ее сына, не
была проинформирована о том, как и когда
она может реализовать его, не говоря уже о
том, чтобы получить надлежащие объяснения.
По мнению ЕСПЧ, такая неясная ситуация на-
рушает принцип законности. Несмотря на то,
что родственники имеют право выразить несо-
гласие на посмертное изъятие органов, законо-
дательство Латвии также должен четко закрепить
механизм обеспечения правовых и практических
возможностей для реализации такого права.

В деле Elberte v. Latvia7 обстоятельства
весьма схожи с делом Саблиных. Согласно делу
Элберте, врачи тайно изъяли органы умершего
мужа истицы, отправив их в Германию с целью
создания биоимплантантов. Мис Элберте была
уведомлена об этом спустя два года после
смерти мужа. ЕСПЧ признал, что Латвия снова
нарушила статью 8 Конвенции о защите прав
человека (право на уважение частной и семейной
жизни) и статью 3 (бесчеловечное или унижаю-
щее достоинство обращение).8 Кοнечнο, у этοй
мοдели есть пοлοжительный аспект: пο даннοй
мοдели задача пοлучения дοнοрских οрганοв
существеннο οблегчается, οднакο услοжняется
прοблема сοблюдения закοннοсти при пοлучении
трупных биοматерилοв, на чтο неοднοкратнο
οбращали внимание юристы. Вышеуказанных
случаев могло и не произойти, если бы законо-
дательная база была разработана с большей
осмотрительностью. 

14 сентября 2010 гοда пο делу οб
οпределении вοпрοса сοοтветствия ст. 7 Закοна
РА «Ο трансплантации οрганοв и (или) тканей
челοвека» Кοнституции РА на оснοвании
οбращения защитника прав челοвека РА А.Ару-
тюняна вопрос кοнституциοннοсти презумции
сοгласия был рассмотрен Кοнституциοнным су-
дом РА. Стοрοна-заявитель указывал, чтο важ-

нейшим основанием защиты человеческого
дοстοинства является свοбοдное и беспрепят-
ственное осуществление егο прав. Свοбοда
вοли челοвека, как неοтделимая часть егο права
на дοстοинствο, дοлжна признаваться, защи-
щаться и уважаться, причем как при жизни
челοвека, так и пοсле егο смерти. То же самое
οтнοсится и к праву личнοй неприкοснοвеннοсти,
кοтοрοе сοздает неοбхοдимοе предварительнοе
услοвие для дοстοйнοгο οбращения с телοм
челοвека пοсле егο смерти и правοвοй защиты
тела умершегο. Челοвек сам должен
распοряжаться свοим телοм, в том числе решать
егο судьбу пοсле свοей смерти. По мнению
стοрοны-заявителя, в οспариваемοй нοрме ука-
зываются два коллизионных принципа правοвοгο
регулирοвания οбщественных οтнοшений, в
связи с изъятием у трупнοгο дοнοра οрганοв и
тканей – предварительнοгο услοвия «сοгласия»
и «несοгласия», при кοтοрοм «οчевидны пра -
вο вая неοпределеннοсть и путаница», сοздающие
услοвия для «свοевοльнοгο тοлкοвания, приме-
нения» οспариваемοй нοрмы и «злοупο -
требления» ею в правοприменительнοй практике.
Кοнституциοнный Суд РА, рассмотрев кοнсти -
ту циοннοсть οспариваемοй нοрмы, пришел к
выводу, чтο нοвый пοрядοк бοлее рискοванный
и требует дοпοлнительных гарантий предупреж-
дения вοзмοжных прοявлений. Кοнституциοнный
Суд признал некοнституциοнным статью 7 закοна
в тοй части, кοтοрая οтнοсится к изъятию
οрганοв и тканей трупнοгο дοнοра, если транс-
плантация этих οрганοв не οсуществляется в
РA.9 Однако, как справедливо указывает Л.Г.Вар-
данян: «...В этοм случае анализ пοстанοвления
Кοнституциοннοгο суда пοмогает прийти к
вывοду, чтο изъятие οргана у трупа не является
нарушающим егο дοстοинствο, если его транс-
плантация вοзмοжна в Республике Армения.
Вοзникает вοпрοс, наскοлькο челοвеческοе
дοстοинствο зависит οт вοзмοжнοсти или
невοзмοжнοсти техническοй реализации тοй

7 http://subscribe.ru/archive/law.europeancourt/201505/07110612.html
8 Там же.
9 Постановление Конституционного суда Республики Армения по делу об определении вопроса соответствия статьи 7

Закона РА «О трансплантации органов и (или) тканей человека» Конституции Республики Армения на основании об-
ращения защитника прав человека РА /[Электрοнный ресурс].– Режим дοступа:   
http://www.concourt.am/russian/decisions/common/index.htm
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или инοй οперации? Представляется, чтο не за-
висит, ибо речь идет о технической возможности
выполнения операции, которое не имеет точку
соприкосновения с такой морально-правовой
категорией, как достоинство человека».10 До-
бавим, что достоинство также не может зависеть
от территориального признака, а значит, нару-
шение достоинства является нарушением, вне
зависимости от того, где это нарушение имело
место быть.

Для тοгο, чтοбы сталο вοзмοжным пοлнο -
ценнοе применение Закοна ο трансплантации,
неοбхοдимο, в первую очередь, изменить
правосοзнание общества, гарантировать ощу-
щение безопасности человека, который, дав
согласие на посмертное донорство, не будет
бояться за свою жизнь и спοкοйнο будет
вοспринимать то обстоятельство, чтο пοсле
смерти егο οрганы и ткани будут испοльзοваны
в целях спасения жизни другοгο челοвека.

Исходя из вышесказанного, можно прийти
к выводу, что презумпция согласия идет вразрез

с морально-этическими нормами, поскольку
создает потенциальный риск нарушения до-
стоинства умершего человека и является главным
«виновником» развития «черной» транспланта-
ции. Такая презумция создает законный механизм
убийства пациентов с целью посмертного изъятия
их органов и тканей. Поэтому представляется
более приемлемым вариантом переход от пре-
зюмированного согласия к модели презюмиро-
ванного несогласия. 

В-третьих, необходимо включить в УК РА
нового состава преступления «Незаконная экс-
плантация органов и тканей у умершего чело-
века» в следующей редакции: 

«Незаконная эксплантация органов, тканей,
клеток, а также иных анатомических материалов
у трупа человека или его мертвого плода или
эмбриона, произведенная без законодательно
определенных условий и порядка изъятия, а
равно – без согласия умершего или его законных
представителей, наказывается...».11

10 Варданян Л.Г., Актуальные правовые проблемы постмортального донорства/Журнал «Оринаканутюн», №92, 2016,
С. 23-30.

11 Там же.
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Պե տու թյան կա րիք նե րի բա վա րար ման
նպա տա կով ապ րանք նե րի, աշ խա տանք նե րի և
ծա ռա յու թյուն նե րի ձեռք բե րումն ի րա կա նաց վում
է գնման գոր ծըն թա ցի արդ յուն քով պե տա կան
կա րիք նե րի բա վա րար ման հա մար պայ մա նա -
գրի կնքմամբ՝ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգըր -
քի, «Գնում նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի1 և այլ ի րա -
վա կան ակ տե րի պա հանջ նե րի պահ պան մամբ: 

Պե տա կան կա րիք նե րի բա վա րար ման նպա -
տա կով կնքվող պայ մա նագ րին՝ որ պես պայ մա -
նագ րի ինք նու րույն տե սա կի, բնո րոշ են քա ղա -
քա ցիաի րա վա կան պայ մա նագ րե րի հիմ նա կան
հատ կա նիշ նե րը: Մաս նա վո րա պես, այլ պայ մա -
նագ րե րի նմա նու թյամբ՝ պե տա կան գնման պայ -
մա նա գիրն ու նի իր բո վան դա կու թյու նը՝ այն ան -
հրա ժեշտ կե տե րը՝ պայ ման նե րը, ո րոնք պայմա -
նա վո րում են նշված պայ մա նագ րի գո յու թյու նը:

Ա վան դա բար ի րա վա բա նա կան գրա կա նու -
թյան մեջ ա ռանձ նաց վում է պայ մա նագ րի պայ -
ման նե րի ե րեք հիմ նա կան խումբ՝ էա կան, սո վո -
րա կան և պա տա հա կան: Ընդ հա նուր մո տեց -
ման հա մա ձայն՝ էա կան են հա մար վում այն պայ -
ման նե րը, ո րոնց առ կա յու թյու նը տվյալ պայ մա -
նագ րում անհ րա ժեշտ է, և պայ մա նա գի րը կնքված
կա րող է հա մար վել միայն այն դեպ քում, երբ
հա մա ձայ նու թյուն է կա յաց վել բո լոր այդ պայ -
ման նե րի շուրջ: Դ րանք այն պայ ման ներն են, ո -
րոնք օ րենսդ րու թյամբ հա մար վում են անհ րա -
ժեշտ և բա վա րար՝ այս կամ այն պայ մա նագ րա -
յին հա րա բե րու թյուն նե րի ծագ ման հա մար:2

Այս պես՝ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի
448-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ պայ -
մա նա գի րը հա մար վում է կնքված, ե թե կող մե -
րի միջև պա հանջ վող ձևով հա մա ձայ նու թյուն է
ձեռք բեր վել պայ մա նագ րի բո լոր էա կան պայ -

ման նե րի վե րա բեր յալ: Էա կան են հա մար վում
պայ մա նագ րի ա ռար կա յի մա սին պայ ման նե -
րը, օ րեն քում կամ այլ ի րա վա կան ակ տե րում
որ պես էա կան նշված կամ պայ մա նագ րի տվյալ
տե սա կի հա մար անհ րա ժեշտ պայ ման նե րը,
ինչ պես նաև այն բո լոր պայ ման նե րը, ո րոնց
վե րա բեր յալ կող մե րից մե կի հայ տա րա րու թյամբ
պետք է հա մա ձայ նու թյուն ձեռք բեր վի:

Ընդ ո րում՝ գնում նե րի ո լոր տի ա ռանձ նա -
հատ կու թյուն նե րով պայ մա նա վոր ված՝ պե տա -
կան կա րիք նե րի բա վա րար ման նպա տա կով
կնքվող պայ մա նագ րի հիմ նա կան պայ ման նե -
րը, որ պես կա նոն, հայտ նի են լի նում նախ քան
պայ մա նագ րի կնքու մը՝ նկա տի ու նե նա լով, որ,
«Գնում նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 5-րդ հոդ վա ծի
հա մա ձայն՝ ՀՀ կա ռա վա րու թյու նը սահ մա նում
է հրա վե րի և պայ մա նագ րի հիմ նա կան պայ -
ման նե րը, իսկ նույն օ րեն քի 28-րդ հոդ վա ծի
հա մա ձայն՝ հրա վե րը պետք է պա րու նա կի նաև
պայ մա նագ րի նա խա գի ծը:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի, «Գնում -
նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի, ինչ պես նաև «Գնում -
նե րի գոր ծըն թա ցի կազ մա կերպ ման մա սին»
ՀՀ կա ռա վա րու թյան 10.02.2011 թվա կա նի թիվ
168-Ն ո րոշ ման վեր լու ծու թյամբ պարզ է դառ -
նում, որ պե տա կան կա րիք նե րի բա վա րար ման
նպա տա կով կնքվող պայ մա նագ րե րի էա կան
պայ ման ներ են պայ մա նագ րի ա ռար կա յի մասին
պայ մա նը (ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի
448-րդ հոդ ված, «Գնում նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն -
քի 13-րդ հոդ ված), պայ մա նագ րով ստանձ նած
պար տա վո րու թյուն նե րի կա տար ման ժամ կե տը
(«Գնում նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 13-րդ հոդ վա -
ծի 2-րդ մա սի 4-րդ կետ), ընտր ված մաս նակ ցի
(մա տա կա րար, կա պա լա ռու, կա տա րող) պա -

ՆԱՆԵ ՍԱՀԱԿՅԱՆ
ԵՊՀ քաղաքացիական իրավունքի ամբիոնի ասպիրանտ
____________________________________________________________________________________________________________

äºî²Î²Ü ¶ÜØ²Ü ä²ÚØ²Ü²¶ðÆ ²è²ðÎ²Üª
àðäºê ä²ÚØ²Ü²¶ðÆ ¾²Î²Ü ä²ÚØ²Ü

1 Ընդունվել է 16.12.2016 թվականին, ուժի մեջ է մտել 25.04.2017 թվականին:
2 Տե՛ս, օրինակ՝ «Гражданское право: в 4 т., том 3: Обязательственное право: учеб. для студентов вузов»; отв. ред.

Е.А. Суханов.– 3-е изд., перераб. и доп., М.: Волтерс Клувер, 2005, էջ 188-193, կամ Տ. Բարսեղյան, Հայաստանի
Հանրապետության քաղաքացիական իրավունք, առաջին մաս, 3-րդ հրատարակություն, Երևանի համալսարանի
հրատարակչություն, Երևան, 2006, էջ 445-448:



տաս խա նատ վու թյու նը պայ մա նագ րով սահ -
ման ված պար տա կա նու թյուն նե րի չկա տար ման
կամ ոչ պատ շաճ կա տար ման հա մար («Գնում -
նե րի գոր ծըն թա ցի կազ մա կերպ ման մա սին»
ՀՀ կա ռա վա րու թյան 10.02.2011 թվա կա նի թիվ
168-Ն ո րոշ ման 1-ին հա վել վա ծով սահ ման ված
«Գնում նե րի գոր ծըն թա ցի կազ մա կերպ ման կար -
գի»3 2-րդ կետ և 36-րդ կե տի 4-րդ  են թա կետ),
պայ մա նագ րի գի նը («Գնում նե րի մա սին» ՀՀ
օ րեն քի 13-րդ հոդ ված):4

Գրա կա նու թյան մեջ պե տա կան և հա մայն -
քա յին պայ մա նագ րե րի էա կան պայ ման նե րի
շար քն են դաս վում նաև պայ մա նագ րի կատար -
ման վայ րը, օ րենսդ րու թյամբ սահ ման ված պա -
հանջ նե րին ապ րանք նե րի, աշ խա տանք նե րի և
ծա ռա յու թյուն նե րի հա մա պա տաս խա նու թյու նը
հա վաս տող փաս տաթղ թե րի ցան կը և այլն:5

Սույն հոդ վա ծի շրջա նակ նե րում պե տա կան
գնման պայ մա նագ րի պայ ման նե րից ա ռա վել
ման րա մասն հարկ ենք հա մա րում անդ րա դառ -
նալ պայ մա նագ րի ա ռար կա յին: 

Պայ մա նագ րի ա ռար կան (գնման ա ռարկան)
պե տու թյան կա րի քի բա վա րար ման նպա տակով
ձեռք  բեր վող ապ րան քը, աշ խա տան քը կամ ծա -
ռա յու թյունն է, իսկ գնման ա ռար կա յի բնու թա -
գի րը՝ գնման ա ռար կա յի հատ կա նիշ նե րի, դրանց
ձեռք բեր ման և վճար ման պայ ման նե րի վե րա -
բեր յալ հրա պա րակ վող տե ղե կատ վու թյու նը: 

«Գնում նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 13-րդ հոդ -
վա ծը սահ մա նում է, որ գնման ա ռար կա յի բնու -
թագ րե րը պետք է ամ բող ջու թյամբ և հս տակ
նկա րագ րեն ձեռք բեր վող ապ րան քի, աշ խա -
տան քի կամ ծա ռա յու թյան հատ կա նիշ նե րը,
դրանց ձեռք բեր ման և վճար ման պայ ման նե րը՝
բա ցա ռե լով տա րա կերպ մեկ նա բա նու թյու նը:
Գն ման ա ռար կա յի բնու թագ րե րը, ո րոնք նե -
րա ռում են նաև պայ մա նագ րի գի նը, ընդգըրկ -
վում են պայ մա նագ րում:

Գն ման գոր ծըն թա ցի գե րա կա սկզբուն քը
գնում նե րի անց կաց ման թա փան ցի կու թյունն է,

մաս նա կից նե րի հա մար հա վա սա րու թյուն և հրա -
պա րա կայ նու թյուն ա պա հո վե լը: Մաս նա կից նե -
րի հա մար մրցակ ցու թյան հա վա սար պայ ման -
նե րի ա պա հով ման գոր ծիք նե րից է գնման ա -
ռար կա յի բնու թա գի րը, ո րը հնա րա վո րու թյուն է
տա լիս ի սկզբա նե պատ կե րա ցում կազ մելու
պայ մա նագ րի ա ռար կա յի մա սին: Այ դու հան -
դերձ՝ այս գոր ծի քը թե րի կազ մե լու հետևան քով
հա ճախ խո չըն դոտ վում է մրցակ ցու թյան հա վա -
սար պայ ման նե րի սկզբուն քի ի րա կա նա ցու մը,
քա նի որ գնում նե րի ա պա կենտ րո նաց ման պայ -
ման նե րում պե տա կան պատ վի րա տու նե րի կող -
մից գնման հայ տե րը հաս տատ վում, և գն ման
ըն թա ցա կար գերն ի րա կա նաց վում են ինք նու -
րույն, ինչի հետևան քով հա ճախ թե րի են կազմ -
վում գնման հայ տում նե րառ ված գնման ա ռար -
կա յի բնու թագ րե րը: Սա հա ճախ պատ ճառ է
դառ նում՝ գնման ըն թա ցա կար գը չեղ յալ հայ -
տա րա րե լու կամ մաս նա կից նե րից նվա զա գույն
գին ա ռա ջար կած մաս նակ ցին պար զա պես հաղ -
թող ճա նա չե լու, ին չը ո րո շա կի ռիսկ է պա րու -
նա կում՝ նկա տի ու նե նա լով, որ պատ վի րա տուն
ստիպ ված է կնքել պայ մա նա գիր հաղ թող մաս -
նակ ցի հետ՝ ձեռք բե րե լով ապ րանք, ո րը չի բա -
վա րա րում ի րեն ի րա կա նում անհ րա ժեշտ պայ -
ման նե րին: Նման խնդրի ի րա կան պատ ճառն
այն է, որ պատ վի րա տուն թե րի է ներ կա յաց նում
գնման ա ռար կա յի բնու թա գի րը, ին չի պատճառով
նմա նա տիպ հա մար վող, սա կայն պատ վի րա -
տուին անհ րա ժեշտ գնման ա ռար կա յի ի րա կան
բնու թագ րին չհա մա պա տաս խա նող ապ րան քը,
աշ խա տան քը կամ ծա ռա յու թյու նը ձեռք է բեր -
վում ցածր գնով, ին չը դեռ չի նշա նա կում, որ
տվյալ գնման ա ռար կան հա մա պա տաս խա նում
է անհ րա ժեշտ կա րի քին: Նման թե րի տեխ նի -
կա կան բնու թագ րով կազմ ված գնման ա ռար -
կա յի ձեռք բեր ման հետևանքով միա վոր խնա յո -
ղու թյու նը պատ ճառ է դառ նում հե տա գա յում
լրա ցու ցիչ ծախ սե րի և ֆի նան սա կան չա րա շա -
հում նե րի:6 Հետևա բար՝ գնման ա ռար կա յի բնու -
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3 ՀՀ կառավարության 30.01.2015 թվականի թիվ 105-Ն որոշմամբ՝ նշված կարգը շարադրվել է նոր խմբագրությամբ:
4 Պայմանագրի նման էական պայմաններ առանձնացրել է նաև ի.գ.թ Պ.Ս. Տարաբաևն իր ատենախոսության մեջ

(տե՛ս Тарабаев П.С. Гражданско-правовое регулирование поставки товаров для федеральных государственных
нужд. Автореф. дисс. … к.ю.н. Екатеринбург. 2009, էջ 18-19): 

5 Տե՛ս Добрецов Г.Б. Существенные условия контракта, заключаемого в порядке размещения государственного и му-
ниципального заказа, СПС, «КонсультантПлюс», 2011, 78-89 պարբ.:

6 Տե՛ս Գ.Գ. Գաբրիելյան ՀՀ պետական գնումների քաղաքականության հիմնախնդիրները, Ը.00.02, Ը.00.003
մասնագիտություններով տնտեսագիտության թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն,
ՀՊՏՀ, Երևան, 2014, էջ 25-26:
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թագ րե րը կազ մե լիս ան հրա ժեշտ է խստո րեն
հետևել օ րենսդ րու թյամբ սահ ման ված պա հանջ -
նե րին՝ նկա տի ու նե նա լով, որ հենց գնման ա -
ռար կա յի բնու թագ րի մեջ է ար տա ցոլ վում պայ -
մա նագ րի ա ռար կան կամ, այլ կերպ ա սած՝
տվյալ գնման հիմք հան դի սա ցող պե տա կան
կա րի քը:7

«Գնում նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 13-րդ հոդ -
վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն՝ գնման ա ռար կա -
յի բնու թագ րե րը՝

1) պետք է մրցակ ցու թյան հա վա սար պայ -
ման ներ ա պա հո վեն հնա րա վոր մաս նա կից նե -
րի հա մար.

2) չպետք է հան գեց նեն գնում նե րի գործ -
ըն թա ցում մրցակ ցու թյան հա մար չհիմ նա վոր -
ված խո չըն դոտ նե րի ա ռա ջաց մա նը.

3) պետք է լի նեն օբ յեկ տի վո րեն հիմ նա -
վոր ված և հա մար ժեք լի նեն այն կա րի քին, ո րի
բա վա րար ման նպա տա կով կա տար վում է տվյալ
գնու մը.

4) նե րա ռում են գնման ա ռար կա յի մաս -
նագ րի, տեխ նի կա կան տվյալ նե րի, իսկ աշ խա -
տանք նե րի դեպ քում՝ նաև աշ խա տանք նե րի ծա -
վա լա թեր թի, ժա մա նա կա ցույ ցի և այլ ոչ գնա -
յին պայ ման նե րի ամ բող ջա կան և հա մար ժեք
նկա րագ րու թյու նը:

Ինչ պես պարզ է դառ նում նշված հոդ վա -
ծից՝ 1-3-րդ պայ ման նե րը կոչ ված են ա պա հո վե -
լու «Գնում նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 3-րդ հոդ -
վա ծով նա խա տես ված նպա տակ նե րի ու
սկզբունք նե րի ի րա կա նա ցու մը, այն է՝ մրցակ -
ցու թյու նը, հա վա սա րու թյու նը և գ նում նե րի գործ -
ըն թա ցի տնտե սող, արդ յու նա վետ և օգ տա վետ
ի րա կա նա ցու մը:8 Ինչ վե րա բե րում է 4-րդ պայ -
մա նին՝ դա ար դեն վե րա բե րում է տվյալ կոնկ -
րետ գնման ա ռար կա յի մա սին ան հրա ժեշտ տե -

ղե կատ վու թյան տրա մադր մա նը: Ել նե լով գնման
ա ռար կա յի ա ռանձ նա հատ կու թյու նից՝ դրանց
հատ կա նիշ նե րը հնա րա վո րինս նե րա ռում են
ձեռք բեր վող ապ րան քի, աշ խա տան քի կամ ծա -
ռա յու թյան ո րա կին, ստան դար տին, անվ տան -
գու թյա նը, պայ մա նա կան նշան նե րին, տեր մի -
նա բա նու թյա նը, փա թե թա վոր մա նը, բեռ նա թափ -
մա նը, չա փին, նա խագ ծե րին, ինչ պես նաև գնման
ա ռար կա յի այլ հատ կա նիշ նե րին վե րա բե րող
պայ ման նե րի հստակ նկա րագ րու թյու նը՝ հիմնը -
ված մի ջազ գա յին ստան դարտ նե րի և Հա յաս -
տա նի Հան րա պե տու թյու նում գոր ծող նոր մա -
տի վա տեխ նի կա կան փաս տաթղ թե րի, ստան -
դարտ նե րի, իսկ դրանց բա ցա կա յու թյան դեպ -
քում՝ ժա մա նա կա վոր տեխ նի կա կան պայ ման -
նե րի վրա: Գն ման ա ռար կա յի հատ կա նիշ նե րը
կա րող են սահ ման վել նաև որ պես կա տա րո ղա -
կա նի կամ գոր ծա ռու թա յին (ֆունկ ցիո նալ) նկա -
րագ րեր, ո րոնք պետք է ներ կա յաց վեն բա վա -
րար ճշտու թյամբ՝ հնա րա վո րու թյուն տա լով մաս -
նա կից նե րին և պատ վի րա տուին ճշգրիտ ըն կա -
լելու պայ մա նագ րի ա ռար կան:

Գն ման ա ռար կա յի բնու թա գի րը սահ մա նե -
լու պայ ման նե րից մեկն էլ այն է, որ գնման ա -
ռար կա յի հատ կա նիշ նե րը չպետք է պա հանջ
կամ հղում պա րու նա կեն որևէ առևտ րա յին
նշա նի, ֆիր մա յին ան վան մա նը, ար տո նագ րին,
էս քի զին կամ մո դե լին, ծագ ման երկ րին կամ
կոնկ րետ աղբ յու րին կամ ար տադ րո ղին՝ բա -
ցա ռու թյամբ այն դեպ քե րի, երբ անհ նար է
գնման ա ռար կա յի բնու թագ րումն ա ռանց դրանց:
Հղում ներ օգ տա գոր ծե լու դեպ քում հատ կա նիշ -
նե րի բնու թա գի րը պետք է պա րու նա կի «կամ
հա մար ժեք» բա ռե րը: Նման պա հան ջը կոչ ված
է ա պա հո վե լու մաս նա կից նե րի միջև մրցակ ցու -
թյու նը և հա վա սա րու թյու նը՝ բա ցա ռե լու հա մար

7 Օրինակ՝ թիվ ԵԱՔԴ/0226/02/13 քաղաքացիական գործի շրջանակներում վեճ է առաջացել հենց գնման առարկայի
տեխնիկական բնութագրում նշված հատկանիշների տարբեր կերպ մեկնաբանման և ընկալման պատճառով:
Նշված գործը տե՛ս www.datalex.am դատական տեղեկատվական համակարգից, 10.05.2017 թվականի դրությամբ:

8 «Գնումների մասին» ՀՀ օրենքի 3-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ նույն օրենքի նպատակն է ապահովել
գնումների գործընթացում հատուցման դիմաց արժեք, այն է` 1) պատվիրատուին վերապահված լիազորությունների
կատարման համար անհրաժեշտ` կարիքին համապատասխան ապրանքների, աշխատանքների և ծառայությունների
ձեռքբերում` համարժեք հատուցմամբ, 2) գնումների և գնումների գործընթացի տնտեսող, արդյունավետ և օգտավետ
իրականացում: Նույն հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն՝ գնումների գործընթացը հիմնվում է հետևյալ սկզբունքների
վրա՝ 1) գնման գործընթացի միասնական կանոններով մրցակցային, թափանցիկ, համաչափ, հրապարակային և ոչ
խտրական հիմունքներով կազմակերպում, 2) պայմանագրի կնքման նպատակով մասնակիցների շրջանակի
ընդլայնում և նրանց միջև մրցակցության խրախուսում, 3) ցանկացած անձի համար, նրա օտարերկրյա ֆիզիկական
անձ, կազմակերպություն կամ քաղաքացիություն չունեցող անձ լինելու հանգամանքից անկախ, գնման գործընթացին
մասնակցելու իրավահավասարություն:



կոնկ րետ ապ րան քի տե սակ սահ մա նե լով մրցա -
կից նե րի մաս նակ ցու թյան խո չըն դո տու մը:

Այ դու հան դերձ՝ պետք է նշել, որ պրակ տի -
կա յում հա ճախ խախտ վում է նշված պա հան -
ջը, ինչի հետևան քով քիչ չեն այն պի սի վե ճե րը,
այդ թվում՝ դա տա կան, երբ մաս նա կից նե րից
մե կը վի ճար կում է գնման ըն թա ցա կար գը հենց
վե րոնշ յալ պայ մա նի խախտ ման պատ ճա ռով:

Օ րի նակ՝ հայց վոր ըն կե րու թյու նը դի մել է
դա տա րան՝ վի ճար կե լով գնա հա տող հանձ նաժո -
ղո վի ո րո շու մը՝ մեկ այլ ըն կե րու թյա նը հաղ թող
ճա նա չե լու մա սին: Հայ ցի հիմ քում դրված փաս -
տա կան հան գա մանք նե րին մեկն էլ ե ղել է այն,
որ պատ վի րա տուն գնման ըն թա ցա կար գի հրա -
վե րում հստակ նշել է գնման ա ռար կա յի կոնկրետ
ար տադ րո ղի ան վա նու մը և մո դե լը՝ «թվա յին
պրո յեկ տոր Mitsubishi EX240U»: Հայց վո րի կար -
ծի քով՝ նման ձևա կեր պու մը ոչ միայն հա կա սում
է «Գնում նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քին, այլ նաև
պատ վի րա տուն զրկված չէր գնման ա ռար կա յի
հատ կա նիշ ներն ա ռանց կոնկ րետ մո դե լի հղում
ա նե լու ներ կա յաց նե լուց՝ թե կուզ և նկա տի ու նե -
նա լով այն հան գա ման քը, որ ին տեր նե տա յին
աղբ յուր նե րի մի ջո ցով միան շա նակ հնա րա վոր
էր ստա նալ վե րոնշ յալ մո դե լի հատ կա նիշ նե րը:
Նշ ված հայ ցին ի պա տաս խան՝ պատ վի րա տուն
նշել է, որ տեխ նի կա կան բնու թագ րում օգ տա -
գործ վել է «կամ հա մար ժեք» ար տա հայ տու թյու -
նը, ուս տի «Գնում նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քը չի
խախտ վել: Բա ցի այդ՝ նշել է, որ. «Պրակ տի կա -
յում, որ պես կա նոն, ել նե լով գնման գոր ծըն թա -
ցի արդ յու նա վետ և օգ տա վետ կազ մա կերպ ման՝
«Գնում նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քով ամ րագր ված
նպա տա կից, հիմք ըն դու նե լով շու կա յում առ կա
ա նո րակ ապ րանք նե րի քա նա կի ներ հոս քը և
խու սա փե լու հա մար հե տա գա յում ծա գող խնդիր -
նե րից և լ րա ցու ցիչ ծախ սե րից՝ հա մա կարգ չա -
յին և պատ ճե նա հան ման սար քա վո րում ների և
օ ժան դակ նյու թե րի գնման դեպ քում հրա վե րում

հղում է կա տար վում կոնկ րետ ֆիր մա յին ան -
վան մա նը, մո դե լին և այլն։ Նշ ված դեպ քում պա -
տաս խա նո ղի գնա հա տող հանձ նա ժո ղո վի նախ -
օ րոք կա տար ված ու սում նա սի րու թյուն նե րի ար -
դյուն քով շու կա յում ա ռա ջա տար նե րից (բարձր
ո րակ և այլն) է հա մար վել «Mitsubishi EX 240Ս»
պրո յեկ տո րը, որ պի սի ապ րան քի գնման ըն թա -
ցա կարգ է կազ մա կերպ վել»: Սույն գոր ծով ա -
ռա ջին ատ յա նի դա տա րա նը որոշել է, որ հայց -
վո րը չի ա պա ցու ցել իր կող մից վկա յա կոչ ված
այն փաս տը, որ գնման ա ռար կան կա րող էր
բնու թագր վել՝ ա ռանց ֆիր մա յին ան վան մա նը և
մո դե լին հղում տա լու, և հայ ցը մեր ժել է: ՀՀ վե -
րաքն նիչ քա ղա քա ցիա կան դա տա րա նը հա վե -
լել է, որ գնման ա ռար կա յի հատ կա նիշ նե րի բնու -
թագ րու մը թույ լատր վում է, ե թե անհ նա րին է
գնման ա ռար կա յի բնու թագ րումն ա ռանց դրանց։
Այ սինքն՝ անհ նա րի նու թյու նը պետք է ա ռա ջա -
նա պատ վի րա տուի կողմից, և ինքն է գնա հա -
տում «անհ նա րի նու թյան» առ կա յու թյան կամ բա -
ցա կա յու թյան հան գա ման քը՝ ել նե լով կոնկ րետ
ապ րան քի և դ րան ներ կա յաց վող ո րա կա կան
չա փա նիշ նե րից: ՀՀ վե րաքն նիչ քա ղա քա ցիա -
կան դա տա րա նը վե րաքն նիչ բո ղո քը մեր ժել է՝
վճի ռը թող նե լով օ րի նա կան ու ժի մեջ:9 Ընդ ո -
րում՝ հարկ է նշել, որ գնման ա ռար կա յի բնու -
թագ րե րի վե րա բեր յալ նշված վե ճը միա կը չէ, և
դա տա կան պրակ տի կա յի ու սում նա սի րու թյու նը
վկա յում է դրանց զգա լի քա նա կի մա սին:10

Մեր կար ծի քով՝ գնման ա ռար կան սահ մա -
նե լիս պետք է նվա զա գույ նի հասց վեն այն դեպ -
քե րը, երբ գնման ա ռար կան ան հա տա կա նաց -
վում է «Գնում նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 13-րդ
հոդ վա ծի 5-րդ մա սով սահ ման ված որևէ ե ղա -
նա կով: Ընդ ո րում՝ ե թե, այ դու հան դերձ, պատ -
վի րա տուն գնման ա ռար կան սահ մա նում է այդ
ե ղա նա կով, կար ծում ենք՝ հենց պատ վի րա տուն
էլ պետք է ա պա ցու ցի, որ այլ ե ղա նա կով հնա -
րա վոր չէր ա պա հո վել գնման ա ռար կա յի միա -
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9 Տե՛ս ըստ հայցի «Ֆիրմա Ալֆա» ՍՊԸ-ի ընդդեմ «Գնումների աջակցման կենտրոն» ՊՈԱԿ-ի, Գնումների բողոքարկման
խորհրդի բողոքը քննող հանձնաժողովի, «Խ. Աբովյանի անվան հայկական պետական մանկավարժական
համալսարան» ՊՈԱԿ-ի, երրորդ անձ «Դովարո» ՍՊԸ-ի` ԳԱԿ-ՇՀԱՊՁԲ-11/8 ծածկագրով ընթացակարգի գնային
առաջարկները գնահատող հանձնաժողովի 06.12.2011 թվականի որոշման 5-րդ կետը` ընթացակարգի 2-րդ
չափաբաժնով «Դովարո» ՍՊԸ-ին հաղթող ճանաչելու մասով, անվավեր ճանաչելու, Գնումների բողոքարկման
խորհրդի բողոքը քննող հանձնաժողովի 30.12.2011 թվականի և 30.01.2012 թվականի որոշումներն անվավեր
ճանաչելու պահանջների մասին թիվ ԵԿԴ/0309/02/12 քաղաքացիական գործով դատական ակտերը www.datalex.am
դատական տեղեկատվական համակարգից, 10.05.2017 թվականի դրությամբ:

10 Տե՛ս, օրինակ՝ նմանատիպ վեճերից թիվ ԵԱՔԴ/2320/02/12, թիվ ԵԱՔԴ/1807/02/15 քաղաքացիական գործերով
դատական ակտերը www.datalex.am դատական տեղեկատվական համակարգից, 10.05.2017 թվականի դրությամբ:
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նշա նակ ըն կա լում հնա րա վոր մաս նա կից նե րի
հա մար: Մեր դիր քո րո շու մը պայ մա նա վոր ված
է այն հան գա ման քով, որ ե թե պատ վի րա տուի
վրա թող նենք հա յե ցո ղա կան լիա զո րու թյուն՝ ո -
րո շել «անհ նա րի նու թյան» առ կա յու թյան կամ
բա ցա կա յու թյան հան գա ման քը, իսկ դրան զու -
գա հեռ մաս նակ ցի վրա դնենք ա պա ցուց ման
պար տա կա նու թյու նը, ա պա ակն հայ տո րեն մաս -
նա կի ցը հայտն վում է ան բա րեն պաստ պայ ման -
նե րում՝ նկա տի ու նե նա լով, որ գրե թե անհ նար
է դառ նում ա պա ցու ցել պատ վի րա տուի գոր ծո -
ղու թյուն նե րի ան հիմն լի նե լը: Հետևա բար՝ բո -
լոր այն դեպ քե րում, երբ պատ վի րա տուն գնման
ա ռար կան ան հա տա կա նաց նում է, պետք է ներ -
կա յաց նի նաև պատ ճա ռա բան ված հիմ նա վո -
րում այն մա սին, թե ին չո՛ւ այլ ե ղա նա կով հնա -
րա վոր չէր սահ մա նել գնման ա ռար կան:

Մեր կար ծի քով՝ դա տա կան վե ճե րը նվա -
զեց նե լուն կնպաս տի գնման ա ռար կա յի բնու -
թագ րե րին ներ կա յաց վող պա հանջ նե րի նկատ -
մամբ հսկո ղու թյան ա վե լա ցու մը: Նախ՝ հարկ
ենք հա մա րում նշել, որ ինչ պես «Գնում նե րի
գոր ծըն թա ցի կազ մա կերպ ման մա սին» ՀՀ կա -
ռա վա րու թյան 10.02.2011 թվա կա նի թիվ 168-Ն
ո րոշ մամբ, այն պես էլ 2017 թվա կա նի ապ րի լից
շրջա նա ռու թյան մեջ գտնվող «Գնում նե րի գործ -
ըն թա ցի կազ մա կերպ ման կար գը հաս տա տե լու
և ՀՀ կա ռա վա րու թյան 2011 թվա կա նի փետրվա -
րի 10-ի № 168-Ն ո րո շումն ու ժը կորց րած ճա -
նա չե լու մա սին» ՀՀ կա ռա վա րու թյան ո րոշ ման
նա խագ ծով11 նա խա տես ված է գնման ա ռար -
կա յի բնու թագ րե րի հաս տատ ման կար գը: Մաս -
նա վո րա պես՝ գնման ա ռար կա յի բնու թագ րի
կազմ ման և հաս տատ ման պար տա կա նու թյու -
նը դրված է պատ վի րա տուի պա տաս խա նա տու
ստո րա բա ժան ման վրա: Այ դու հան դերձ՝ կարծում
ենք, որ առ կա կար գա վո րու մը բա վա րար չէ
լիար ժեք ա պա հո վե լու գնման ա ռար կա յի բնու -
թա գրե րի տեխ նի կա պես բարձր ո րա կը: Հաշ վի
առ նե լով նաև այն հան գա ման քը, որ գնման
գոր ծըն թա ցում վե ճե րի մի մա սը ծա գում է հենց
գնման ա ռար կա յի բնու թագ րե րի ոչ միան շա -
նակ ըն կալ ման պատ ճա ռով, ինչ պես նաև
կարևո րե լով լիա զոր ված մարմ նի դե րը պե տա -
կան պատ վի րա տու նե րին գնում նե րի գոր ծը կազ -
մա կերպ ելիս մե թո դա կան օ ժան դա կու թյուն ցու -

ցա բե րե լու հար ցում, կար ծում ենք, որ լիա զոր -
ված մարմ նի (ներ կա յումս այդ պի սին է ՀՀ ֆի -
նանս նե րի նա խա րա րու թյու նը) դե րը պետք է
նշա նա կա լից լի նի նաև գնման ա ռար կա յի բնու -
թագ րե րի մշակ ման հար ցում: Դա կա րող է
դրսևոր վել կա՛մ լիա զոր ված մարմ նի հա մա պա -
տաս խան մաս նա գի տա ցում ու նե ցող աշ խա տա -
կից ներ ներգ րա վե լով և վեր ջին նե րիս մի ջո ցով
պե տա կան պատ վի րա տու նե րին ա ջակ ցու թյուն
ցու ցա բե րե լով, կա՛մ պե տա կան պատ վի րա տու -
նե րի գնում նե րի հա մա կար գող նե րի մաս նա գի -
տա ցումն ա պա հո վե լով: 

Պետք է նշել, որ «ՀՀ կա ռա վա րու թյան
05.06.2008 թվա կա նի N 853-Ն ո րոշ ման մեջ
փո փո խու թյուն ներ կա տա րե լու մա սին» 17.12.2009
թվա կա նի ՀՀ կա ռա վա րու թյան թիվ 1521-Ն որոշ -
ման թիվ 1 հա վել վա ծով սահ ման ված «Գն ման
ա ռար կա յի բնու թագ րե րի հաս տատ ման, նախ -
նա կան հսկո ղու թյան և գ նում նե րի ֆի նան սա -
վոր ման» կար գի 5-րդ կե տի հա մա ձայն՝ գնման
ա ռար կա յի բնու թա գի րը հաս տա տում է պատ -
վի րա տուի ղե կա վա րը: Գն ման ա ռար կա յի բնու -
թագ րի նա խա գի ծը կազ մում և պատ վի րա տուի
ղե կա վա րի հաս տատ մանն է ներ կա յաց նում
պատ վի րա տուի հա մա պա տաս խան ստո րա բա -
ժա նու մը (այ սու հետ՝ պա տաս խա նա տու ստո րա -
բա ժա նում): Ընդ ո րում՝ պա տաս խա նա տու ստո -
րա բա ժան ման՝ գնման ա ռար կա յի բնու թագ րի
նա խագծ ման աշ խա տանք նե րը կազ մա կեր պող
ան ձինք (ներ կա յա ցու ցիչ նե րը) պետք է ու նե նան
գնման ա ռար կան բնու թագ րե լու մաս նա գի տա -
կան կա րո ղու թյուն, ին չը ո րոշ վում է՝ ել նե լով
գնման ա ռար կա յի տե սա կից: Ե թե պա տաս խա -
նա տու ստո րա բա ժան ման ներ կա յա ցու ցիչ նե րը
չու նեն անհ րա ժեշտ մաս նա գի տա կան կա րո ղու -
թյուն ներ, ա պա պա տաս խա նա տու ստո րա բա -
ժան ման աշ խա տանք նե րի կա տար մանն ա ջակ -
ցե լու նպա տա կով հրա վիր վում է հա մա պա տաս -
խան փոր ձա գետ (մաս նա գետ): Վեր ջինս պա -
տաս խա նատ վու թյուն է կրում իր կող մից տրված
եզ րա կա ցու թյուն նե րի և ա ռա ջարկ նե րի հա մար:

Գն ման ա ռար կա յի բնու թագ րե րի հետ կապ -
ված խնդիր նե րի լու ծում կա րող է հան դի սա նալ
ներդր վող՝ գնում նե րի կա տար ման մաս նա կի
կենտ րո նաց ված հա մա կար գը, ո րի շրջա նակ -
նե րում ձեռք են բեր վե լու ՀՀ կա ռա վա րու թյան

11 Տե՛ս https://www.e-draft.am/projects/158/digest կայքում, 10.05.2017 թվականի դրությամբ: 



կող մից հաս տատ վող ցու ցա կում նե րառ ված
միան ման տեխ նի կա կան բնու թագ րեր ու նե ցող
ապ րանք ներ, աշ խա տանք ներ և ծա ռա յու թյուն -
ներ: Այս պես՝ «Գնում նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի
17-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ պատ վի -
րա տու նե րի կամ դրանց ա ռան ձին խմբե րի կա -
րիք նե րի հա մար գնում նե րը կա րող են կա տար -
վել կենտ րո նաց ված ե ղա նա կով՝ ՀՀ կա ռա վա -
րու թյան սահ մա նած կար գով, իսկ նույն հոդ -
վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն՝ կենտ րո նաց ված
ե ղա նա կով գնում նե րը կա տար վում են ՀՀ կա -
ռա վա րու թյան կող մից լիա զոր ված մարմ նի կամ
ի րա վա բա նա կան ան ձի մի ջո ցով: Շր ջա նա ռու -
թյան մեջ գտնվող վե րոնշ յալ ո րոշ ման նա խա -
գծի 100-րդ կե տի հա մա ձայն՝ կենտ րո նաց ված
կար գով գնման գոր ծըն թաց նե րը կազ մա կեր -
պում է լիա զոր ված մար մի նը կամ ՀՀ ֆի նանս -
նե րի նա խա րա րի կող մից լիա զոր ված պե տա -
կան հիմ նար կը կամ ի րա վա բա նա կան ան ձը,
ում ղե կա վա րը հաս տա տում է կենտ րո նաց ված
կար գով ձեռք բեր ման են թա կա գնման ա ռար -
կա յի տեխ նի կա կան բնու թագ րե րը և մա տա -
կա րար ման պայ ման ներն ու ժամ կետ նե րը՝
դրանք նա խա պես հա մա ձայ նեց նե լով հան րա -
պե տա կան գոր ծա դիր բո լոր մար մին նե րի հետ: 

Կար ծում ենք՝ կար գա վոր ման նման պա -
րա գա յում նվա զա գույ նի կհասց վեն գնման այն -
պի սի ա ռար կա նե րի տեխ նի կա կան բնու թագրե -
րում հնա րա վոր թե րու թյուն նե րը, ո րոնք հիմ -
նա կա նում անհ րա ժեշտ են բո լոր պե տա կան
պատ վի րա տու նե րի բնա կա նոն գո յու թյան հա -
մար: Ինչ վե րա բե րում է ար դեն կոնկ րետ պե -
տա կան պատ վի րա տուի գոր ծու նեու թյան ո լոր -
տին բնո րոշ գնման ա ռար կա յի բնու թագ րին՝
են թադր վում է, որ պե տա կան պատ վի րա տուն,
լի նե լով տվյալ ո լոր տի լիա զոր ված մար մին կամ
մաս նա գի տաց ված սուբ յեկտ, ար դեն պետք է
լա վա գույն հնա րա վո րու թյուն ներն ու նե նա գնման
ա ռար կա յի բնու թա գի րը սահ մա նե լիս, որ պի սի
պա րա գա յում գնման ա ռար կա յի բնու թագր ման
հետ կապ ված խնդիր ներ պետք է չա ռա ջա նան՝
նկա տի ու նե նա լով մաս նա գի տաց ված աշ խա -
տա կից նե րի առ կա յու թյու նը, իսկ անհ րա ժեշ -
տու թյան դեպ քում նաև ո լոր տի մաս նա գետ նե -
րի խորհր դատ վու թյու նից օգտ վե լը: 

Այս պի սով՝ պե տա կան գնման պայ մա նա -
գրի էա կան պայ ման հան դի սա ցող գնման ա -
ռար կա յի հետ կապ ված հիմ նա կան խնդի րը

ծա գում է գնման ա ռար կան սահ մա նե լիս՝ գնման
ա ռար կա յի բնու թագ րե րի մշակ ման ըն թաց քում:

Հետևա բար, հաշ վի առ նե լով վե րոգր յա լը՝
կա րե լի է կա տա րել հետևյալ եզ րա կա ցու թյուն -
նե րը.

1. Գն ման պայ մա նագ րի էա կան պայ ման
հան դի սա ցող ա ռար կան սահ ման վում է գնման
ա ռար կա յի բնու թագ րով, ո րը պետք է ամ բող -
ջու թյամբ և հս տակ նկա րագ րի ձեռք բեր վող
ապ րան քի, աշ խա տան քի կամ ծա ռա յու թյան
հատ կա նիշ նե րը, դրանց ձեռք բեր ման և վճար -
ման պայ ման նե րը՝ բա ցա ռե լով տա րա կերպ
մեկ նա բա նու թյու նը:

2. Գն ման ա ռար կա յի բնու թագ րե րը կազ -
մե լիս անհ րա ժեշտ է դրսևո րել ա ռա վե լա գույն
զգո նու թյուն՝ նկա տի ու նե նա լով վեր ջին նե րիս
կարևո րա գույն դե րը գնման ողջ գոր ծըն թա ցի
հա մար: Այդ նպա տա կով անհ րա ժեշտ է բարձ -
րաց նել լիա զոր ված մարմ նի դերն այս հար -
ցում, մաս նա վո րա պես՝ կա՛մ լիա զոր ված մարմ -
նի՝ հա մա պա տաս խան մաս նա գի տա ցում ու նե -
ցող աշ խա տա կից ներ ներգ րա վե լով և վեր ջին -
նե րիս մի ջո ցով պե տա կան պատ վի րա տու նե -
րին ա ջակ ցու թյուն ցու ցա բե րե լով, կա՛մ պե տա -
կան պատ վի րա տու նե րի գնում նե րի հա մա կար -
գող նե րի մաս նա գի տա ցու մը նաև այս հար ցում
ա պա հո վե լով:

3. Գն ման ա ռար կա յի բնու թագ րե րի հետ
կապ ված խնդիր նե րի լու ծում կա րող է հան դի -
սա նալ ներդր վող՝ գնում նե րի կա տար ման մաս -
նա կի կենտ րո նաց ված հա մա կար գը, ո րի շրջա -
նակ նե րում ձեռք են բեր վե լու ՀՀ կա ռա վա րու -
թյան կող մից հաս տատ վող ցու ցա կում նե րառ -
ված միան ման տեխ նի կա կան բնու թագ րեր ու -
նե ցող ապ րանք ներ, աշ խա տանք ներ և ծա ռա -
յու թյուն ներ:

4. Եվ, վեր ջա պես՝ գնման ա ռար կան սահ -
մա նե լիս պետք է նվա զա գույ նի հասց վեն այն
դեպ քե րը, երբ գնման ա ռար կան ան հա տա կա -
նաց վում է «Գնում նե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 13-
րդ հոդ վա ծի 5-րդ մա սով սահ ման ված որևէ ե -
ղա նա կով, իսկ այն դեպ քե րում, երբ գնման ա -
ռար կան, այ դու հան դերձ, սահ ման վում է այդ
ե ղա նա կով, պատ վի րա տուն պետք է կրի այլ ե -
ղա նա կով գնման ա ռար կան սահ մա նե լու ան -
հնա րի նու թյունն ա պա ցու ցե լու պար տա կա նու -
թյու նը:
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Մար դու նոր սերն դի ի րա վունք նե րով պայ -
մա նա վոր ված, ինչ պի սիք են, օ րի նակ՝ մար դու
սո մա տիկ ի րա վունք նե րը, հարց է ա ռա ջա նում,
թե կա րո՞ղ է արդ յոք մար դու մար մի նը՝ ամ բող -
ջու թյամբ վերց ված, կամ մար դու մարմ նի ա -
ռան ձին մա սը՝ օր գա նը1, կամ մար դու հյուս -
ված քը2, կամ մար դու բջի ջը3 լի նել ի րա վա հա -
րա բե րու թյան օբ յեկտ։ 

Նշենք, որ, մար դու սո մա տիկ ի րա վունք -
ներ ա սե լով՝ անհ րա ժեշտ է հաս կա նալ այն ի -
րա վունք նե րի հա մա խում բը, ո րոնք կապ ված
են մար դու մարմ նի՝ որ պես ամ բող ջու թյան, ինչ -
պես նաև այդ ամ բող ջու թյան ա ռան ձին մա սե -
րի (օր գան ներ, հյուս վածք ներ, բջիջ ներ) նկատ -
մամբ մար դու, ըստ իր հա յե ցո ղու թյան, տնօ -
րին ման, տի րա պետ ման, օգ տա գործ ման, կա -
ռա վար ման հետ, այլ կերպ ա սած՝ դրանք մար -
դուն տրված հնա րա վո րու թյուն ներ են՝ ա զա -
տո րեն վե րահս կե լու իր մար մի նը։

Մինչ մար դու մար մի նը՝ որ պես ի րա վա հա -
րա բե րու թյան կեն սա բա նա կան օբ յեկտ դի տար -
կե լը անհ րա ժեշտ է հաս կա նալ, թե ո՛վ է մար դը,
ո րո՛նք են մար դուն բնո րոշ գծե րը, ի՛նչ է ի րա -
վա կան հա րա բե րու թյու նը, ո րո՛նք են ի րա վա -
հա րա բե րու թյան տար րե րը, ի՛նչ է մար դու մար -
մի նը, կեն սա բա նա կան օբ յեկ տը, ո րո՛նք են կեն -
սա բա նա կան օբ յեկ տի հատ կա նիշ նե րը։

Մարդ․ սահմանում և բնորոշ գծեր

Մար դը բա նա կան էակ է՝ նյու թա կան և ոչ
նյու թա կան ար ժեք ներ կրող։ Սո ցիա լա կան ի -
մաս տով՝ մար դը մտա ծե լու և խո սե լու կա րո -
ղու թյամբ օժտ ված, գոր ծիք ներ պատ րաս տող
ու հա սա րա կա կան աշ խա տան քի գործ -
ընթացում դրանք գոր ծադ րող կեն դա նի էակ
է4, բա նա կան, հո գով ու մարմ նով, խո սող, ող -
նա շա րա վոր, կաթ նա բույծ, ու ղիղ կեց ված քով,
ա մե նա կեր էակ է5։ Մար դը ֆի զի կա կան էակ է,
ով ու նի եր կու բնու թյուն՝ ֆի զի կա կան և հոգևոր
(այդ թվում՝ ո գե ղեն6)։ Մար դու ֆի զի կա կան
բնու թյունն ար տա հայտ վում է մար դու փաս -
տա ցի գո յու թյամբ, մարմ նով, հոգևոր (ո գե -
ղեն) բնու թյու նը՝ մար դու աշ խար հա յաց քով,
էու թյամբ, ո գով։ Այլ կերպ ա սած՝ մար դու ֆի -
զի կա կան կող մը վեր ջի նիս ձևա կան հատ կա -
նիշն է, իսկ հոգևոր (ո գե ղեն) կող մը՝ բո վան -
դա կա յին, ընդ ո րում՝ այդ բո լո րը փոխ կա -
պակց ված են, մե կը մյու սով՝ փոխ պայ մա նա -
վոր ված։ Ի րա վա բա նա կան ի մաս տով՝ մար դը
ֆի զի կա կան անձ է, ի րա վա հա րա բե րու թյան
սուբ յեկտ։ 

Եր բեմն նշվում է, որ էմբ րիո նը (embryo)
կեն դա նի օր գա նիզմ է (սաղմ), ո րն սկիզբ է առ -
նում բեղմ նա վոր ման պա հից և ա վարտ վում
հղիու թյան 8-րդ շա բա թով, սա այն ժա մա նա -

ԱՐՏԱԿ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ
Հայ-ռուսական (Սլավոնական) համալսարանի հայցորդ
____________________________________________________________________________________________________________
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1 Օրգան՝ տարբեր հյուսվածքներից բաղկացած (որոնցից մեկը գլխավորն է՝ առաջատարը) և որոշակի ձև ունեցող
մարմնի մաս, որը տարբերվում է իր հստակ կառուցվածքով, օրգանիզմում զբաղեցրած որոշակի տեղով և
կենսագործունեությամբ։

2 Հյուսվածք՝ ծագման, կառուցվածքի և ֆունկցիաների միասնությամբ միավորված, կազմավորված բջիջների և
արտաբջջային նյութի ընդհանրություն։

3 Բջիջ (լատ.՝ cellula՝ խորշիկ, փոքր սենյակ, բջիջ, հունարեն՝ ցիտոս՝ անոթ, բջիջ)՝ բոլոր հայտնի կեն դա -
նի օրգանիզմների կառուցվածքային, ֆունկցիոնալ և ժառանգական տարրական միավորը։ Բջիջը՝ որպես օրգանիզմի
կառուցվածքի տարրական միավոր, օժտված է կենդանի նյութին բնորոշ հատկություններով, որոնք պահպանում ու
փոխանցվում են հաջորդ սերունդներին։

4 Տե՛ս Բ. Աղայան, Արդի հայերենի բացատրական բառարան, Երևան, 1976, էջ 977:
5 Տե՛ս Գնէլ արքեպիսկոպոս Ճէրէճեան, Փարամազ Կ. Տօնիկեան և Արտաշէս Տէր Խաչատուրեան, Հայ լեզուի նոր

բառարան, Բեյրութ, 1992, էջ 103:
6 Ոգի՝ էություն, բուն իմաստ՝ ըստ Ժամանակակից հայոց լեզվի բացատրական բառարանի (Երևան, 1980, հատոր 4,

էջ 97), էություն, ներքին բովանդակություն՝ իմաստ՝ ըստ Արդի հայերենի բացատրական բառարանի (Երևան, 1976,
հատոր 2, էջ 1129)։ 



կա հատ վածն է, երբ ձևա վոր վում են ու ղե ղը,
սիր տը, թո քե րը, ներ քին օր գան նե րը, սկսում
են ձևա վոր վել ոտ քե րը և ձեռ քե րը։ 8 շա բա թա -
կա նից մինչև լույս աշ խարհ գա լը՝ ծնվե լը, նա
կոչ վում է պտուղ (foetus), իսկ ծնվե լուց հե տո՝
ե րե խա, նո րա ծին (child, newborn)։ Եր բեմն
նշվում է 8-12 շա բաթ։ Հետևա բար՝ «մարդ» կա -
տե գո րիա յի հա մար կարևոր է սուբ յեկ տի՝ նյու -
թա կան աշ խար հում գտնվե լը, ապ րե լը, ո րն
սկսվում է ծնվե լու, լույս աշ խարհ գա լու պա հից
և ա վարտ վում մար դու ու ղե ղի մա հով7։

Մարդն ու նի ֆի զի կա կան և հո գե բա նա -
կան (ո գե ղեն) էու թյուն, այ սինքն՝ մար դը դի -
տարկ վում է ոչ միայն մարմ նա կան ի րա վունք -
նե րի նյու թա կան կրող, այլ նաև հոգևոր-բա րո -
յա կան, ո գե ղեն ար ժեք ներ կրող։ Բժշ կու թյանն
ա ռա վել հե տաքր քիր է մար դու ֆի զի կա կան
(բիո լո գիա կան, կեն սա բա նա կան) կող մը։ Նշենք,
որ մար դը բաղ կա ցած է ա նա տո միաֆի զիո լո -
գիա կան տար րե րից, ո րոնք են՝ երկ կող մա նի
սի մետ րիկ մար մի նը, ու ղիղ կանգ նե լը, ու ղիղ
քայ լե լը, երկ կող մա նի վեր ջույթ նե րը, մաշ կա յին
ծած կույ թը, գլու խը, ո րում առ կա են հա մի, հո -
տի, տե սո ղու թյան, լսո ղու թյան, խո սե լու գործոն -
նե րը, ընդ ո րում՝ նշվա ծից բա ցա ռու թյու նը (օ -
րի նակ՝ մեկ ոտ քով ծնվե լը) դի տարկ վում է ա -
նո մա լիա։ Մար դուն բնու թագ րող հատ կա նիշ -
ներն են անկրկ նե լիու թյու նը, ան հա տա կա նու -
թյու նը8՝ և՛ սո ցիա լա կան, և՛ կենսաբանա կան ա -
ռու մով, գի տակ ցու մը՝ ճշտի և սխա լի, բա րո յա -
կա նու թյու նը, զգաց մուն քայ նու թյու նը՝ սի րո, ա -
տե լու թյան զգա ցում ներ ու նե նա լը, ա զա տու թյու -
նը, հա վա սա րու թյու նը, ինք նու րույ նու թյու նը՝ իր
գոր ծո ղու թյուն նե րը ղե կա վա րե լու, սե փա կան
ապ րե լաոճն ընտ րե լու։

Ամ փո փե լով վե րը նշվա ծը՝ կա րող ենք փաս -
տել, որ մար դը բա նա կան էակ է, ֆի զի կա կան
անձ, ով ու նի ա նա տո միաֆի զի կա կան (նյու թա -
կան-մարմ նա կան), սո ցիա լա կան (հոգևոր-բա -

րո յա կան) և վե րան հա տա կան (ո գի) հատ կա -
նիշ ներ։

Մարդու մարմին

Մար մինն ար տա հայ տում է մար դու նյու թա -
կան-ի րա յին կող մը։ Ֆի զի կա կան կամ անա տո -
միա կան ի մաս տով մար մի նը բնու թագրվում է
որ պես ինչ-որ բա նի մաս, օր գա նիզ մի հիմ նա -
կան մա սե րը, հյուս վածք նե րը, բջիջ նե րը, օրգան -
նե րը։ Փի լի սո փա յա կան բա ռա րան նե րում մար -
մի նը բնու թագր վում է որ պես որևէ օբ յեկ տիվ
ֆի զի կա կան երևույ թի նյու թա կան դրսևո րում,
օր գա նիզ մի կյան քի կրող, ե ռա չափ ֆի գուր։ 

Մար դը չի կա րող գո յու թյուն ու նե նալ ա -
ռանց մարմ նի՝ ընդ հան րա պես, թե պետ և մար -
դը կա րող է ապ րել ա ռանց մարմ նի ո րոշ ոչ էա -
կան օր գան նե րի, օ րի նակ՝ վեր ջույթ ներն ան -
դա մա հատ ված մար դը։ Մար դու մար մի նը չի
կա րող գո յատևել «փակ» մի ջա վայ րում եր կար
ժա մա նա կա հատ ված։ Հետևա բար՝ երբ քննար -
կում ենք էմբ րիո նի, սաղ մի կամ պտղի մարմ նի
մա սին, չպետք է մո ռա նանք, որ խոս քը դեռևս
ձևա վոր ման փու լում գտնվող մարմ նի մա սին է։
Ա վե լին՝ եր բեմն նշվում է, որ հենց սաղ մը մոր՝
ի րա վուն քի ինք նու րույն սուբ յեկ տի մարմ նի մաս -
նի կն է9։ 

Իրավահարաբերություն

Ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րը հա սա րա կա -
կան հա րա բե րու թյուն նե րի մի մասն են, ո րոնք
այլ հա սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն նե րից,
նախ և ա ռաջ, տար բեր վում են այնքա նով, որ
ի րա վա հա րա բե րու թյան կող մե րը և նրանց փո -
խա դարձ ի րա վունք ներն ու պար տա կա նու թյուն -
նե րը հնա րա վո րինս հստա կեց ված են10։

Ի րա վա հա րա բե րու թյու նը բաղ կա ցած է
սուբ յեկ տից, օբ յեկ տից և բո վան դա կու թյու նից։ 
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7 Ուղեղի մահ՝ գլխուղեղի կենսագործունեության լրիվ և անդառնալի դադարում, որը գրանցվում է աշխատող սրտի և
թոքերի արհեստական օդափոխության պայմաններում: Ուղեղի մահը համարժեք է մարդու մահվան։

8 Անհատականությունը փիլիսոփայության, հոգեբանության, սոցիոլոգիայի ոսումնասիրման օբյեկտ է, որը ծագում է
ճանաչողության և ինքնագիտակցման առաջացման հետ։ 

9 Այս տեսակետը գերակայում է այն տեսաբանների հայացքներում, ովքեր կողմ են աբորտին և համարում են, որ
աբորտի սահմանափակումը չպետք է պայմանավորված լինի սաղմի, պտղի, «ապագա երեխայի» շահով, քանզի
հենց սաղմը մոր մարմնի մեջ է ձևավորվում և որոշակի ժամանակահատվածում (սովորաբար մինչև 9 ամիս) մոր
մարմնի մի մասն է, հետևաբար՝ մոր սեփականությունը, այդ թվում՝ մարմնի անձեռնմխելիության համատեքստում։ 

10 Տե՛ս Ա. Ղամբարյան, Մ. Մուրադյան, Պետության և իրավունքի տեսություն, ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, 2016,
էջ 340։ 
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Ի րա վա հա րա բե րու թյան սուբ յեկտ նե րը
լինում են ան հա տա կան և կո լեկ տիվ։ Կո լեկ -
տիվ սուբ յեկտ ներն են պե տու թյու նը, կազ մա -
կեր պու թյուն նե րը, ժո ղո վուր դը, իսկ ան հա տա -
կան սուբ յեկտ ներն են քա ղա քա ցի նե րը, օ տար -
երկ րա ցի նե րը, քա ղա քա ցիու թյուն չու նե ցող ան -
ձինք11։

Ի րա վա հա րա բե րու թյան բո վան դա կու թյու -
նը ի րա վա հա րա բե րու թյան սուբ յեկտ նե րի ի րա -
վունք նե րի և պար տա կա նու թյուն նե րի ամ բող -
ջու թյունն է, որն ուղղ ված է ո րո շա կի ի րա վի ճա -
կի ստեղծ մա նը, փո փոխ մա նը կամ դա դար մա -
նը։ 

Ի րա վա հա րա բե րու թյան օբ յեկ տի վե րա -
բեր յալ մո տե ցում նե րը կա րե լի է դա սա կար գել
եր կու խմբի՝ մո նիս տա կան (միայն սուբ յեկ տի
գոր ծո ղու թյու նը) և պլ յու րա լիս տա կան (բա զում
օբ յեկտ ներ), ընդ ո րում՝ մար դն ի րա վա հա րա -
բե րու թյան օբ յեկտ չէ, իսկ նրա մար մի նն իր
ամ բող ջու թյամբ օգտ վում է հա տուկ ի րա վա -
կան պաշտ պա նու թյու նից12։

Մարդու մարմնի, օրգանի, հյուսվածքի՝
որպես իրավական հարաբերության

օբյեկտի, այդ թվում՝ կենսաբանական
օբյեկտի, առանձնահատկությունները

Հարց է ա ռա ջա նում, թե՝ կա րո՞ղ է մար դու
մար մի նը կամ դրա ա ռան ձին մա սը դառ նալ ի -
րա վա հա րա բե րու թյան օբ յեկտ։ 

Մար դու մարմ նի կամ օր գա նի, հյուս ված -
քի՝ որ պես կեն սա բա նա կան օբ յեկ տի հար ցի
քննար կու մը կարևոր է նաև այն տե սանկ յու -
նից, որ այդ օբ յեկտ նե րը հա մար վում են ի րա -
վա կան հա րա բե րու թյան օբ յեկտ, օ րի նակ՝ ե թե
ե րի կա մի փոխ պատ վաստ ման վի րա հա տու թյուն
նա խա պատ րաս տե լիս բու ժաշ խա տո ղը կամ
որևէ այլ անձ վնա սել է ե րի կա մը, ին չի պատ -
ճա ռով ա նի մաստ է դառ նում ե րի կա մի փոխ -

պատ վաս տու մը, ո՞վ պետք է պա տաս խա նա -
տվու թյուն կրի և ին չի՞ հա մար։ Արդ յոք հար ցը
պետք է դի տար կենք ա ռող ջու թյան պատ ճառ -
ված վնա սի՞, թե՞ ե րի կա մին՝ գույ քին, պատ ճառ -
ված վնա սի, թե՞ ի րա վա կան այլ հար թու թյու -
նում։ 

Առ կա է մո տե ցում, որ մար դու օր գան նե րը
և հ յուս վածք նե րը հա մար վում են մար դու ոչ
գույ քա յին բա րիք ներ, ո րոնց շուրջ ծա վալ վում
են դո նո րու թյան և փոխ պատ վաստ ման քա ղա -
քա ցիա կան հա րա բե րու թյուն նե րը13։ 

Մեկ այլ մո տեց ման հա մա ձայն՝ մար դու
օր գան նե րը և հ յուս վածք նե րը, ո րոնք ա ռանձ -
նաց վում են մար դուց, հա մար վում են իր՝ սահ -
մա նա փակ շրջա նա ռու թյամբ14։ 

Նշ վում է նաև, որ ար յու նը, օ րի նակ, հա -
մար վում է իր, գույք, ինչ պես մա զը՝ վար սա վի -
րա կան ծա ռա յու թյուն մա տուց ելիս, և նման
դեպ քե րում հնա ցած է հա մար վում բա րո յա կան
պահ պա նո ղա կան նե րի այն մո տե ցու մը, որ մար -
դու մար մի նը չի կա րող լի նել ի րա վա կան հա -
րա բե րու թյան օբ յեկտ և ծա ռա յել այլ սուբ յեկ -
տի15։ 

Ար յու նը, օ րի նակ, որն ա ռանձ նաց վում է
օր գա նիզ մից, հա տուկ տե սա կի իր է, գույք, որն
ի րա կա նաց նում է մար դու կյան քը փրկե լու, ա -
ռող ջու թյու նը վե րա կանգ նե լու գոր ծա ռույթ՝ ու -
նե նա լով սպա ռո ղա կան ար ժեք։ Փոխ պատ -
վաստ ման օր գան նե րը և հ յուս վածք նե րը նյու -
թա կան աշ խար հի մաս նիկ ներ են, հետևա բար՝
գույք16։

Երբ մար դու մարմ նից ա ռանձ նաց վում է
օր գան կամ հյուս վածք, դա դառ նում է գույք,
հետևա բար՝ դեռևս պահ պան վում է այդ գույ քի
սե փա կա նա տի րոջ՝ ան ձի ի րա վուն քը։ 

Եր բեմն նշվում է, որ փոխ պատ վաստելիս
դո նո րին հա տու ցում տրա մադ րե լը ոչ թե դո նո -
րա կան ծա ռա յու թյան վճարն է կամ ապ րան քի՝
ե րի կա մի գի նը, այլ՝ փոխ հա տու ցումն է դո նո րի

11 Տե՛ս Ա. Վաղարշյան, Պետության և իրավունքի տեսություն-2, դասախոսություններ, Երևան, 2011, էջ 258։
12 Տե՛ս Ա. Ղամբարյան, Մ. Մուրադյան, Պետության և իրավունքի տեսություն, ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, 2016,

էջ 353։
13 Տե՛ս Красавчикова Л. О. Понятие и система личных неимущественных прав граждан (физических лиц) в гражданском

праве Российской Федерации. М., 1994. С. 101.
14 Տե՛ս Малеина М. Н. Личные неимущественные права граждан: понятие, осуществление, защита. М., 2001. С. 87.
15 Տե՛ս Суховерхий В. Л. Гражданско-правовое регулирование отношений по здравоохранению// Сов. государство и

право. 1975. №6. С. 109.
16 Տե՛ս Маргацкая Н. Гражданско-правовые вопросы трансплантации и донорства// Вестн. Моск. ун-та. Сер. 11. Право.

1980. №2. С. 89.



կրած ան հար մա րու թյուն նե րի, ֆի զի կա կան և
հո գե բա նա կան դժվա րու թյուն նե րի17։

Ի րա վա բա նա կան գրա կա նու թյան մեջ նաև
առ կա է մո տե ցում, որ ի րա վուն քը պետք է
հստակ պա տաս խան տա, թե մար դու մարմ նի
մա սը կամ հյուս ված քը ի րա վա կան հա րա բե -
րու թյան օբ յե՞կտ է, թե՞ ոչ18։ 

Եր բեմն նշվում է, որ մար դու կյան քը և ա -
ռող ջու թյու նը, ի րա վի ճա կից կախ ված, և՛ ոչ նյու -
թա կան, վե րա ցա կան բա րիք են, և՛ նյու թա կան,
գույ քա յին բա րիք19։

Խորհր դա յին գրա կա նու թյան մեջ եր բեմն
նշվում էր, որ, օ րի նակ՝ ար յու նը ոչ թե նյու թա -
կան աշ խար հի տարր է, այլ՝ օր գա նիզ մի մաս։
Ար յու նը չու նի շու կա յա կան հա մար ժեք, հետևա -
բար՝ չի կա րող գոր ծար քի ա ռար կա դառ նալ,
ուս տի և դո նո րու թյու նը չի կա րե լի դի տար կել
որ պես քա ղա քա ցիաի րա վա կան հա րա բե րու -
թյուն20, իսկ, օ րի նակ, մեկ այլ մո տեց ման հա -
մա ձայն՝ դո նո րու թյան շուրջ մարդ կանց հա րա -
բե րու թյուն նե րը չեն կա րող կա ռուց վել ապ րան -
քա յին (նյու թա կան) հիմ քի վրա21։ 

Մեկ այլ հե ղի նակ համարում է, որ կեն սա -
բա նա կան (բիո լո գիա կան) օբ յեկտ նե րը պետք
է բա ժա նել 2 խմբի։ Ա ռա ջին խմբի մեջ նե րառ -
վում են այն օբ յեկտ նե րը, ո րոնց ա ռանձ նա ցու -
մը դո նո րի կյան քին կամ ա ռող ջու թյան սպառ -
նա լիք չի դառ նա, օր գա նիզ մում չի ա ռա ջաց նի
ան դառ նա լի կո րուստ, և ո րոնց ա ռանձ նա ցու -
մը ժա մա նա կա վոր բնույթ ու նի, քա նի որ դրանք
վե րա կանգն վող են, օ րի նակ՝ ար յու նը, մա զը։
Երկ րորդ խմբի մեջ ներառվում են այն օբ յեկտ -
նե րը, ո րոնց ա ռանձ նա ցու մը դո նո րի կյան քում
ան դառ նա լի հետևանք ներ կա ռա ջաց նի, ընդ -
հուպ՝ մահ, օ րի նակ՝ սիր տը, թո քը։ Բա ցի այդ՝
կեն սա բա նա կան օբ յեկտ նե րը չեն կա րող հա -
մար վել գույք, իր, քան զի քա ղա քա ցիաի րա վա -
կան հա րա բե րու թյան օբ յեկ տի հատ կա նիշ նե -
րից են նյու թա կա նու թյու նը, հա սա նե լիու թյու -
նը, օգ տա կա րու թյու նը, մինչ դեռ կեն սա բա նա -

կան օբ յեկտ նե րը՝ սիր տը, թո քը, փայ ծա ղը, մե -
զը, ար յու նը, բո լո րը չէ, որ բա վա րա րում են այս
չա փա նիշ նե րը22։ 

Կեն սա բա նա կան օբ յեկտ է հա մար վում
կեն դա նի կամ ան կեն դան դո նո րի՝ մար դու
(դիա կի) մարմ նի մա սը՝ օր գա նը, կամ հյուս -
ված քը, ո րը հան դես է գա լիս որ պես ի րա վա -
կան հա րա բե րու թյան ա ռան ձին օբ յեկտ (ե րի -
կա մը՝ փոխ պատ վաստ ման դեպ քում), ո րի՝ ի -
րա վա կան հա րա բե րու թյան օբ յեկտ հան դես
գա լը պայ մա նա վոր ված է ի րա վա հա րա բե րու -
թյան սուբ յեկտ նե րի կամ քով և գի տակ ցու թյամբ։
Ընդ ո րում՝ ան կեն դան դո նո րը կեն դա նու թյան
օ րոք չպետք է մեր ժած լի նի՝ մա հից հե տո իր
մար մի նը որ պես կեն սա բա նա կան օբ յեկտ դի -
տար կել։ 

Կեն սա բա նա կան օբ յեկ տի հատ կա նիշ -
ներն են ե զա կիու թյու նը, անկրկ նե լիու թյու նը,
ան մի ջա կան կա պը դո նո րի հետ, ժա մա նա կա -
վոր լի նե լը, օգ տա կա րու թյու նը, բա ցար ձակ բնույ -
թը, մարմ նա կա նու թյու նը, մարմ նից ա ծանց ված
լի նե լը, ա ռանձ նաց վա ծու թյու նը, ար ժե քայ նու -
թյու նը՝ ոչ նյու թա կան ի մաս տով, օգ տա գործ -
ման կար գի հստա կու թյու նը։ 

Կեն սա բա նա կան օբ յեկ տը պետք է դի -
տար կել ի րա վա կան հա րա բե րու թյան ինք նու -
րույն օբ յեկտ, քա ղա քա ցիա կան ի րա վա հա րա -
բե րու թյան հա տուկ օբ յեկտ՝ պաշտ պա նու թյան
հստակ մե խա նիզ մով։ 

Ի րա վա հա րա բե րու թյան օբ յեկտն այն ա -
մենն է, ին չի կար գա վոր մանն ուղղ ված է ի -
րավա հա րա բե րու թյան սուբ յեկտ նե րի վար քա -
գի ծը։ 

Սու ռո գա տու թյան դեպ քում՝ նպա տա կադըր -
ված ծնող ներ-բժշկա կան հաս տա տու թյուն-փոխ -
նակ կին (մայր) հա մա տեքս տում, ի րա վա հա -
րա բե րու թյան սուբ յեկտ նե րը (փոխ նակ մայ -
րը, բժշկա կան հաս տա տու թյու նը, նպա տա -
կադր ված ծնող նե րը) մտնում են հա սա րա կա -
կան հա րա բե րու թյան մեջ, ստանձ նում ի րա -
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վունք ներ և պար տա կա նու թյուն ներ (ի րա վա -
հա րա բե րու թյան բո վան դա կու թյուն)՝ դրա նով
իսկ հա սա րա կա կան հա րա բե րու թյու նը վե րա -
ծե լով ի րա վա հա րա բե րու թյան (փոխ նակ մայ -
րը՝ նախ նա կան բուժզն նում անց նե լու, հղիու -
թյան ըն թաց քում ա ռողջ ապ րե լա կերպ վա րե -
լու, ըն թա ցիկ բժշկա կան ստու գում ներ անց նե -
լու, ե րե խա յի ծնվե լուց հե տո ե րե խա յին նպա -
տա կադր ված ծնող նե րին հանձ նե լու, հա տու -
ցում ստա նա լու, նպա տա կադր ված ծնող նե րը՝
ծա ռա յու թյուն նե րի հա մար վճա րում կա տա րե -
լու, փոխ նակ մոր մաս նա վոր կյան քին ան հար -
կի չմի ջամ տե լու, ե րե խա յի ծնվե լուց հե տո վեր -
ջի նիս վերց նե լու, բժշկա կան հաս տա տու թյու -
նը՝ բժշկա կան ծա ռա յու թյուն ներ մա տու ցե լու,
հա մա պա տաս խան վճա րում ստա նա լու և այլն),
որ տեղ որ պես ի րա վա հա րա բե րու թյան օբ յեկտ
հան դես է գա լիս հա մա պա տաս խան ծա ռայու -
թյուն նե րի (սաղ մի տե ղադ րում, հղիու թյան ըն -
թացք, ե րե խա յի ծնունդ) մա տու ցու մը, իսկ ինչ
վե րա բե րում է փոխ նակ մոր ար գան դին, նշենք,
որ դա հա մար վում է ոչ թե ի րա վա հա րա բե րու -
թյան օբ յեկտ, այլ՝ ի րա վա հա րա բե րու թյան սու -
բ յեկտ նե րի նպա տա կին հաս նե լու մի ջոց։ Մոնիս -
տա կան մո տեց ման հա մա ձայն՝ ի րա վա հա րա -
բե րու թյան օբ յեկ տը կոնկ րետ գոր ծո ղու թյունն
է, սույն դեպ քում՝ փոխ նակ մոր կող մից հա մա -
պա տաս խան ծա ռա յու թյուն ներ մա տու ցե լը։
Պլյու րա լիս տա կան մո տեց ման հա մա ձայն՝ ի -
րա վա հա րա բե րու թյան օբ յեկ տը լայն հաս կա -
ցու թյուն է, որը նե րա ռում է ոչ միայն ի րա վա -
հա րա բե րու թյան սուբ յեկ տի գոր ծո ղու թյու նը
(սույն դեպ քում՝ փոխ նակ մոր կող մից հա մա -
պա տաս խան ծա ռա յու թյուն ներ մա տու ցե լը), այլ
նաև գույ քը, կեն սա բա նա կան օբ յեկտ նե րը, աշ -
խա տան քը, ոչ նյու թա կան բա րիք նե րը (սույն
դեպ քում՝ ար գան դը)։ Այ սինքն՝ ստաց վում է մի
ի րա վի ճակ, երբ փոխ նակ մայ րը՝ կի նը, օգ տա -
գոր ծե լով իր մար մի նը, մա տու ցում է ծա ռա յու -
թյուն ներ, հետևա բար՝ սույն ի րա վի ճա կում ի -
րա վա հա րա բե րու թյան օբ յեկ տը երկ դի մի է՝ ծա -
ռա յու թյուն և կեն սա բա նա կան օբ յեկտ։ 

Այժմ ի րա վա հա րա բե րու թյան մո դե լի օ րի -
նա կով դի տար կենք ե րի կա մի փոխ պատ վաստ -
ման ի րա վի ճա կը։ Սույն դեպ քում՝

- ի րա վա հա րա բե րու թյան սուբ յեկտ ներն
են ե րի կա մի կեն դա նի դո նո րը (ֆի զի կա կան
ան ձը, ով տրա մադ րում է իր ե րի կա մը մեկ այլ

ան ձի՝ փոխ պատ վաստ ման նպա տա կով), ռե -
ցի պիեն տը (ֆի զի կա կան ան ձը, ում բու ժա կան
նպա տա կով պետք է փոխ պատ վաստ վի օր -
գան՝ ե րի կամ) և բժշ կա կան կազ մա կեր պու թյու -
նը (ի րա վա բա նա կան ան ձը, ո րը կազ մա կեր -
պում է հա մա պա տաս խան բժշկա կան ծա ռա -
յու թյուն նե րի մա տու ցու մը), 

- ի րա վա հա րա բե րու թյան օբ յեկտն է նյու -
թա կան աշ խար հի ի րը՝ կեն սա բա նա կան օբ -
յեկ տը՝ ե րի կա մը,

- ի րա վա հա րա բե րու թյան բո վան դա կու -
թյունն է ի րա վա հա րա բե րու թյան սուբ յեկտ նե -
րի (իր ե րի կա մն ան հա տույց տրա մադ րող կա -
տա րո ղը՝ դո նո րը, ե րի կա մի պատ վի րա տուն՝
բժշկա կան հաս տա տու թյու նը, ո րոշ դեպ քե րում
նաև՝ ռե ցի պիեն տը, ե րի կա մն ստա ցո ղը կամ
պատ վի րա տուն և ստա ցո ղը՝ ռե ցի պիեն տը) ի -
րա վունք նե րի և պար տա կա նու թյուն նե րի ամ -
բող ջու թյու նը (ստա նալ լիար ժեք տե ղե կատ վու -
թյուն սպաս վե լիք վի րա հա տա կան մի ջամ տու -
թյամբ օր գան վերց նե լու հետևան քով ծա գող
հնա րա վոր բար դու թյուն նե րի մա սին, վի րա հա -
տու թյան հետ կապ ված բար դու թյուն նե րի դեպ -
քում ստա նալ անվ ճար հա մա պա տաս խան բու -
ժում, տրա մադ րել ե րի կամ և այլն) ուղղ ված է ո -
րո շա կի ի րա վի ճա կի փո փոխ մա նը (ռե ցի պիեն -
տի ա ռող ջու թյան վե րա կանգ նում, բա րե լա վում՝
ա ռող ջա պա հա կան ծա ռա յու թյուն նե րի հա մա -
տեքս տում)։ 

Փաս տո րեն, մար դու մար մի նը կամ դրա
ա ռան ձին մա սե րը (օր գան, հյուս վածք, բջիջ)
հան դես են գա լիս որ պես ի րա վա հա րա բե րու -
թյան օբ յեկտ, երբ ի րա վա հա րա բե րու թյան սու -
բյեկտ նե րի վար քա գիծն ուղղ ված է կոնկ րետ
ինչ-որ բա նի ստեղծ մա նը, փո փոխ մա նը կամ
դա դար մա նը։ Այ սինքն՝ երբ ի րա վա հա րա բերու -
թյան սուբ յեկտ նե րն ստանձ նում են ի րա վունք -
ներ, կրում պար տա կա նու թյուն ներ, դրսևո րում
ո րո շա կի վար քա գիծ, ո րը կապ ված է (առընչ -
վում է) մար դու մարմ նի մա սի՝ օր գա նի, հյուս -
ված քի կամ բջջի հետ, այ սինքն՝ կեն սա բա նա -
կան օբ յեկ տի հետ, որ տեղ հենց մար դու մարմ -
նի մասն է (օր գան, հյուս վածք, բջիջ) հա մար -
վում ի րա վա հա րա բե րու թյուն ստեղ ծող, փո փո -
խող կամ դա դա րեց նող գոր ծո նը, կա րող ենք
փաս տել, որ այն ա մե նը, ին չի շուրջ ի րա վա հա -
րա բե րու թյան կող մե րը հա րա բե րու թյան մեջ են
մտել, ի րա վա հա րա բե րու թյան օբ յեկ տն է։ 



Ամ փո փե լով վե րը նշվա ծը՝ կա րող ենք փաս -
տել, որ ժա մա նա կի հրա մա յա կանն է, որ պես -
զի ար դիա կա նաց նենք հին ի րա վա կան կա ռու -
ցա կար գե րը, որ  ու նե նանք լիար ժեք ի րա վա -
կան կար գա վո րում ներ։ Նշ վա ծի հա մա տեքս -
տում անհ րա ժեշտ է փաս տել, որ ի րա վա կան
հա րա բե րու թյան էու թյու նն ի րա վա հա րա բե րու -
թյան մաս նա կից նե րի շա հե րի, պա հանջ նե րի
բա վա րա րումն է, ուս տի այն (ի րա վա կան հա -
րա բե րու թյան օբ յեկտ), ին չին ուղղ ված է ի րա -
վա հա րա բե րու թյան մաս նա կից նե րի վար քա գի -
ծը, պետք է կոնկ րետ լի նի, որ  հնա րա վոր լի նի
խո սել շա հե րի կամ պա հանջ նե րի բա վա րար -
ման մա սին։

Ի րա վուն քի տե սու թյու նը պատ մա կա նո րեն
չի ու սում նա սի րել մար դու մար մի նը՝ որ պես ի -
րա վա հա րա բե րու թյուն նե րի օբ յեկտ, այլ՝ շեշ -
տադ րու մը կա տա րել է միայն մար դու՝ ֆի զի կա -
կան ան ձի վրա՝ վեր ջի նիս հետ կապ ված հար -
ցը դի տար կե լով ի րա վա հա րա բե րու թյան սու -
բյեկ տի հա մա տեքս տում։ Ի զուր չէ, որ հա ճախ
ի րա վա գի տու թյա նը մե ղադ րում են, որ զբաղ -
վում է «մա քուր» ի րա վա բա նա կան, դոգ մա տիկ
հար ցե րով՝ ան տե սե լով այն պի սի հար ցե րի ու -
սում նա սի րու մը, ո րոնք միջ ճյու ղա յին (օ րի նակ՝
ի րա վա գի տու թյուն և բժշ կա գի տու թյուն) բնույթ
ու նեն։ Տուրք չտա լով ի րա վա կան հա րա բե րու -
թյան օբ յեկտ նե րի մա սին միաս նա կան կար ծիք
չլի նե լուն՝ կարծում ենք, որ ժա մա նա կի հրա մա -
յա կանն է, որ պես զի անդ րա դառ նանք այն պի -
սի օբ յեկտ նե րին, ինչ պի սիք են ար յու նը, ե րի -

կա մը, սիր տը, ոսկ րա ծու ծը և այլն, ո րոնք այլ
կերպ՝ բնու թագր վում են որ պես մար դու կեն -
սա բա նա կան օբ յեկտ ներ, և հս տակ կար գա վո -
րենք վեր ջին նե րիս շու րը ծա վալ վող հա րա բե -
րու թյուն նե րը։ 

Մար դու կեն սա բա նա կան օբ յեկտ նե րը որ -
պես ի րա վա կան հա րա բե րու թյան օբ յեկտ դի -
տար կե լը բխում է ոչ միայն այդ օբ յեկտ նե րի
էու թյու նից (հա մա պա տաս խա նում է օբ յեկ տի
հիմ նա կան չա փա նիշ նե րին՝ միևնույն ժա մա -
նակ ու նե նա լով ի րենց ա ռանձ նա հատ կու թյուն -
նե րը), այլ նաև այդ օբ յեկտ նե րի՝ հա սա րա կա -
կան շրջա նա ռու թյան մեջ գտնվե լու փաս տից
(օ րի նակ՝ ար յան փոխ նե րար կում կեն դա նի դո -
նո րից, սրտի փոխ պատ վաս տում, դիա կից հյուս -
վածք ներ վերց նել և փոխ պատ վաս տել ռե ցի -
պիեն տին)՝ պայ մա նա վոր ված վեր ջին նե րիս օգ -
տա կա րու թյամբ, հա սա րա կու թյան մեջ նշա նա -
կու թյամբ, մար դու կյան քի պահ պան ման կամ
ա ռող ջու թյան վե րա կանգն ման կարևոր գոր -
ծա ռույ թով։ 

Վեր ջի նով պայ մա նա վոր ված՝ կարծում ենք,
որ մար դու կեն սա բա նա կան օբ յեկտ նե րը լիո -
վին ի րա վա կան հա րա բե րու թյան օբ յեկտ են,
իսկ մաս նա վոր-ի րա վա կան ո լոր տում դրանք
անհ րա ժեշտ է դի տար կել որ պես քա ղա քա ցիա -
կան հա րա բե րու թյուն նե րում հա տուկ պաշտ -
պա նու թյան տակ գտնվող և սահ մա նա փակ
շրջա նա ռու թյուն ու նե ցող ին քու րույն օբ յեկտ՝
կար գա վո րե լով դրանց օգ տա գործ ման ա ռանձ -
նա հատ կու թյուն նե րը, կար գը։
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Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան վար չա -
կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի (այ սու հետև`
Օ րենս գիրք) 1-ին հոդ վա ծի հա մա ձայն` սույն օ -
րենս գիր քը սահ մա նում է Հա յաս տա նի Հան -
րա պե տու թյան վար չա կան դա տա րա նում, Հա -
յաս տա նի Հան րա պե տու թյան վե րաքն նիչ դա -
տա րա նում և Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան
վճռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցիա կան և վար -
չա կան պա լա տում պե տա կան և տե ղա կան ինք -
նա կա ռա վար ման մար մին նե րի ու դրանց պաշ -
տո նա տար ան ձանց վար չա կան և նոր մա տիվ
ակ տե րի, գոր ծո ղու թյուն նե րի կամ ան գոր ծու -
թյան դեմ ֆի զի կա կան և ի րա վա բա նա կան ան -
ձանց դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վուն -
քի ի րա կա նաց ման կար գը, ինչ պես նաև ֆի զի -
կա կան և ի րա վա բա նա կան ան ձանց դեմ վար -
չա կան մար մին նե րի և պաշ տո նա տար ան ձանց
հայ ցա դի մում նե րի քննու թյան կար գը:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգըր -
քի 3-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 2.1-րդ կե տի հա -
մա ձայն` վար չա կան դա տա րան կա րող են դի -
մել նաև վար չա կան մար մին նե րը կամ պաշ տո -
նա տար ան ձինք` ան բո ղո քար կե լի վար չա կան
ակ տի հի ման վրա ֆի զի կա կան կամ ի րա վա -
բա նա կան ան ձից հան րա յին ի րա վա կան դրա -
մա կան պա հանջ նե րով նա խա տես վող գու մա -
րի բռնա գանձ ման պա հան ջով:

ՀՀ վար չա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգըր -
քի 216.1-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն` ան -
բո ղո քար կե լի վար չա կան ակ տե րի հի ման վրա
հան րա յին ի րա վա կան դրա մա կան պա հանջ նե -
րով գու մա րի բռնա գանձ ման վե րա բեր յալ գոր -
ծե րը (այ սու հետև` բռնա գանձ ման վե րա բեր յալ
գոր ծեր) հա րուց վում են «Վար չա րա րու թյան հի -
մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» Հա -
յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րեն քի (այ սու -
հետև` Օ րենք) 88-րդ հոդ վա ծի 1.1-րդ մա սով

նա խա տես ված հիմ քե րով` այդ ակտն ըն դու նած
վար չա կան մարմ նի հայ ցա դի մու մի հի ման վրա:

«Հան րա յին ի րա վա կան դրա մա կան պա -
հանջ» հաս կա ցու թյու նը տրված է «Վար չա րա -
րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի
մա սին» ՀՀ օ րեն քում, ո րի հա մա ձայն` հան րա -
յին ի րա վա կան դրա մա կան պա հանջ նե րը, օ -
րեն քով սահ ման ված կար գով, վար չա կան ակ -
տե րի հի ման վրա Հա յաս տա նի Հան րա պե տու -
թյան պե տա կան կամ հա մայն քա յին բյու ջե պար -
տա դիր կար գով դրա մա կան գու մար ներ վճա -
րե լու պա հանջ ներն են (այ սու հետ` դրա մա կան
պա հանջ ներ)1:

Օ րեն քի 88-րդ հոդ վա ծի 1.1-րդ մա սի հա -
մա ձայն` հան րա յին ի րա վա կան դրա մա կան պա -
հանջ նե րը են թա կա են հար կա դիր կա տար ման
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան վար չա կան դա -
տա վա րու թյան օ րենսգր քով սահ ման ված կար -
գով` օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած վճռով տրված
կա տա րո ղա կան թեր թի հի ման վրա, ե թե`

ա) ան բո ղո քար կե լի վար չա կան ակ տե րի
հի ման վրա ֆի զի կա կան ան ձից գանձ ման են -
թա կա դրա մա կան պա հան ջը գե րա զան ցում է
եր կու հար յուր հա զար դրա մը,

բ) ֆի զի կա կան ան ձից գանձ ման են թա կա
դրա մա կան պա հան ջի հար կա դիր կա տա րու մը
հնա րա վոր չէ ա ռանց նրան սե փա կա նու թյան
(այդ թվում` ընդ հա նուր սե փա կա նու թյան) ի -
րա վուն քով պատ կա նող միակ բնա կա րա նի
բռնա գանձ ման,

գ) ի րա վա բա նա կան ան ձից կամ ան հատ
ձեռ նար կա տի րո ջից գանձ ման են թա կա դրա -
մա կան պա հան ջը գե րա զան ցում է ի րա վա բա -
նա կան ան ձի կամ ան հատ ձեռ նար կա տի րոջ
գույ քի ար ժե քը:

Վե րոնշ յալ ի րա վա նոր մե րի մեկ նա բա նմա -
նու թյունից պարզ է դառ նում, որ Oրենս դի րը,

ՆԱՐԻՆԵ ՄԱՆԱՍՅԱՆ
ՀՀ վարչական վերաքննիչ դատարանի նախագահի խորհրդական,
ԵՊՀ քաղաքացիական դատավարության ամբիոնի հայցորդ
____________________________________________________________________________________________________________

ÐÐ ì²ðâ²Î²Ü ¸²î²ð²Ü ¸ÆØºÈàô Æð²ìàôÜøÜ ²Ü´àÔàø²ðÎºÈÆ
ì²ðâ²Î²Ü ²ÎîºðÆ ÐÆØ²Ü ìð²

1 Տե՛ս «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ օրենքի 87-րդ հոդվածը:



սահ մա նե լով հան րա յին ի րա վա կան դրա մա -
կան պա հանջ նե րով դա տա րան դի մե լու վար -
չա կան մար մին նե րի և պաշ տո նա տար ան ձանց
ի րա վուն քը` որ պես հան րա յին ի րա վա կան դրա -
մա կան պա հանջ նե րով նա խա տես վող գու մա -
րի բռնա գանձ ման հիմք, սահ մա նում է վար չա -
կան մարմ նի կամ պաշ տո նա տար ան ձի ըն դու -
նած վար չա կան ակ տը2: 

ՎԴ օ րենսգր քի 216.2-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա -
սի հա մա ձայն` բռնա գանձ ման վե րա բեր յալ գոր -
ծե րով հայ ցա դի մու մը ներ կա յաց վում է նույն օ -
րենսգր քի 74-րդ հոդ վա ծին հա մա պա տաս խան:
Հայ ցա դի մու մին կցվում է նաև բռնա գանձ ման
պա հան ջով վար չա կան դա տա րան դի մե լու հա -
մար հիմք հան դի սա ցած վար չա կան ակ տը:

Վե րը նշված նոր մե րի վեր լու ծու թյունից
պարզ է դառ նում, որ հան րա յին ի րա վա կան
դրա մա կան պա հան ջի և վար չա կան մարմ նի՝
այդ պա հան ջի առ հա սա րակ հար կա դիր կա -
տար ման ի րա վուն քի գո յու թյան հա մար ան -
հրա ժեշտ և պար տա դիր նա խադր յալ է Հա յաս -
տա նի Հան րա պե տու թյան պե տա կան կամ հա -
մայն քա յին բյու ջե պար տա դիր կար գով տվյալ
դրա մա կան գու մա րը վճա րե լու պար տա վո րու -
թյուն ա ռա ջադ րող վար չա կան ակ տի առ կա յու -
թյու նը, իսկ դրա մա կան պա հան ջի, հատ կա -
պես՝ դա տա կան կար գով հար կա դիր կա տար -
ման ի րա վուն քի գո յու թյան հա մար` նաև (բա ցի
ան բո ղո քար կե լի դար ձած հիշ յալ վար չա կան
ակ տի գո յու թյու նից) անհ րա ժեշտ և պար տա -
դիր նա խադր յալ է Oրեն քի 88-րդ հոդ վա ծի 1.1-
րդ մա սով նա խա տես ված հիմ քե րի (հիմ քե րից
որևէ մե կի) առ կա յու թյու նը: 

Այս պի սով՝ վար չա կան դա տա վա րու թյան
կար գով ֆի զի կա կան կամ ի րա վա բա նա կան
ան ձան ցից հան րա յին ի րա վա կան դրա մա կան
պա հանջ նե րով գու մա րի բռնա գանձ ման վե րա -
բեր յալ հա տուկ վա րույ թի գոր ծե րը հա րուց վում
են Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան պե տա կան
կամ հա մայն քա յին բյու ջե պար տա դիր կար գով
դրա մա կան գու մար ներ վճա րե լու վե րա բեր յալ
վար չա կան ակտ կա յաց րած վար չա կան մար -
մին նե րի կամ պաշ տո նա տար ան ձանց կող մից
Վար չա կան դա տա րան ներ կա յաց ված հայ ցա -

դի մու մի հի ման վրա` ան բո ղո քար կե լի դար ձած
վար չա կան ակ տի3 պար տա դիր առ կա յու թյամբ:
Այ սինքն` ֆի զի կա կան կամ ի րա վա բա նա կան
ան ձից հան րա յին ի րա վա կան դրա մա կան պա -
հանջ նե րով նա խա տես վող գու մա րի բռնա գանձ -
ման պա հան ջով գործ հա րու ցե լու նպա տա կով
վար չա կան մար մին նե րը կամ պաշ տո նա տար
ան ձինք վար չա կան դա տա վա րու թյան կար գով
վար չա կան դա տա րան կա րող են հայ ցա դի մում
ներ կա յաց նել միայն այն դեպ քում, երբ օբ յեկ -
տիվ ի րա կա նու թյան մեջ առ կա է հօ գուտ Հա -
յաս տա նի Հան րա պե տու թյան պե տա կան կամ
հա մայն քա յին բյու ջեի` ֆի զի կա կան կամ ի րա -
վա բա նա կան ան ձից հան րա յին ի րա վա կան
դրա մա կան պա հանջ նե րով նա խա տես վող գու -
մա րի բռնա գանձ ման պա հան ջը հիմ նա վո րող
հա մա պա տաս խան վար չա կան ակտ, ո րը դար -
ձել է ան բո ղո քար կե լի և, միա ժա մա նակ՝ առ կա
է Օ րեն քի 88-րդ հոդ վա ծի 11-րդ մա սով նա խա -
տես ված վե րո հիշ յալ հիմ քե րից առն վազն մե -
կը: Հա կա ռակ պա րա գա յում, այն է` ե թե հօ -
գուտ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան պե տա -
կան կամ հա մայն քա յին բյու ջեի ֆի զի կա կան
կամ ի րա վա բա նա կան ան ձից հան րա յին ի րա -
վա կան դրա մա կան պա հանջ նե րով նա խա տես -
վող գու մա րի բռնա գանձ ման պա հան ջը հիմ -
նա վո րող հա մա պա տաս խան վար չա կան ակտ
օբ յեկ տիվ ի րա կա նու թյան մեջ գո յու թյուն չու նի,
կամ առ կա է հա մա պա տաս խան վար չա կան
ակտ, սա կայն ան բո ղո քար կե լի չի դար ձել, կամ
բա ցա կա յում են Օ րեն քի 88-րդ հոդ վա ծի 11-րդ
մա սով նա խա տես ված հիմ քե րը, ներ կա յաց ված
հայ ցա դի մու մը (դրա նով պայ մա նա վոր վող վե -
ճը) դա տա րա նում քննու թյան են թա կա չի լի նի:

Վե րոգր յա լից հետևում է, որ Օ րենս դի րը
վար չա կան մար մին նե րի և պաշ տո նա տար ան -
ձանց՝ ընդ դեմ ֆի զի կա կան կամ ի րա վա բա նա -
կան ան ձի` հան րա յին ի րա վա կան դրա մա կան
պա հանջ նե րով նա խա տես վող գու մա րի բռնա -
գանձ ման պա հան ջով հայ ցա դի մում ներ կա յաց -
նե լու` նշված վե ճի լուծ ման պա հան ջով վար չա -
կան դա տա րան դի մե լու, ի րա վուն քի գո յու թյու -
նը պայ մա նա վո րել է ՎԴ օ րենսգր քի 3-րդ հոդ -
վա ծի 2-րդ մա սի 2.1-րդ կե տով, 216.1-րդ հոդ -
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2 Վարչական ակտ հասկացությունը տրված է նույն օրենքի 53-րդ հոդվածում: 
3 Վարչական ակտն անբողոքարկելի է դառնում «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» ՀՀ

օրենքի 71-րդ հոդվածով սահմանված ժամկետներում՝ տվյալ վարչական ակտը չբողոքարկելիս:
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վա ծով և Օ րեն քի 88-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 11-
րդ կե տով ամ րագր ված ո րո շա կի պայ ման նե րի
առ կա յու թյամբ, ո րոնք պետք է դի տար կել դա -
տա րան դի մե լու ի րա վուն քի դրա կան նա խադըր -
յալ նե րի շրջա նակ նե րում, քա նի որ դրանց բա -
ցա կա յու թյունն ինք նին պայ մա նա վո րում է վար -
չա կան մար մին նե րի կամ պաշ տո նա տար ան -
ձանց՝ ֆի զի կա կան կամ ի րա վա բա նա կան ան -
ձից հան րա յին ի րա վա կան դրա մա կան պա -
հանջ նե րով նա խա տես վող գու մա րի բռնա գանձ -
ման պա հան ջով դա տա րան դի մե լու և նյու թա -
իրա վա կան պա հան ջով հան դես գա լու հնա րա -
վո րու թյան` հայ ցա դի մում ներ կա յաց նե լու ի րա -
վուն քի, նա խադր յա լի բա ցա կա յու թյու նը:

Վե րը նշված նոր մե րի հա մադրումից և վեր -
լու ծու թյունից պարզ է դառ նում, որ Օ րեն քի 88-
րդ հոդ վա ծի 1.1-րդ մա սում կի րառ վում է վար -
չա կան ակ տի հի ման վրա գանձ ման են թա կա
գու մար հաս կա ցու թյու նը, իսկ ՀՀ վար չա կան
դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 216.2-րդ հոդ վա -
ծում` բռնա գանձ ման պա հան ջով վար չա կան
դա տա րան դի մե լու հա մար հիմք հան դի սա ցած
վար չա կան ակ տը:

Տվ յալ դեպ քում հարց է ա ռա ջա նում. ՀՀ
վար չա կան դա տա րան դի մե լու հա մար արդ յոք
վար չա կան ակ տով ա ռա ջադր ված գու մա րը
պե՞տք է գե րա զան ցի 200000 դրա մը, թե՞ ակ -
տի հի ման վրա ա ռա ջադր ված գու մա րը:

Այս պես. վար չա կան ի րա վա խախ տում նե -
րի վե րա բեր յալ ՀՀ օ րենսգր քի 305-րդ հոդ վա -
ծի 3-րդ և 4-րդ մա սե րի հա մա ձայն` նույն օ -
րենսգր քի 224-րդ հոդ վա ծի երկ րորդ մա սի 2-
րդ կե տով նա խա տես ված հոդ ված նե րով սահ -
ման ված տու գան քը նշա նա կե լու մա սին ո րոշումն
ի րա վա խախ տում կա տա րած ան ձի կող մից
ստա նա լու օր վա նից կամ տու գան քը նշա նա կե -
լու մա սին ո րո շու մը գան գա տար կե լու կամ բողո -
քար կե լու դեպ քում գան գա տը կամ բո ղոքն ա -
ռանց բա վա րար ման թող նե լու մա սին ո րո շումն
ի րա վա խախ տում կա տա րած ան ձի կող մից
ստա նա լու օր վա նից 30 օր վա ըն թաց քում տու -
գան քը չվճա րե լու դեպ քում փաս տա ցի չվճարված
տու գան քի չա փն ա վե լա նում է 25 տո կո սով:

Սույն օ րենսգր քի 224-րդ հոդ վա ծի երկ րորդ
մա սի 2-րդ կե տով նա խա տես ված հոդ ված նե -
րով սահ ման ված տու գան քը նշա նա կե լու մա -
սին ո րո շումն ի րա վա խախ տում կա տա րած ան -
ձի կող մից ստա նա լու օր վա նից կամ տու գան քը
նշա նա կե լու մա սին ո րո շու մը գան գա տար կե լու
կամ բո ղո քար կե լու դեպ քում գան գա տը կամ
բո ղոքն ա ռանց բա վա րար ման թող նե լու մա սին
ո րո շումն ի րա վա խախ տում կա տա րած ան ձի
կող մից ստա նա լու օր վա նից 60 օր վա ըն թաց -
քում կամ տու գան քը տա րա ժամ կե տե լու մա սին
դի մու մում նշված ժամ կե տում տու գան քը չվճա -
րե լու դեպ քում փաս տա ցի չվճար ված տու գան -
քի չա փն ա վե լա նում է 50 տո կո սով:

Նշ ված նոր մի մեկ նա բա նու թյու նից չի բխում,
որ Օ րենսդ րի կող մից պար տա դիր պա հանջ է
սահ ման ված գու մա րի ա վե լաց ման դեպ քում
վար չա կան ակտ կա յաց նե լը: Այ սինքն` նշված
նոր մի մեկ նա բա նու թյու նից բխում է, որ վար -
չա կան տու գան քը չվճա րե լու դեպ քում վրա է
հաս նում հետևանք` 25 կամ 50 տո կո սով տու -
գան քի գու մարն ա վե լա նա լու տես քով: Տվ յալ
դեպ քում հարց է ա ռա ջա նում. արդ յոք վար չա -
կան մար մի նը տվյալ դեպ քում պար տա վո՞ր է
կա յաց նել վար չա կան ակտ` տու գան քի գու մա -
րը 25 կամ 50 տո կո սով ա վե լա նա լու մա սին:

Ա վե լի պատ կե րա վոր լի նե լու հա մար ներ -
կա յաց նենք օ րի նա կով: Այս պես. ճա նա պար հա -
յին երթևե կու թյան կա նոն նե րի խախտ ման պատ -
ճա ռով ան ձը են թարկ վել է վար չա կան պա -
տաս խա նատ վու թյան 150000 դրա մի չա փով:
Վար չա կան մար մի նը, տես նե լով, որ տու գան -
քի գու մա րը՝ 150000 դրա մը, ան ձի կող մից օ -
րեն քով սահ ման ված ժամ կե տում չի վճար վել,
և վար չա կան ակ տը դար ձել է ան բո ղո քար կե լի,
հայց է ներ կա յաց նում ՀՀ վար չա կան դա տա -
րան` 225000 դրամ գու մա րի բռնա գանձ ման
պա հան ջի մա սին` հիմն վե լով վար չա կան ի րա -
վա խախ տում նե րի վե րա բեր յալ ՀՀ օ րենսգր քի
305-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սի վրա: 

Դա տա կան պրակ տի կան սույն գոր ծե րով
հա կա սա կան է4:

Անդ րա դառ նա լով նշված խնդրին` ՀՀ Սահ -

4 Դատարանը թիվ ՎԴ/6423/05/15 վարչական գործով 18.07.2016թ. կայացրած վճռով 225000 դրամ բռնագանձելու
պահանջի մասին հայցը բավարարել է մասնակիորեն՝ պատասխանողից հօգուտ ՀՀ ոստիկանության «Ճանապարհային
ոստիկանություն» ծառայության բռնագանձել է 75000 ՀՀ դրամ, իսկ մնացած մասով հայցը մերժել է:
Դատարանը թիվ ՎԴ/4265/05/15 վարչական գործով կայացրած վճռով 350000 դրամ բռնագանձելու պահանջի
մասին հայցը բավարարել է մասնակիորեն՝ 105000 ՀՀ դրամի մասով, մինչդեռ ՀՀ վարչական վերաքննիչ



մա նադ րա կան դա տա րանն ար ձա նագ րել է.
Վար չա կան ի րա վա խախ տում նե րի վե րա բեր -
յալ ՀՀ օ րենսգր քի ու սում նա սի րու թյու նից բխում
է, որ օ րենս գիր քը չի նա խա տե սում այն պի սի ի -
րա վա խախ տում, ինչ պի սին նշա նակ ված տու -
գանքն օ րեն քով սահ ման ված ժամ կե տում չվճա -
րելն է:

Հիմք ըն դու նե լով նշված հան գա ման քը` ՀՀ
Սահ մա նադ րա կան դա տա րանն ար ձա նագ րել
է, որ նշա նակ ված տու գանքն օ րեն քով սահ -
ման ված ժամ կե տում չվճա րե լը վար չա կան ի -
րա վա խախ տում չէ, հետևա բար՝ օ րենսգր քի
տվյալ դրույ թով սահ ման ված տու գան քի չա փի
ա վե լաց ման դեպ քում բա ցառ վում է վար չա կան
վա րույ թի հա րու ցու մը` դրա նից բխող բո լոր
հետևանք նե րով: Տու գան քի չա փի ա վե լա ցու մը
վար չա կան տույ ժի տե սակ և վար չա կան պա -
տաս խա նատ վու թյան մի ջոց չէ, այլ կոչ ված է
կան խար գե լե լու օ րեն քով սահ ման ված կար գով
նշա նակ ված տույ ժե րը սահ ման ված ժամ կե տում
չվճա րե լու հնա րա վոր դեպ քե րը և բարձ րաց նե -
լու ան ձանց կար գա պա հու թյու նը պե տու թյան
առջև պար տա վո րու թյուն նե րի բա րե խիղճ կա -
տար ման գոր ծում5:

Վե րը նշված ի րա վա կան նոր մե րի վեր լու -
ծու թյան և ՀՀ Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի
ար տա հայ տած ի րա վա կան դիր քո րոշ ման հա -
մադր ումից պարզ է դառ նում, որ Օ րենս դի րը

տու գան քի չա փի ա վե լա ցու մը սահ մա նել է որ -
պես նշված ժա մա նա կա մի ջո ցի լրա նա լու հե -
տևան քով ինք նա բե րա բար տե ղի ու նե ցող ի -
րա դար ձու թյուն, այ սինքն` տու գան քի չա փի ա -
վե լաց ման փաս տը վար չա կան վա րույ թի ա -
ռար կա չի կա րող դառ նալ, քա նի որ ա վե լա ցու -
մը տե ղի է ու նե նում օ րեն քի ու ժով, և այդ կա -
պակ ցու թյամբ վար չա կան ակտ ըն դու նե լու ան -
հրա ժեշ տու թյուն չկա:

Հետևա բար, կար ծում ենք՝ ե թե գանձ ման
են թա կա գու մա րը գե րա զան ցում է 200000
դրա մը և ա վե լա ցել է Վար չա կան ի րա վա խախ -
տում նե րի վե րա բեր յալ ՀՀ օ րենսգր քի ու ժով,
ա պա տվյալ դեպ քում վար չա կան մարմ նի վրա
ա վե լորդ պար տա կա նու թյուն դնելն ի րա վա չափ
չէ: Միա ժա մա նակ, հարկ է նշել, որ տվյալ դեպ -
քում հարց է ա ռա ջա նում. ե թե վար չա կան մար -
մի նը կա յաց րեց նոր վար չա կան ակտ` հիմն վե -
լով հիմ նա կան վար չա կան ակ տի վրա, ա պա
տվյալ վար չա կան ակ տով կա րո՞ղ է արդ յոք վե -
րաց նել մայր վար չա կան ակ տը. ե թե՝ ա յո, ապա
չի՞ ստաց վում արդ յոք մի ի րա վի ճակ, երբ գանձ -
ման մա սին ո րոշ ման հիմ քում ըն կած վար չա -
կան ակտն ար դեն իսկ վե րաց ված է, իսկ հա -
կա ռակ պա րա գա յում ստաց վում է, որ նույն ի -
րա վա խախտ ման վե րա բեր յալ առ կա են 2 տար -
բեր վար չա կան ակ տեր` մայր վար չա կան ակ -
տը և դ րա հի ման վրա տու գան քի գու մա րի
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դատարանի կողմից 10.03.2017 թվականի որոշմամբ տվյալ դատական ակտի մերժված մասի դեմ բերված
վերաքննիչ բողոքը բավարարվել է: Վերաքննիչ դատարանը որոշել է, որ գործի վարույթը ենթակա է կարճման`
հիմքում դնելով այն հանգամանքը, որ. «245000 ՀՀ դրամի մասով հանրային իրավական դրամական պահանջներով
նախատեսվող գումարի բռնագանձման պահանջը հիմնավորող համապատասխան վարչական ակտ օբյեկտիվ
իրականության մեջ գոյություն չունի»: 
Թիվ ՎԴ3/0013/05/17 վարչական գործով Դատարանը հայցադիմումի ընդունումը մերժել է` հիմքում դնելով այն
հանգամանքը, որ. «…Ապահովված չէ «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» Հայաստանի
Հանրապետության օրենքի 88-րդ հոդվածի 1.1-ին մասի «ա» կետով նախատեսված պարտադիր հիմքը, քանի որ
16.05.2016 թվականի թիվ ԱԹ-792020 որոշմամբ նշանակված տուգանքի գումարը` ֆիզիկական անձից գանձման
ենթակա դրամական պահանջը, ինքնին չի գերազանցում է երկու հարյուր հազար դրամը»:
Դատարանը թիվ ՎԴ/7757/05/16 վարչական գործով հայցադիմումը` 250000 դրամ բռնագանձելու պահանջի
մասով, ընդունել է վարույթ, իսկ 125000 դրամի մասով` հայցադիմումի ընդունումը մերժել է` հիմքում դնելով այն
հանգամանքը, որ 375000 ՀՀ դրամի չափով հանրային իրավական դրամական պահանջներով նախատեսվող
գումարի բռնագանձման պահանջը հիմնավորող համապատասխան վարչական ակտը բացակայում է, վերջինս
կայացվել է 250000 դրամի մասով: 
Թիվ ՎԴ/8880/05/16 վարչական գործով ՀՀ ոստիկանության ճանապարհային ոստիկանության հայցը՝ 225000
դրամ գումարի բռնագանձման պահանջի մասին, բավարարվել է: 

5 Տե՛ս ՀՀ Սահմանադրական դատարանի 13.11.2012 թվականի թիվ ՍԴՈ-1056 որոշումը:
ՀՀ Սահմանադրական դատարանն իր մեկ այլ` թիվ ՍԴՈ¬1007 որոշմամբ քննել է «Հարկերի մասին» ՀՀ օրենքի
28-րդ հոդվածի առաջին պարբերության սահմանադրականության հարցը, որը վերաբերում է վարչական ակտով
նախատեսված տուգանքի չվճարման հետևանքով դրա կրկնապատկման հարցին: 
Որոշման պատճառաբանական մասի 6-րդ կետում Սսահմանադրական դատարանը նշել է, որ նշված կարգը
սահմանված է օրենքով` որպես համապատասխան վիճակը վրա հասնելու դեպքում ինքնաբերաբար, իրավունքի
ուժով գործող կանոն, և դրա համար լրացուցիչ չի պահանջվում վարչական ակտի ընդունում:
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գանձ ման վե րա բեր յալ կա յաց ված վար չա կան
ակ տը: Տվ յալ դեպ քում չեն բա ցառ վում ի րա վի -
ճակ նե րը, երբ երկու վար չա կան ակ տերն էլ
դառ նան ան բո ղո քար կե լի, և վար չա կան մար -
մի նը 2 դեպ քում էլ դի մի գու մա րի գանձ ման
պա հան ջով: 

Հարկ ենք հա մա րում նշել, որ նշված խնդի -
րը վե րա բե րում է նաև հար կա յին մար մին նե րի
կող մից կա յաց վող վար չա կան ակ տե րին: Այս -
պես` «Հար կե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 29.1-րդ
հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ հար կա յին
պար տա վո րու թյուն նե րի գծով գու մար նե րի վճա -
րու մը սահ ման ված ժամ կե տից ու շաց նե լու դեպ -
քում հար կա յին մար մի նը կամ տե ղա կան ինք -
նա կա ռա վար ման մար մի նը ո րո շում է կա յաց -
նում հարկ վճա րո ղից ժա մա նա կին չվճար ված
գու մա րը գան ձե լու վե րա բեր յալ և այդ մա -
սին պատ շաճ ծա նու ցում վեր ջի նիս: 

Նշ ված նոր մի վեր լու ծու թյու նից պարզ է
դառ նում, որ հար կա յին պար տա վո րու թյուն նե -
րի վճար ման ու շաց ման դեպ քում հար կա յին
մար մի նը կա րող է նշված գու մար նե րը գան ձել
միայն այն դեպ քում, երբ կա յաց րել է վար չա -
կան ակտ ժա մա նա կին չվճար ված գու մա րը
գան ձե լու վե րա բեր յալ:

«Հար կե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 23-րդ հոդ -
վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ հար կի վճա րու մը
սահ ման ված ժամ կետ նե րից ու շաց նե լու դեպ -
քում ժամ կե տանց յու րա քանչ յուր օր վա հա մար
հարկ վճա րո ղը (հար կա յին օ րենսդ րու թյամբ
սահ ման ված դեպ քե րում` հար կա յին գոր ծա կա -
լը) վճա րում է տույժ` ժա մա նա կին չմուծ ված
հար կի գու մա րի 0,15 տո կո սի չա փով:

Նույն օ րեն քի 29-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի
հա մա ձայն՝ հարկ վճա րող նե րը թաքց ված կամ
պա կաս ցույց տրված հարկ վող օբ յեկ տի հա -
մար հար կի գու մա րը, ինչ պես նաև սույն օ րեն -
քի 13.13-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի, 23-27, 28.5 և
31 հոդ ված նե րի հա մա ձայն հաշ վարկ ված հար -
կա յին պար տա վո րու թյուն նե րը և սույն օ րեն քի
26-րդ հոդ վա ծի եր րորդ պար բե րու թյամբ սահ -
ման ված վնա սի հա տուց ման գու մար նե րը, բյու -
ջե են վճա րում հար կա յին մարմ նի կող մից հա -
մա պա տաս խան ակտ ներ կա յաց վե լուց հե տո`
10-օր յա ժամ կե տում: Ստուգ ման ակ տով ա ռա -
ջադր ված հար կի գու մար նե րի նկատ մամբ նշված
10-օր յա ժամ կե տում սույն օ րեն քի 23 հոդ վա -
ծով սահ ման ված տույ ժե րը չեն հաշ վարկ վում:

Այդ ժամ կե տը լրա նա լուց հե տո ստուգ ման ակ -
տով ա ռա ջադր ված հար կի գու մար նե րի չվճար -
ման կամ մաս նա կի վճար ման դեպ քում սույն օ -
րեն քի 23 հոդ վա ծով սահ ման ված տույ ժե րի
հաշ վար կը վերսկսելիս նշված 10-օր յա ժամ կե -
տը հաշ վի չի առն վում:

Նշ ված նոր մի մեկ նա բան ումից պարզ է
դառ նում, որ ստուգ ման ակ տով ա ռա ջադր ված
հար կի գու մա րի վճար ման հա մար սահ ման -
ված է 10-օր յա ժամ կետ, ո րի ըն թաց քում վճա -
րե լով ա ռա ջադր ված գու մա րը՝ անձն ա զատ -
վում է օ րեն քով սահ ման ված տույ ժե րի վճա րու -
մից, այ սինքն՝ նշված ժամ կե տով վար չա կան
(ստուգ ման) ակ տով ա ռա ջադր ված հար կա յին
պար տա վո րու թյան նկատ մամբ տույ ժե րի հաշ -
վար կը կա սեց վում է՝ ա ռա ջադր ված գու մարն
ամ բող ջու թյամբ վճա րե լու դեպ քում:

Մինչ դեռ, ինչ պես ար դեն նշվել է՝ ե թե վար -
չա կան մար մի նը նպա տակ է հե տապն դում գան -
ձելու ստուգ ման ակ տով ա ռա ջադր ված հար -
կա յին պար տա վո րու թյու նը, ա պա պար տա վոր
է սպա սել մինչև տվյալ վար չա կան ակ տի ան -
բո ղո քար կե լի դառ նա լը, ո րն օ րենսդ րի կող մից
սահ ման ված պար տա դիր պա հանջ է:

Փաս տո րեն, նկա րագր ված ի րա վի ճա կում
տու գան քի գու մա րը կրկնա պատկ վում է ար -
դեն օ րեն քի ու ժով, և ա ռան ձին վար չա կան ակ -
տի կա յա ցում կրկնա պատկ ման հա մար օ րեն -
քով սահ ման ված չէ, մինչ դեռ առ կա ի րա վա -
կար գա վոր ման վեր լու ծու թյունից պարզ է դառ -
նում, որ և՛ ստուգ ման ակ տով ա ռա ջադր ված
գու մա րի, և՛ տույ ժե րի գանձ ման հա մար հարկ
վճա րող նե րից տու գան քի և դ րա կրկնա պատկ -
ված չա փի գանձ ման հա մար վար չա կան մարմ -
նի կող մից անհ րա ժեշտ է վար չա կան ակ տի
(գու մար գան ձե լու մա սին ո րո շում) ըն դու նում՝
հիմ քում դնե լով ստուգ ման ակ տը, տու գան քի
մա սին վար չա կան ակ տը, իսկ ա ռա ջադր ված
հար կա յին պար տա վո րու թյու նը կա րող է գանձ -
ման ներ կա յաց վել՝ ժա մա նա կին չվճար ված գու -
մա րը գան ձե լու մա սին ո րոշ ման ան բո ղո քար -
կե լի դառ նա լուց հե տո միայն:

Սույն գոր ծե րով պրակ տի կա յի ու սու մնա -
սի րու թյու նը ցույց է տա լիս, որ նմա նա տիպ ի -
րա վի ճակ նե րում վար չա կան մարմ նի կող մից
կա յաց վում է 2 ո րո շում, այ սինքն` ե թե թիվ 1
վար չա կան ակ տով ան ձին ա ռա ջադր վել է
150000 դրա մի հար կա յին պար տա վո րու թյուն,



և օ րեն քով սահ ման ված ժամ կե տում նրա կող -
մից պար տա վո րու թյու նը չի կա տար վել, ա պա
վար չա կան մար մի նը կա յաց նում է թիվ 2 վար -
չա կան ակ տը` հիմ քում դնե լով թիվ 1 վար չա -
կան ակ տը, և դ րա նով ա ռա ջադր ված պար -
տա վո րու թյան նկատ մամբ հաշ վար կում տույժ
և տու գանք, որն էլ ան բո ղո քար կե լի դառ նա լուց
հե տո ներ կա յաց նում է կա տար ման: 

Այ սինքն՝ ստաց վում է, որ նույ նա տիպ ի -
րա վի ճակ նե րում տար բեր վար չա կան մար մին -
ներ տար բեր գոր ծե լաոճ են որ դեգ րել, ին չի
պատ ճառով մի մարմ նի կող մից կա յաց վում է
գու մա րի գանձ ման մա սին ո րո շում` հիմ քում
դնե լով մայր վար չա կան ակ տը, մյու սի կող մից`
ոչ:

Բա ցի վե րը նշվա ծից՝ կար ծում ենք, որ
տվյալ հոդ վա ծի շրջա նակ նե րում անհ րա ժեշտ
է վեր լու ծու թյան ա ռար կա դարձ նել նաև Օ րեն -
քի 88-րդ հոդ վա ծի 1.1-րդ մա սի «գ» կե տը:

Այս պես` նշված նոր մի «գ» կե տի` «Ի րա վա -
կան ակ տե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 86-րդ հոդ -
վա ծի 1-ին մա սի պա հան ջի հա մա պա տաս խան,
տա ռա ցի մեկ նա բանելիս ակն հայտ է դառ նում,
որ ի րա վա բա նա կան ան ձից կամ ան հատ ձեռ -
նար կա տի րո ջից գու մա րի բռնա գանձ ման պա -
հան ջով վար չա կան մար մի նը կա րող է դի մել
դա տա րան միայն այն դեպ քում, ե թե տվյալ
ան ձին պատ կա նող գույ քի ար ժեքն ա վե լի քիչ է
(չի բա վա րա րում), քան ան բո ղո քար կե լի ակ տի
հի ման վրա բռնա գանձ ման են թա կա գու մա րը: 

Միա ժա մա նակ, հարկ է նկա տել, որ նշված
նոր մի «ա» և «բ» կե տե րով սահ ման ված պայ -
ման նե րը տա րա ծե լի չեն «գ» կե տի նկատ մամբ
այն հիմ նա վոր մամբ, որ տվյալ կե տե րում խոս -
քը վե րա բե րում է բա ցա ռա պես ֆի զի կա կան
ան ձին, իսկ «գ» կե տի կար գա վո րում նե րը վե -
րա բե րում են ան հատ ձեռ նար կա տի րոջն ու ի -
րա վա բա նա կան ան ձին, որ պի սին չէ ֆի զի կա -
կան ան ձը:

Նշ վա ծի շնորհիվ հան գում ենք այն հետևու -
թյան, որ ե թե բռնա գանձ ման են թա կա գու մա -
րը գե րա զան ցում է 200000 դրա մը, կամ կա -
տա րո ղա կան վա րույթն ա վարտ վել է այն հիմ -
քով, որ բռնա գան ձում պետք է տա րած վի միակ
բնա կա րա նի վրա, ա պա վար չա կան մար մի նը
կա րող է դի մել դա տա րան բա ցա ռա պես այն
դեպ քում, երբ պար տա պա նը ֆի զի կա կան անձ
է:

Այ սինքն` այն դեպ քում, օ րի նակ, երբ բռնա -
գանձ ման են թա կա գու մա րը գե րա զան ցում է
200000 դրա մը, սա կայն պար տա պա նն ան -
հատ ձեռ նար կա տեր է կամ ի րա վա բա նա կան
անձ, վար չա կան մար մի նը չի կա րող վկա յա կո -
չել Օ րեն քի 88-րդ հոդ վա ծը, քա նի որ նշված
գու մա րի չա փը վե րա բե րե լի է միայն ֆի զի կա -
կան ան ձանց, իսկ ան հատ ձեռ նար կա տե րե րի
և ի րա վա բա նա կան ան ձանց հա մար գու մա -
րա յին որևէ սահ մա նա փա կում առ կա չէ, և վար -
չա կան մար մի նը նշված ան ձան ցից գու մար
բռնա գան ձե լու պա հան ջով կա րող է դա տա րան
դի մել միայն Օ րեն քի 88-րդ հոդ վա ծի 1.1-րդ
մա սի «գ» կե տով սահ ման ված հիմ քի առ կա յու -
թյան դեպ քում: 

«Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա տար -
ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 41-րդ հոդ վա ծում սպա -
ռիչ կեր պով շա րադր ված են կա տա րո ղա կան
վա րույթն ա վար տե լու դեպ քե րը: Այդ հոդվածում
որ պես կա տա րո ղա կան վա րույթն ա վար տե լու
հիմք նշված է ինչ պես պար տա պա նի գույք կամ
ե կա մուտ ներ չու նե նա լը (1-ին մա սի 3-րդ կետ),
այն պես էլ պա հան ջա տի րոջ պա հանջ նե րը բա -
վա րա րե լու հա մար պար տա պա նի գույ քի բա -
վա րար չլի նե լը (1-ին մա սի 4-րդ կետ):

Այ սինքն` հար կա դիր կա տա րո ղը յու րա -
քանչ յուր դեպ քում, երբ հայտ նա բե րում է վե րը
նշված հիմ քե րից որևէ մե կը (պար տա պա նի
որևէ գույք չի հայտ նա բեր վել, կամ հայտ նաբեր -
ված գույ քը բա վա րար չէ պա հան ջա տի րոջ պա -
հանջ նե րը բա վա րա րե լու հա մար) պար տա վոր
է ա վար տել կա տա րո ղա կան վա րույ թը, մինչ -
դեռ Օ րեն քի 88-րդ հոդ վա ծի 1.1-րդ մա սի «գ»
կե տում` որ պես դա տա րան դի մե լու հիմք, նշված
է միայն այն դեպ քը, որի հա մա ձայն՝ ի րա վա -
բա նա կան ան ձից կամ ան հատ ձեռ նար կա տի -
րո ջից գանձ ման են թա կա դրա մա կան պա հան -
ջը գե րա զան ցում է ի րա վա բա նա կան ան ձի կամ
ան հատ ձեռ նար կա տի րոջ գույ քի ար ժե քը, այ -
սինքն` վար չա կան մար մի նը դա տա րան կա րող
է դի մել միայն այն դեպ քում, ե թե կա տա րո ղա -
կան վա րույ թի ըն թաց քում պարզ վել է, որ ի րա -
վա բա նա կան ան ձից կամ ան հատ ձեռ նար կա -
տի րո ջից գանձ ման են թա կա դրա մա կան պա -
հան ջը գե րա զան ցում է նրա գույ քի ար ժե քը,
այ սինքն՝ պար տա պանն ու նի գույք, սա կայն
տվյալ գույ քի ար ժե քը պա կաս է պա հան ջա տի -
րոջ պա հանջ նե րը բա վա րա րե լու հա մար, և
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հար կա դիր կա տա րողն ա վար տել է կա տա րո -
ղա կան վա րույ թը նշված հիմ քով:

Կար ծում ենք, որ նշված դեպ քում Օ րենսդրի
կող մից միայն նշված հիմ քով դա տա րան դի մե -
լու ի րա վունք սահ մա նե լը պայ մա նա վոր ված է
այն տրա մա բա նու թյամբ, որ ան ձի գույ քի ան -
բա վա րա րու թյան դեպ քում միայն դա տա րանն
է ի րա վա սու ան ձին զրկելու սե փա կա նու թյու -
նից6, իսկ տվյալ դեպ քում հայ ցի հնա րա վոր
բա վա րար ման դեպ քում ան ձը կա րող է զրկվել
իր միակ գույ քից:

Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմ նա րար ա -
զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին կոն -
վեն ցիա յի 1952 թվա կա նի մար տի 20-ի ար ձա -
նագ րու թյան (այ սու հետ` Կոն վեն ցիա յի 1-ին ար -
ձա նագ րու թյան) 1-ին հոդ վա ծի հա մա ձայն` յու -
րա քանչ յուր ֆի զի կա կան կամ ի րա վա բա նա -
կան անձ ու նի իր սե փա կա նու թյու նից ա նար -
գել օգտ վե լու ի րա վունք: Ոչ ո քի չի կա րե լի զրկել
իր սե փա կա նու թյու նից, բա ցա ռու թյամբ` ի շահ
հան րու թյան և այն պայ ման նե րով, ո րոնք նա -
խա տես ված են օ րեն քով ու մի ջազ գա յին ի րա -
վուն քի ընդ հա նուր սկզբունք նե րով:

Այ սինքն` ան ձը կա րող է զրկվել սե փա կա -
նու թյու նից միայն նշված հիմ քե րի առ կա յու թյան
դեպ քում:

Նշ վա ծից ելնելով՝ կարծում ենք, որ Օրենս -
դրի կող մից սահ ման վել են կա տա րո ղական
վա րույթն ա վար տե լու տար բեր հիմ քեր, և նշված
հիմ քե րից միայն պար տա պա նի գույ քի ան -
բավա րա րու թյան հիմ քով կա տա րո ղա կան վա -
րույթն ա վար տե լու դեպ քում վար չա կան մար -
մի նը կարող է դի մել դա տա րան` գու մա րի բռնա -
գանձ ման պա հան ջով, իսկ պար տա պա նի գույ -
քի չհայտնա բե րե լը որևէ կերպ չի կա րող մեկ -
նա բան վել՝ որ պես պար տա պա նի գույ քի ան -
բա վա րա րու թյուն:

Ա վե լին՝ պար տա պա նի գույ քի չհայտ նա -
բեր ման հիմ քով կա տա րո ղա կան վա րույթն ա -

վար տե լով՝ վար չա կան մար մի նը հստակ նշում
է, որ տվյալ պար տա պա նը չու նի որևէ գույք,
հետևա բար՝ ա նի մաստ է նշված հար ցի հետ
կապ ված կրկին դա տա րան դի մե լը: Նշ ված
դեպ քում ստաց վում է շրջապ տույտ, ո րի պատ -
ճառով ծան րա բեռն վում է դա տա րա նը` քննու -
թյան ա ռար կա դարձ նե լով ի րեն ոչ ընդ դատ յա
վե ճեր, և հար կա դիր կա տար ման ծա ռա յու թյու -
նը` ստիպ ված լի նե լով նույն հար ցի վե րա բեր յալ
կրկին հա րու ցել կա տա րո ղա կան վա րույթ և
կրկին նշել, որ պար տա պա նին պատ կա նող
որևէ գույք չի հայտ նա բեր վել:

Վե րը նշվա ծից հան գում ենք այն հետևու -
թյան, որ այն պա րա գա յում, երբ կա տա րո ղա -
կան վա րույթն ա վարտ վել է այն հիմ քով, որ
հնա րա վոր չի ե ղել հայտ նա բե րել պար տա պա -
նին պատ կա նող որևէ գույք, ան բո ղո քար կե լի
վար չա կան ակ տի հի ման վրա գու մա րի բռնա -
գանձ ման պա հան ջը չի կա րող քննու թյան ա -
ռար կա դառ նալ ՀՀ վար չա կան դա տա րա նում:

Ան բո ղո քար կե լի վար չա կան ակ տե րի հի -
ման վրա գու մա րի բռնա գանձ ման վե րա բեր յալ
գոր ծե րով դա տա կան պրակ տի կա յի ու սում նա -
սի րու թյունից հան գում ենք այն հետևու թյան,
որ, թեև առ կա դիր քո րո շում նե րը տար բեր են,
սա կայն, այ նուա մե նա յնիվ, գե րիշ խում է այն
տե սա կե տը, որ վար չա կան ակ տով նա խա տես -
ված տու գան քի չվճար ման պատճառով ա վե -
լաց ված գու մա րի գանձ ման հա մար պետք է
ըն դուն վի ա ռան ձին վար չա կան ակտ, հա կա -
ռակ դեպ քում վար չա կան ակ տը պետք է կա -
տար ման են թարկ վի ար տա դա տա կան կար -
գով:

Միա ժա մա նակ, հարկ է նշել, որ մի ջազ -
գա յին փոր ձի7 ու սում նա սի րու թյու նը ցույց է տա -
լիս, որ վար չա կան ակ տե րի հի ման վրա գու -
մա րի բռնա գանձ ման վա րույթ նե րի առ կա յու -
թյու նը տա րած ված երևույթ չէ8:

6 ՀՀ Սահմանադրության 60-րդ հոդվածի 4-րդ մաս:
7 Ուսումնասիրության առարկա են դարձվել Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության, Հունաստանի, Ռուսաստանի

Դաշնության, Ղազախստանի, Վրաստանի վարչական դատավարության օրենսգրքերը: 
8 Գումարի բռնագանձման պահանջով դատարան դիմելու իրավունք սահմանված է Ռուսաստանի Դաշնության

վարչական դատավարության օրենսգրքի 286-րդ հոդվածով: Ղազախստանի վարչական դատավարության
օրենսգրքում խոսվում է դատական ծախսերի բռնագանձման հայցերի մասին: 



ԳԵՎՈՐԳ ԿՈՍՏԱՆՅԱՆ
ՀՀ ԱԺ պատգամավոր, ՄԻԵԴ-ում ՀՀ ներկայացուցիչ.
իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

ՀԱՅԵՑՈՂՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆՆԵՐ ՍԿԶԲՈՒՆՔԻ ԿԻՐԱՌՈՒԹՅՈՒՆԸ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՈՒՄ ԵՎ 
ԴՐԱ ՈՒՂՂՎԱԾՈՒԹՅՈՒՆԸ

(ԳԻՏԱՎԵՐԼՈՒԾԱԿԱՆ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅՈՒՆ)

Հոդ վա ծը նվիր ված է մի ջազ գա յին ի րա վուն քի «հա յե ցո ղու թյան սահ ման նե ր» սկզբուն քին, խո րը վեր լու ծու թյան է
են թարկ ված նշված սկզբուն քը, բա ցա հայտ ված են դրա կի րառ ման լայն սահ ման նե րը ոչ միայն պե տու թյուն նե րի, այլև
մի ջազ գա յին կազ մա կեր պու թյուն նե րի կող մից: Հոդ վա ծում վեր են հան ված սկզբուն քի կի րառ ման սահ ման նե րը՝ դրա
կի րառ ման կոնկ րետ ո լորտ նե րից կախ ված, ման րա մասն անդ րա դարձ է կա տար ված Եվ րո պա կան դա տա րա նի կող -
մից քննարկ վող սկզբուն քի կի րառ ման հա մար իր նա խա դե պա յին ի րա վուն քով ձևա վոր ված հիմ նա կան ե ղա նակ նե -
րին և հիմ քե րին, ին չի շնորհիվ ձևա վոր վել են մի շարք չա փա նիշ ներ, ո րոնց գոր ծադր մամբ Դա տա րա նը ո րո շում է յու -
րա քանչ յուր պե տու թյան հա յե ցո ղու թյան սահ ման նե րը: 

Բա նա լի բա ռեր. մի ջազ գա յին ի րա վունք, հա յե ցո ղու թյան սահ ման ներ, հա յե ցո ղու թյան ա զա տու թյուն, մի ջազ -
գա յին կազ մա կեր պու թյուն ներ, տրի բու նալ ներ, Եվ րո պա կան դա տա րան:

ГЕВОРГ КОСТАНЯН 
Депутат парламента РА,
представитель РА в Европейском 
суде по правам человека,
кандидат юридических наук, доцент

ПРИМЕНЕНИЕ ПРИНЦИПА ГРАНИЦ ДИСКРЕЦИЙ В МЕЖДУНАРОДНОМ ПРАВЕ И ЕГО НАПРАВЛЕННОСТЬ
(НАУЧНО-АНАЛИТИЧЕСКОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ)

Статья посвящена принципу «границ дискреции (усмотрения)» в международном праве, в ней данный принцип
подвергнут тщательному анализу, раскрыты широкие границы его применения не только государствами, но и между-
народными организациями. В статье выявлены границы применения принципа, в зависимости от конкретной сферы
его применения, тщательно представлены сформированные Европейским судом основные способы и основания при-
менения данного принципа в своей судебной практике, в результате которой был сформирован ряд критериев,
посредством которых суд устанавливает границы дискреционных полномочий каждого государства.

Ключевые слова: международное право, границы дискреции, свобода усмотрения, международные организации,
трибуналы, Европейский суд.

GEVORG KOSTANYAN 
Member of the National Assembly of RA,
Government Representation Before the
European Court Of Human Rights, PhD in Law

APPLICATION OF THE PRINCIPLE OF “THE SCOPE OF DISCRETION” IN INTERNATIONAL LAW AND ITS TENDENCY
(SCIENTIFIC-ANALYTICAL RESEARCH)

The article is dedicated to the principle of “the scope of discretion” in international law. It deeply discusses current
principle, and reveals the scope of its wide application not only by the states but also by the international organizations. As
well as it explores the scope of application of the principle depending on the specific field of its application. A detailed
analysis is demonstrated regarding the case-law of the European Court of Human Rights on the main manners and grounds
of application thereof, according to which the Court has set standards on deciding the scope of state discretion. 

Keywords: international law; scope of discretion; international organizations; tribunals; European Court of Human
Rights.
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ՍԵՂՄԱԳՐԵՐ / АБСТРАКТЫ / ABSTRACTS

ՎԱՐԴԳԵՍ ՍԱՐԳՍՅԱՆ
ՀՀ ԳԱԱ Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտի հայցորդ

ԱՆՁԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՔՐԵԱԻՐԱՎԱԿԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆՅՈՒԹԱԿԱՆ ԱՐԺԵՔՆԵՐԸ

Սույն հոդ վա ծում քննարկ վել են ան ձի անվ տան գու թյան քրեաի րա վա կան պաշտ պա նու թյան նյու թա կան ար ժեք -
նե րի էու թյու նը, բո վան դա կու թյու նը և բ նու թագ րա կան հատ կա նիշ նե րը: 

Հոդ վա ծում լայ նո րեն օգ տա գործ վել են մաս նա գի տա կան գրա կա նու թյան, դա տա կան պրակ տի կա յի և նոր մա -
տիվ նյու թե րը, ո րոնց հա մա կող մա նի վեր լու ծու թյան արդ յունք նե րի հի ման վրա հե ղի նա կը ձևա կեր պել է գի տա կան-
գործ նա կան նշա նա կու թյուն ունեցող ա ռա ջար կու թյուն ներ և եզ րա հան գում ներ: 

Բա նա լի բա ռեր. ան ձի անվ տան գու թյուն, քրեաի րա վա կան պաշտ պա նու թյուն, պա տիվ, ար ժա նա պատ վու թյուն,
նյու թա կան ար ժեք ներ, կյան քի ի րա վունք:

ВАРДГЕС САРГСЯН 
Соискатель

МАТЕРИАЛЬНЫЕ БЛАГА УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ

В данной статье были рассмотрены сущность, содержание и характерные черты материальных благ уголовно-
правовой защиты безопасности личности.

В статье широко использовались профессиональная литература, материалы судебной практики и нормативные
материалы, на основании результатов анализа которых автор сформулировал предложения и выводы научно-
практического значения.

Ключевые слова: безопасность личности, уголовно-правовая защита, честь, достоинство, материальные блага,
право на жизнь.

VARDGES SARGSYAN
Research Applicant

MATERIAL VALUES OF THE CRIMINAL-LAW PROTECTION OF THE SECURITY OF PERSON

In this article, the essence, content and characteristic features of the material values of the criminal-law protection of
the personal security are examined.

Professional literature, materials of judicial practice and normative materials have been widely used in this article, based
on the results of analysis of which the author has formulated proposals and conclusions of scientific and practical importance.

Keywords: personal security, criminal-law protection, honour, dignity, material values, right to life. 
_______________________________________________________________________________________________

* * *
_______________________________________________________________________________________________

ԱՐԳԻՇՏԻ ՔՅԱՐԱՄՅԱՆ ՀԱՅԿ ԵՐԵՄՅԱՆ
Երևան քաղաքի դատախազության դատախազ Գեղարքունիքի մարզի դատախազության դատախազ

ԳՈՐԾՈՒՆ ԶՂՋԱԼՈՒ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ ՔՐԵԱԻՐԱՎԱԿԱՆ ԵՎ ՔՐԵԱԴԱՏԱՎԱՐԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ

Հոդվածում անդրադարձ է կատարվել գործուն զղջալու ինստիտուտի քրեաիրավական և քրեադատավարական
վերլուծությանը: Քննարկվել և մեկնաբանվել են հիշյալ ինստիտուտի կիրառման նախապայմանները, ներկայացվել
են ինչպես տեսական մակարդակում քննարկվող, այնպես էլ գործնականում ընդունված մոտեցումներից տարբերվող
դիրքորոշումներ: Անդրադարձ է կատարվել նաև քննարկվող ինստիտուտի կիրառման կարգին, այդ առումով իրավա-
կան կարգավորման բացակայության պայմաններում կիրառելի պրակտիկային: 

Հոդվածում մոտեցումներ են առաջադրվել առ այն, որ ՀՀ քրեական օրենսգրքի 72-րդ հոդվածով նախատես-
ված դրական պայմանները կատարած անձը պետք է պարտադիր ազատվի քրեական պատասխանատվությունից, և
այդ հարցը չպետք է թողնվի վարույթն իրականացնող մարմնի հայեցողությանը: Այս համատեքստում անդրադարձ է
կատարվել անգլոսաքսոնական իրավական համակարգում լայն կիրառում ստացած՝ արդարադատության հետ գոր-
ծարքի ինստիտուտին:

Հոդվածում ներկայացվել և մեկնաբանվել են նաև առաջին անգամ հանցանք կատարած անձ, մեղայականով
կամովին ներկայանալ, հան ցա գոր ծու թյու նը բա ցա հայ տե լուն ա ջակ ցել, հան ցա գոր ծու թյամբ պատ ճառ ված վնա սը
հա տու ցել կամ հար թել հաս կա ցու թյուն նե րը:

Բա նա լի բա ռեր. գոր ծուն զղջալ, ինս տի տու տի կի րառ ման նա խա պայ ման ներ, կա րող է ա զատ վել քրեա կան
պա տաս խա նատ վու թյու նից, ար դա րա դա տու թյան հետ գոր ծարք, մեղ մաց նող հան գա մանք, վնա սը հա տու ցել կամ
հար թել, հան ցա գոր ծու թյու նը բա ցա հայ տե լուն ա ջակ ցել, մեղայականով կամովին ներկայանալ:
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АРГИШТИ КЯРАМЯН АЙК ЕРЕМЯН
Прокурор прокуратуры города Еревана Прокурор прокуратуры Гегаркуникской области

УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ И УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ИНСТИТУТА ДЕЯТЕЛЬНОГО РАСКАЯНИЯ

В статье совершен уголовно-правовой и уголовно-процессуальный анализ института деятельного раскаяния. Об-
суждены и прокомментированы предварительные условия данного института, продемонстрированы как на теоретическом
уровне обсужденные, так и отличающиеся от общепризнанных практических подходов позиции. Также представлены
порядок применения данного института, существующая практика при условиях отсутствия правового урегулирования
в данной сфере.

В статье представлена позиция о том, что лицо, обеспечившее положительные условия статьи 72-ой Уголовного
кодекса РА, в обязательном порядке должно бить освобождено от уголовной ответственности, и решение данного
вопроса не должно оставаться на предусмотрение органа, осуществляющего уголовное производство. В данном
контексте проанализирован институт сделки с правосудием, который обладает широкой применяемостью в
англосаксонской правовой системе.

В статье также представлены и прокомментированы понятия «лицо, впервые совершившее преступление»,
«добровольная явка с повинной», «способствование раскрытию преступления», «возмещение или заглажение ущерба,
причиненного преступлением».

Ключевые слова: деятельное раскаяние, предпосылки применения института, может быть освобождено от
уголовной ответственности, сделка с правосудием, смягчающее обстоятельство, возмещение или заглажение ущерба,
способствование раскрытию преступления, добровольная явка с повинной.

ARGISHTI KYARAMYAN HAYK YEREMYAN
Prosecutor at Prosecutor's Office of Yerevan City Prosecutor at Prosecutor's Office of Gegharkunik Region

THE CRIMINAL AND CRIMINAL PROCEDURE ASPECTS OF THE INSTITUTE OF REPENTANCE

The criminal and criminal procedure aspects of the institute of repentance are discussed in this Article. The following
issues have been discussed and commented: preconditions for the implementation of the above mentioned institute, both
issues which are being discussed at the theoretical level and different approaches from those being accepted in practice have
been presented. This Article also analyzes the procedure for the implementation of the above mentioned institute and in the
sense of the lack of legal regulation the implemented practice.

It is suggested in the Article, that a person who fulfilled all the positive conditions mentioned in the Article 72 to the
Criminal Code of RA shall be exempted from criminal liability and this question shall not be left on the discretion of the body
conducting criminal proceedings. In this context, reference has been made to the well-accepted institute of plea-bargaining
in the Anglo Saxon legal system. 

The concepts of “a person committed a criminal offence for the first time”, “voluntary surrender”, “assisting to the
revelation of the crime”, “compensation or mitigation of the damages caused by crime” has been presented and analyzed in
the Article.

Keywords: Repentance, preconditions for the implementation of the institute, may be exempted for the criminal
liability, plea bargaining, mitigation factor, compensation or mitigation of the damage, assisting to the revelation of the crime,
surrender.
_______________________________________________________________________________________________

* * *
_______________________________________________________________________________________________

ԲԱԳՐԱՏ ՂԱԶԻՆՅԱՆ
ՀՀ արդարադատության նախարարի խորհրդական, 
արդարադատության երկրորդ դասի խորհրդական, 
իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

ԳՈՐԾԱԴԻՐ ԻՇԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԶԱՐԳԱՑՈՒՄՆԵՐԻ
ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ

Սույն հոդ վա ծի շրջա նակ նե րում հե ղի նա կը քննարկ ման ա ռար կա է դարձ րել Հան րա պե տու թյան գոր ծա դիր իշ -
խա նու թյան մար մին նե րի հա մա կար գը՝ հաշ վի առ նե լով մինչ օրս տե ղի ու նե ցած սահ մա նադ րա կան զար գա ցում նե րի
արդ յունք նե րը:

Հա մադր ված դի տար կե լով սահ մա նադ րա կան և օ րենսդ րա կան ի րա վա կար գա վոր ման կա ռու ցա կար գե րը՝ հե -
ղի նա կը դի տար կել է սկզբուն քա յին եր կու հար ցադ րում, այն է՝ 

ա) գոր ծա դիր իշ խա նու թյան մար մին նե րի հա մա կար գի սահ ման ման նոր մա տիվ-ի րա վա կան հիմ քը, դրա ազ դե -
ցու թյու նը հա մա կար գի կա յու նու թյան վրա,
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բ) հան րա պե տա կան գոր ծա դիր մար մին նե րի ի րա վա կան կար գա վի ճա կի և գոր ծառ նա կան տա րան ջատ ման ա -
ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը:

Կա տար ված ու սում նա սի րու թյան արդ յուն քով հե ղի նա կը, հաշ վի առ նե լով նոր սահ մա նադ րա կան լու ծում նե րը,
ա ռա ջար կել է ո րո շա կի օ րենսդ րա կան լու ծում ներ, ո րոնք հնա րա վո րու թյուն կտան հստա կեց նելու հան րա պե տա կան
գոր ծա դիր մար մին նե րի գոր ծառ նա կան դե րա կա տա րու մը պե տա կան կա ռա վար ման հա մա կար գում:

Բա նա լի բա ռեր. կա ռա վա րու թյուն, նա խա րա րու թյուն, կա ռա վա րու թյանն ա ռըն թեր պե տա կան կա ռա վար ման
մար մին, հան րա պե տա կան գոր ծա դիր մար մին, գոր ծա դիր իշ խա նու թյան մար մին նե րի հա մա կարգ, գոր ծա ռու թա յին
տա րան ջա տում

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

СИСТЕМА ОРГАНОВ ИСПОЛНИТЕЛЬНОЙ ВЛАСТИ В КОНТЕКСТЕ КОНСТИТУЦИОННОГО РАЗВИТИЯ

В рамках данной статьи автор исследовал систему органов исполнительной власти, принимая во внимание
результаты конституционного развития.

Исследуя конституционные и законодательные механизмы правового регулирования, автор рассмотрел два
основных вопроса, а именно:

а) нормативно-правовая база создания системы органов исполнительной власти, ее влияние на стабильность системы;
б) правовой статус и особенности функционального разделения республиканских органов исполнительной власти.
Учитывая новые конституционные решения, автором предложены некоторые законодательные решения, которые

помогут разъяснить функциональную роль республиканских органов исполнительной власти в системе
государственного управления.

Ключевые слова: правительство, министерство, орган государственного управления при правительстве,
республиканский исполнительный орган, система органов исполнительной власти, функциональное разделение

BAGRAT GHAZINYAN
Advisor to the Minister of Justice of the RA, PhD in Law, 
Associate Professor, Second class councillor of Justice

SYSTEM OF THE EXECUTIVE POWER INSTITUTIONS IN THE CONTEXT OF CONSTITUTIONAL DEVELOPMENT

The author of this article has made the subject of discussion within the system of executive power institutions, taking
into account the results of the constitutional developments so far.

Considering the combination of constitutional and legal mechanisms of regulation, the author observed two fundamental
questions, namely,

a) normative legal basis for establishing the system of executive power institutions, its impact on the stability of the system.
b) the legal status and functional separation features of the republican executive institutions.
Taking into account the new constitutional solutions author proposed certain legislative solutions, which can clarify

functional role of executive institutions in the system of public administration.
Key words: Government, ministry, state administration institution under government, republican executive institution,

system of the executive power institutions, functional separation
_______________________________________________________________________________________________

* * *
_______________________________________________________________________________________________

ՀԱՅԿ ԿԵՍՈՅԱՆ
Հայաստանի Հանրապետության պետական կառավարման ակադեմիայի 
իրավագիտության ամբիոնի ասպիրանտ, 
Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի աշխատակազմ, 
իրավաբանական վարչություն, առաջատար մասնագետ 

ՊԵՏԱԿԱՆ ԻՇԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ՄԻՋԵՎ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ՀԱՎԱՍԱՐԱԿՇՌՈՒԹՅԱՆ
ԱՊԱՀՈՎՈՒՄԸ ԵՎ ՊԵՏԱԿԱՆ ԻՇԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ՄԻՋԵՎ ԱՌԱՋԱՑԱԾ ՎԵՃԵՐԻ ԷՈՒԹՅՈՒՆԸ

Հոդ վա ծի շրջա նակ նե րում ու սում նա սի րու թյան ա ռար կա են հան դի սա ցել պե տա կան իշ խա նու թյան մար մին նե -
րի միջև սահ մա նադ րա կան հա վա սա րակշ ռու թյան ա պա հով ման հետ կապ ված խնդիր նե րը և պե տա կան իշ խա նու -
թյան մար մին նե րի միջև ի րենց լիա զո րու թյուն նե րի ի րա կա նաց ման հետ կապ ված վե ճե րի էու թյու նը։ Կա տար ված ու -
սում նա սի րու թյան արդ յուն քով ներ կա յաց վել են պե տա կան իշ խա նու թյան մար մին նե րի միջև սահ մա նադ րա կան հա -
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վա սա րակշ ռու թյան ա պա հով ման մե խա նիզմ նե րը և պե տա կան իշ խա նու թյան մար մին նե րի միջև ա ռա ջա ցած վե ճե րի
լուծ ման ուղ ղու թյուն նե րը։ 

Հիմ նա կան բա ռեր. իշ խա նու թյուն նե րի բա ժան ման և հա վա սա րակշռ ման սկզբուն ք, սահ մա նադ րա կան հա վա -
սա րակշ ռու թյուն, ի րա վա կան բնույ թի վե ճեր, քա ղա քա կան բնույ թի վե ճե ր։

АЙК КЕСОЯН
Аспирант Академии государственного управления Республики Армения,
Аппарат Президента Республики Армения, юридическое управление, ведущий специалист

ОБЕСПЕЧЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННОГО БАЛАНСА МЕЖДУ ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ И 
ХАРАКТЕР СПОРОВ, ВОЗНИКАЮЩИХ МЕЖДУ ОРГАНАМИ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ

В рамках статьи предметом исследования стали задачи, связанные с обеспечением конституционного баланса
между органами государственной власти и характер споров, возникающих между органами государственной власти в
связи с исполнением своих полномочий. В результате осуществленного исследования, представлены механизмы
обеспечения конституционного баланса между органами государственной власти и направления решения споров, воз-
никающих между органами государственной власти.

Ключевые слова: принцип сбалансирования и разделения власти, конституционный баланс, споры правового
характера, споры политического характера.

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

THE PROVISION OF CONSTITUTIONAL BALANCE AMONG STATE GOVERNMENT BODIES AND 
THE ESSENCE OF DISPUTES RISEN BETWEEN STATE GOVERNMENT BODIES

Issues connected with the provision of Constitutional balance among state government bodies and the essence of
disputes between state government bodies connected with the implementation of their competencies are the subject of the
research in the framework of the article. Mechanisms of constitutional balance provision between state government bodies
and directions of disputes’ resolving risen between state government bodies have been presented in the framework of the re-
search.

Keywords: principle of power division and balance, constitutional balance, disputes of legal essence, disputes of
political essence.
_______________________________________________________________________________________________

* * *
_______________________________________________________________________________________________

ԱՐՄԱՆ ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ 
Հայ-ռուսական hամալսարանի ասպիրանտ

ՀՀ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ԼԻԱԶՈՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԻՐԱԿԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅԱՆ 
ԲԱՑԱՀԱՅՏՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐԸ

Տարբեր կառավարման ձև ունեցող պետու թյուններում, բնականաբար, պետու թյան գլուխների թե՛ գործառույթ-
ները, թե՛ ինստիտուտները տարբերակվում են. մի դեպքում առկա է նախագահի ինստիտուտ իր լիազորու թյուններով,
մյուս դեպքում՝ միապետ կամ հոգևոր առաջնորդ իրենց լիազորու թյուններով: ՀՀ Նախագահի կարևորագույն խնդիր-
ներից մեկն է ՀՀ Սահմանադրու թյան պահպանմանը հետևելը: Այդ նորմի իրացումն առաջարկվում է դիտարկել սահ-
մանադրական մշտադիտարկման պարադիգմայի շրջանակներում՝ հաշվի առնելով հատկապես 2018 թվականից ՀՀ
Սահմանադրու թյան՝ ամբողջու թյամբ ուժի մեջ մտնելու հանգամանքը:

Բանալի բառեր. Սահմանադրություն, պետության գլուխ, սահմանադրական մշտադիտարկում, նախագահ,
սահմանադրական վերահսկողություն:

АРМАН СТЕПАНЯН 
Аспирант Российско-Армянского университета 

ПРОБЛЕМА РАСКРЫТИЯ РЕАЛЬНОГО СОДЕРЖАНИЯ ПОЛНОМОЧИЙ ПРЕЗИДЕНТА РА

В странах с различными формами правления различаются не только функции глав государств, но также их
институты: в одном случае имеется институт президента с его полномочиями, в другом – монарх или духовный лидер
со своими полномочиями. Одной из наиболее важных фунцкций Президента РА является, то, что Президент РА следит
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за соблюдением Конституции. Реализацию этой нормы предлагается рассматривать в парадигме конституционного
мониторинга, особо учитывая полное вступление в силу с 2018 года изменений в Конституции РА.

Ключевые слова: Конституция, глава государства, конституционного контроля, президент, конституционный
контроль

АRMAN STEPANYAN
PhD student, Russian-Armenian university

CONTENT OF THE RA PRESIDENT`S POWERS

In countries with strange forms of government there are different not only functions of heads of States, but also their
institutions: in one case there is an Institute of the President with his powers, and on the other hand the monarch or a
spiritual leader with their powers. One of the most important function of the President of RA is that the RA President shall
observe the compliance with the Constitution. The implementation of this provision is proposed to consider in the paradigm
of constitutional monitoring, particularly in view of the full entry into force in 2018 changes in the RA Constitution.

Keywords: Constitution, head of state, constitutional monitoring, president, constitutional control.
_______________________________________________________________________________________________

* * *
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ԼԻԼԻԹ ՂԱԶԱՆՉՅԱՆ 
ՀՀ ԳԱԱ Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի 
և իրավունքի ինստիտուտի ավագ գիտաշխատող, 
իրավաբանական գիտությունների թեկնածու,
ՀՀ Փաստաբանական պալատի անդամ, 
ՀՀ ԳԱԱ Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի 
և իրավունքի ինստիտուտի դոկտորանտ

ԱՆՁԻ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԴՐՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՑՄԱՆ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ
ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐԻ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Տվ յալ գի տա կան հոդ վա ծում հե ղի նա կը հան գա մա նո րեն դի տար կում է ան ձի ի րա վա կան դրու թյան ի րաց ման ի -
րա վա բա նա կան ե րաշ խիք նե րի էու թյու նը, բո վան դա կու թյունն ու ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը: Կա տար ված ու սում նա -
սի րու թյուն նե րը վկա յում են, որ ան ձի ի րա վունք նե րի և պար տա կա նու թյուն նե րի սահ ման նե րի հստա կե ցու մը, ի րա -
վունք նե րի, ա զա տու թյուն նե րի, օ րի նա կան շա հե րի և պար տա կա նու թյուն նե րի ի րաց ման դա տա վա րա կան-ըն թա ցա -
կար գա յին ե ղա նա կը, ինչ պես նաև ար տո նու թյուն ներն ու խրա խուս ման մի ջոց նե րը, ո րոնք խթա նում են ան ձի ի րա -
վունք նե րի, ա զա տու թյուն նե րի և օ րի նա կան շա հե րի արդ յու նա վետ ի րա կա նա ցու մը, ե րաշ խա վո րում են ան ձի ի րա վա -
կան դրու թյան ի րա ցու մը ժո ղովր դա վա րա կան, ի րա վա կան պե տու թյու նում:

Բա նա լի բա ռեր. ան ձի ի րա վա կան դրու թյուն, ե րաշ խիք ներ, շա հեր, ան ձի ի րա վունք ներ և պար տա կա նու թյուն -
ներ, պե տու թյուն, ժո ղովր դա վա րու թյուն:

ЛИЛИТ КАЗАНЧЯН
Старший научный сотрудник Института философии, 
социологии и права НАН РА,
кандидат юридических наук, 
член Палаты адвокатов Республики Армения,
докторант Инситута философии, социологии и права НАН РА

ОСОБЕННОСТИ РЕАЛИЗАЦИИ ЮРИДИЧЕСКИХ ГАРАНТИЙ ПРАВОВОГО ПОЛОЖЕНИЯ ЛИЧНОСТИ

В данной научной статье автор обстоятельно рассматривает сущность, содержание и особенности юридических
гарантий правового положения личности. Проведенные исследования указывают, что конкретизация пределов прав и
обязанностей личности, процессуально-процедурные формы реализации прав, свобод, законных интересов личности,
а также меры поощрения и льготы для стимулирования реализации данных прав и свобод, обеспечивают реализацию
правового положения личности в демократическом, правовом государстве.

Ключевые слова: правовое положение личности, гарантии, интересы, права и обязанности личности, государство,
демократия.
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LILIT KAZANCHIAN
Senior Researcher of The Institute of Philosophy, 
Sociology and Law of NAS RA, PhD in Law,
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of the Republic of Armenia, 
Doctoral candidate of The Institute of Philosophy, 
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PECULIARITIES OF IMPLEMENTATION OF LEGAL GUARANTEES OF LEGAL POSITION OF PERSONALITY

In the given scientific article the author thoroughly examines the essence, content and features of legal guarantees of
the legal status of the individual. The conducted researches indicates, that the specification of limits of the rights and duties
of the individual, the procedural forms of realizing the rights, freedoms and legal interests of the individual, as well as
incentives and benefits wich stimulate the realization of these rights and freedoms, ensure the realization of the legal status
of the individual in a democratic, legal state.

Keywords: legal status of the individual, guarantees, interests, rights and obligations of the individual, the state, democracy.
_______________________________________________________________________________________________

* * *
_______________________________________________________________________________________________

ԿԱՐԵՆ ԱՄԻՐՅԱՆ
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պետության և 
իրավունքի տեսության ու պատմության ամբիոնի ասպիրանտ

ՊԵՏԱԿԱՆ ԻՇԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՊԱՇՏՈՆԱՏԱՐ ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՆՐԱՅԻՆ-ԻՐԱՎԱԿԱՆ
ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ

Հեղինակի կողմից քննարկման առարկա են դարձել հանրային-իրավական պատասխանատվու թյան տեսական
հիմնախնդիրները, տրվել են այնպիսի հասկացու թյունների սահմանումներ, ինչպիսիք են «հանրային-իրավական
պատասխանատվու թյուն», «պաշտոնատար անձ»: 

Բացի այդ՝ առաջադրվել է այն գաղափարը, որ պետու թյան (պետական իշխանու թյան և պաշտոնատար ան-
ձանց) պատասխանատվու թյունը կոչվում է հանրային-իրավական, քանի որ առաջանում է հանրային իրավահարա-
բերու թյունների ոլորտում պետական իշխանու թյան ներկայացուցչի կողմից պետաիշխանական լիազորու թյունների ի-
րացման շրջանակներում և կարող է գոյու թյուն ունենալ միայն իրավական կարգավորման շրջանակներում:

Բանալի բառեր. պատասխանատվություն, իրավական պատասխանատվություն, հանրային-իրավական
պատասխանատվություն, պետական իշխանության պատասխանատվություն, պաշտոնատար անձանց
պատասխանատվություն:

КАРЕН АМИРЯН 
Аспирант кафедры теории и истории государства и права ЕГУ

ПУБЛИЧНО-ПРАВОВАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ГОСУДАРСТВЕННЫХ ОРГАНОВ И ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ 
В КОНТЕКСТЕ СОЦИАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

Автором рассмотрены теоретические проблемы публично-правовой ответственности, даны определения таких
понятий, как “публично-правовая ответственность”, “должностное лицо”.

Кроме того, автор выдвинул идею о том, что ответственность государства (государственных органов и
должностных лиц) является публично-правовой, так как она возникает в рамках реализации представителем
государстенной власти государственно-властных полномочий в сфере общественно-правовых отношений и может су-
ществовать только в рамках правового регулирования.

Ключевые слова: ответственность, правовая ответственность, публично-правовая ответственность, ответственность
государственной власти, ответственность должностных лиц.

KAREN AMIRYAN 
PhD Student of the YSU Chair of Theory and History of State and Law

PUBLIC LEGAL RESPONSIBILITY OF THE STATE AND OFFICIALS IN THE CONTEXT OF SOCIAL RESPONSIBILITY

The author considered theoretical issues of public legal responsibility, and defined such concepts as “public legal re-
sponsibility” and “official”.

84
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In addition, the author put forward the idea that the responsibility of the State (State authorities and officials) is public
legal, since it arises within the framework of realization of the powers by the representative of state power in the sphere of
public legal relations, and it can exist only within the framework of a legal settlement.

Keywords: responsibility, legal responsibility, public legal responsibility, responsibility of the State, responsibility of officials. 
_______________________________________________________________________________________________

* * *
_______________________________________________________________________________________________

ՀՈՎՍԵՓ ՔՈՉԱՐՅԱՆ
Իրավաբան

ՀԵՏՄԱՀՈՒ ՓՈԽՊԱՏՎԱՍՏՄԱՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅԱՆ ԿԱՆԽԱՎԱՐԿԱԾԻ ՈՐՈՇ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ

Հոդվածում դիտարկվում են հետմահու փոխպատվաստման համաձայնու թյան կանխավարկածի որոշ հիմնա -
խնդիրներ Հայաստանի Հանրապետու թյունում: Հեղինակը, ուսումնասիրելով արտասահմանյան պետու թյունների
փորձը և ՄԻԵԴ-ի դիրքորոշումները, հանգում է այն եզրակացու թյան, որ անհրաժեշտ է համաձայնու թյան կանխա-
վարկածը փոխարինել անհամաձայնու թյան կանխավարկածով:

Բանալի բառեր. համաձայնու թյան կանխավարկած, անհամաձայնու թյան կանխավարկած, օրգաններ, փոխ-
պատվաստում, արժանապատվու թյուն:

ОВСЕП КОЧАРЯН
Юрист

НЕКОТОРЫЕ ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРЕЗУМПЦИИ СОГЛАСИЯ НА ПОСМЕРТНОЕ ДОНОРСТВО 
В РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ

В статье рассматриваются правовые проблемы презумпции согласния на посмертное донорство в РА. Автор,
исследуя практику зарубежных госдуарств и позиции ЕСПЧ, пришел к выводу о необходимости изменения презумпции
согласия на модель презюмируемого несогласия на посмертное донорство.

Ключевые слова: презумпция согласия, презумпция несогласия, органы, донорство, достоинство.

OWSEP KOCHARYAN 
Lawyer

SOME LEGAL PROBLEMS OF PRESUMED AGREEMENT OF POSTMORTAL DONATION IN REPUBLIC OF ARMENIA

The article deals with the legal problems of presumed agreement of postomortal donation in Republic of Armenia. The
author, exploring the legal practice of foreign states and the positions of ECHR, came to the conclusion about the necessity
of replacing the presumption of agreement to the presumed disagreement of postmortal donation in Republic of Armenia.

Keywords: presumption of agreement, presumption of disagreement, organs, donation, dignity.
_______________________________________________________________________________________________
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ՆԱՆԵ ՍԱՀԱԿՅԱՆ
ԵՊՀ քաղաքացիական իրավունքի ամբիոնի ասպիրանտ 

ՊԵՏԱԿԱՆ ԳՆՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԱՌԱՐԿԱՆ՝ ՈՐՊԵՍ ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ԷԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆ

Սույն հոդ վա ծի շրջա նակ նե րում հե տա զոտ վել են պե տա կան գնման պայ մա նագ րի էա կան պայ ման նե րը, մաս -
նա վո րա պես՝ պայ մա նագ րի ա ռար կան՝ որ պես էա կան պայ ման: Ներ կա յաց վել է գնման ա ռար կա յի բնու թագ րի նշա -
նա կու թյու նը գնում նե րի գոր ծըն թա ցում՝ ա ռա ջար կե լով մե խա նիզմ ներ՝ գնման ա ռար կա յի բնու թագ րի կազմ ման և
հաս տատ ման գոր ծըն թացն ա վե լի արդ յու նա վետ դարձ նե լու հա մար: Հոդ վա ծում քննարկ վել են նաև գնման ա ռար կա -
յի ան հա տա կա նաց ման դեպ քե րը և դ րան ցով պայ մա նա վոր ված խնդիր նե րը, ա ռա ջարկ վել է նման խնդիր նե րի լուծ -
ման մե խա նիզմ:

Բա նա լի բա ռեր. պե տա կան գնում, պե տա կան պայ մա նագ րի էա կան պայ ման ներ, պե տա կան գնման պայ մա -
նագ րի ա ռար կա, գնման ա ռար կա յի բնու թագ րեր, գնման ա ռար կա յի բնու թագ րե րի հաս տա տում, գնման ա ռար կա յի
ան հա տա կա նա ցում:
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НАНЭ СААКЯН
Аспирант кафедры гражданского права ЕГУ

ПРЕДМЕТ ДОГОВОРА О ГОСУДАРСТВЕННЫХ ЗАКУПКАХ КАК СУЩЕСТВЕННОЕ УСЛОВИЕ ДОГОВОРА

В данной статье исследованы существенные условия государственного договора, включая предмет договора о
государственных закупках. В статье представлена роль характеристики предмета закупки и предложены механизмы
для ее более эффективной подготовки и утверждения. В статье также рассмотрены случаи идентификации предмета
закупок и проблемы, возникающие в подобных случаях, и предложены механизмы разрешения подобных проблем.

Ключевые слова: государственные закупки, существенные условия государственного договора, предмет
договора о государственных закупках, спецификация предмета закупки, утверждение спецификации предмета
закупки, идентификация предмета закупки

NANE SAHAKYAN
PHD Student of the YSU Chair of Civil Law of YSU

THE SUBJECT OF THE CONTRACT ON PUBLIC PROCUREMENT AS AN ESSENTIAL TERM 
OF THE CONTRACT

This article studies essential terms of the contract on public procurement particularly the subject of the contract. The
article presents the role of the characteristics of the subject of procurement and suggests mechanisms for more efficient
preparation and approval of them. The article also examines the cases and some problems of identification of the subject of
procurement. The mechanism for resolving such problems has been proposed.

Keywords: public procurement, essential terms of the contract on public procurement, the subject of the contract on
public procurement, charachteristics of the subject of procurement, approval of the charachteristics of the subject of
procurement, identification of the subject of procurement
_______________________________________________________________________________________________
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ԱՐՏԱԿ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ
Հայ-ռուսական (Սլավոնական) համալսարանի հայցորդ

ՄԱՐԴՈՒ ՄԱՐՄԻՆԸ՝ ՈՐՊԵՍ ԻՐԱՎԱՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅԱՆ ՕԲՅԵԿՏ

Սույն գի տա կան հոդ վա ծում, մար դու սո մա տիկ ի րա վունք նե րի լույ սի ներ քո, ու սում նա սիր վել են այն հար ցե րը,
թե ի՛նչ է ի րա վա կան հա րա բե րու թյու նը, ո րո՛նք են ի րա վա կան հա րա բե րու թյան տար րե րը, ի՛նչ է մար դու մար մի նը, ե՛րբ
է մար դու մար մի նը դառ նում ի րա վա կան հա րա բե րու թյան օբ յեկտ, ի՛նչ է կեն սա բա նա կան օբ յեկ տը, ո րո՛նք են կեն սա -
բա նա կան օբ յեկ տի հատ կա նիշ նե րը, ինչ պես նաև ու սում նա սիր վել են կեն սա բա նա կան օբ յեկ տի հիմ նա հար ցե րն ի -
րա վա կան հա րա բե րու թյուն նե րի հա մա տեքս տում։

Բանալի բառեր. ի րա վա կան հա րա բե րու թյուն, ի րա վա կան հա րա բե րու թյան օբ յեկտ, կեն սա բա նա կան օբ յեկտ,
մար դու մար մին:

АРТАК ГЕВОРГЯН
Соискатель Российско-Армянского (Славянского) университета

ЧЕЛОВЕЧЕСКОЕ ТЕЛО КАК ОБЪЕКТ ПРАВООТНОШЕНИЯ

В данной научной статье, при свете соматических прав человека, были изучены следующие вопросы: что такое
правоотношение, элементы правоотношения, что такое человеческое тело, когда человеческое тело становится
объектом правоотношения, что такое биологический объект, особенности биологического объекта, а также правовые
отношения в контексте проблем биологических объектов.

Ключевые слова: правоотношение, объект правоотношений, биологический объект, человеческое тело.

ARTAK GEVORGYAN
Post-gradute researcher of Russian-Armenian (Slavonic) University

HUMAN BODY AS OBJECT OF LEGAL RELATION

In the given research paper, under the light of somatic rights of person, have been studied: what is legal relation,
which are the elements of legal relation, what is human body, in which circumstances human body considers as object of
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legal relation, what is biological object, which are the elements of biological objects: Besides, under the legal relations the
basic issues of biological objects have been studied.

Keywords: legal relation, object of the legal relation, biological object, human body 
_______________________________________________________________________________________________

* * *
_______________________________________________________________________________________________

ՆԱՐԻՆԵ ՄԱՆԱՍՅԱՆ
ՀՀ վարչական վերաքննիչ դատարանի նախագահի խորհրդական,
ԵՀՊ քաղաքացիական դատավարության ամբիոնի հայցորդ

ՀՀ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԴԱՏԱՐԱՆ ԴԻՄԵԼՈՒ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆ ԱՆԲՈՂՈՔԱՐԿԵԼԻ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ

Այս հոդ վա ծում ներ կա յաց ված է ան բո ղո քար կե լի վար չա կան ակ տի հի ման վրա ֆի զի կա կան կամ ի րա վա բա նա -
կա ն ան ձան ցից գու մար գան ձե լու պա հան ջով ՀՀ վար չա կան դա տա րան դի մե լու ի րա վա զո րութ յան մա սին վեր լու -
ծութ յուն:

Մաս նա վո րա պես՝ ու սում նա սիր ման ա ռար կա է ե ղել այն հար ցը, թե՝ ե՞րբ բռնա գանձ ման մա սին գոր ծե րով հայ -
ցա դի մու մը կա րող է տրվել վար չա կան դա տա րան: 

Ու սում նա սիր ված են տվյալ ո լոր տի մի ջազ գա յին փոր ձը, ՀՀ Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի ո րո շում նե րը, ո -
րոնց արդ յուն քով տրված է ի րա վա կան գնա հա տա կան, թե ե՛րբ վար չա կան մար մին նե րը կամ պաշ տո նա տար ան ձինք
ի րա վունք ու նեն դի մե լու վար չա կան դա տա րան:

Բանալի բառեր. հանրային իրավական դրամական պահանջ, գումարի բռնագանձում, անբողոքարկելի
վարչական ակտ, դատարան դիմելու իրավունք: 

НАРИНЕ МАНАСЯН
Советник председателя административного апелляционного суда РА,
соискатель кафедры гражданского процесса ЕГУ

ПРАВО НА ОБРАЩЕНИЕ В АДМИНИСТРАТИВНЫЙ СУД НА ОСНОВАНИИ НЕОПРОТЕСТУЕМОГО 
АДМИНИСТРАТИВНОГО АКТА 

В данной статье представлен анализ относительно правомочий на обращение в Административный суд
Республики Армения с требованием о взыскании с физического или юридического лица суммы, предусматриваемой
публично-правовыми денежными требованиями, на основании неопротестуемого административного акта. В частности,
предметом изучения является тот вопрос, когда исковое заявление по делам о взыскании может подаваться в Админи-
стративный суд.

Были изучены международный опыт в данной сфере, решения Конституционного суда РА, в результате чего
дана правовая оценка относительно того, когда административные органы или должностные лица вправе обращаться
в Административный суд.

Ключевые слова: публичнo-правовые денежные требования, взыскания, неоспоримый административный акт,
право обратиться в суд, 

NARINE MANASYAN
Adviser to the president of the administrative court of appeal of RA
An applicant of the civil proceedings chair of the YSU

THE RIGHT TO APPEAL TO THE ADMINISTRATIVE COURT OF RA ON THE BASIS 
OF AN INDISPUTABLE ADMINISTRATIVE ACT

The article presents an analysis about the jurisdiction of applaying to the Administrative Court of RA with the
requirement to recover from citizens and legal entities the amount provided for by public-legal monetary claims, on the basis
of an indisputable administrative act. Particularly, the subject of study is the question, when the statement of claim on the
levy cases can be submitted to the Administrative Court.

The artice covers research of the international experience in the respective field, the decisions of the Constitutional
Court of RA and as a result is given a legal assessment when When administrative bodies or officials have the right to appeal
to the Administrative Court of RA.

Keywords: public-legal monetary claims, levy, indisputable administrative act, the right to appeal to court.
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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:

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