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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
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դա տական ակտերի բողոքարկման վարչության պետ, իրավ.
գիտ. թեկնածու
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և իրա վա կան ապահովման վարչության պետ, 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)
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տուկ քննչական ծառայության պետ, իրավ. գիտ. թեկնածու (հա -
մա ձայնությամբ)
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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 Դավթ -
յանն այ ցե լել է ՀՀ ԳԱԱ «Փոր ձաքն նու թյուն նե -
րի ազ գա յին բյու րո» ՊՈԱԿ: Այ ցի նկա տակն էր

ծա նո թա նալ հան րա պե տու թան խո շո րա գույն
փոր ձա գի տա կան կենտ րո նի տեխ նի կա կան հա -
գեց վա ծու թյան, քրեա կան հե տապն դում ի րա -
կա նաց նող մար մին նե րի կող մից նշա նակ վող
փոր ձաքն նու թյուն նե րի լիար ժե քու թյան և ամ -
բող ջա կա նու թյան ա պա հով մա նը միտ ված տեխ -
նո լո գիա կան և մե թո դո լո գիա կան զար գաց ման
ներ կա յիս վի ճա կին և հե ռան կար նե րին, ինչ -
պես նաև Բ յու րո յի ղե կա վա րու թյան և փոր ձա -
գետ նե րի հետ քննար կե լու քրեա կան գոր ծե րով
նշա նակ ված փոր ձաքն նու թյուն նե րի ա ռա վել շո -
շա փե լի արդ յունք նե րի ա պա հով մա նը խո չըն -
դո տող գոր ծոն նե րի վե րաց մա նը վե րա բե րող
հիմ նախն դիր ներն ու ա նե լիք նե րը:

ՀՀ գլխավոր դատախազը շրջել է Բյուրոյի
ստորաբաժանումներով, տեղում հետևել հատ-
կապես ձեռք բերված նոր սարքավորումների
միջոցով իրականացվող փորձաքննություննե-
րի ընթացքին, կենտրոնի փորձագետների հետ
զրուցել առանձին նեղ ոլորտային ուղղություն-
ներով փորձաքննությունների առանձնահատ-
կություններից: Արթուր Դավթյանին հետաքըրք-
րել է, մասնավորապես, ՀՀ դատախազության
անմիջական նախաձեռնությամբ ՀՀ բնապահ-
պանության նախարարության կողմից ձեռք
բերված և «Փորձաքննությունների ազգային

բյուրոյին» հանձնված՝ ծառի հատման վաղե-
մությունը որոշող և կոճղի հետ փայտանյութի
նույնականացումն ապահովող՝ դենդրոքրոնո-
լոգիական փորձաքննության սարքի շահագործ-
ման արդյունավետությունը:

Բյուրոյի աշխատակիցների և փորձագետ-
ների հետ հանդիպման ընթացքում ՀՀ գլխա-
վոր դատախազը նշել է, որ դժվար է գերա -
գնահատել փորձագետների դերակատարումը
քրեական գործերով լրիվ, ամբողջական և բազ-
մակողմանի քննության ապահովման, հանցա-
գործությունների բացահայտման վերջնար դյուն-
քում արդարադատության իրականացման տե-
սանկյունից: Դրան զուգահեռ, սակայն, Գլխա-
վոր դատախազը շեշտել է նաև ինչպես առան-
ձին գործերով, այնպես էլ իրենց ունեցած քրեա-
դատավարական դերակատարության, առաքե-
լության նկատմամբ խորը պատասխանատվու-
թյան զգացումը՝ նկատի ունենալով որ շատ
դեպքերում հենց փորձաքննությունների ար-
դյունքներն են բեկումնային նշանակություն ու-
նենում քրեական գործերի արդյունքների հա-
մար՝ ինչպես դրական, այնպես էլ բացասա-
կան իմաստով:

«Ողջ քրեա կան հե տապնդ ման ո լորտն ան -
կա րող է ազ նիվ, օբ յեկ տիվ քննու թյուն ի րա կա -
նաց նել, ե թե փոր ձա գետ ներն ի րենց եզ րա կա -
ցու թյուն նե րը կազ մե լիս չեն գտնվում բա վա -
րար չա փով ա նա չառ և չեն մնում զուտ մաս նա -
գի տա կան գնա հա տա կան նե րի սահ ման նե րում:
Հնա րա վոր է ա պա հով ված լի նել գեր ժա մա նա -
կա կից սար քա վո րում նե րով, սա կայն դրանք
որևէ ար ժեք չու նեն, ե թե փոր ձա գետն ա ռաջ -
նորդ վի՝ բա ցա ռա պես նեղ անձ նա կան կամ ինչ-
ինչ այլ շա հե րից, գոր ծոն նե րից ել նե լով»: Հի -
շեց նե լով կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րում որ -
դեգր ված մո տե ցում նե րը, ո րոնց գոր ծադ րու մը
ո րոշ դեպ քե րում հան գեց րել է նաև քրեա կան
վա րույթ ի րա կա նաց նող մար մին նե րի ներ կա -
յա ցու ցիչ նե րի նկատ մամբ քրեա կան հե տապընդ -
ման հա րուց ման, ՀՀ գլխա վոր դա տա խա զը
հոր դո րել է մնալ բա ցա ռա պես փոր ձաքն նու -

ÐÐ ¶ÈÊ²ìàð ¸²î²Ê²¼ ²ðÂàôð ¸²ìÂÚ²ÜÜ ²ÞÊ²î²Üø²ÚÆÜ
øÜÜ²ðÎàôØ ¾ àôÜºòºÈ ÐÐ ¶²² §öàðÒ²øÜÜàôÂÚàôÜÜºðÆ

²¼¶²ÚÆÜ ´ÚàôðàÚÆ¦ ÔºÎ²ì²ðàôÂÚ²Ü ºì öàðÒ²¶ºîÜºðÆ Ðºî
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թյան օբ յեկ տի հե տա զոտ ման շրջա նա կում և
հնա րա վոր կողմ նա կի ճնշում նե րի գոր ծադրման
ան գամ փոր ձե րի դեպ քում դրսևո րել հաս տա -
տա կա մու թյուն ու ան մի ջա պես տեղ յակ պա հել
պատ կան մար մին նե րին:

Ար թուր Դավթ յա նը կարևո րել է նաև փոր -
ձա գետ նե րի մաս նա գի տա կան կա րո ղու թյուն -
նե րի և ո րա կա կան հատ կա նիշ նե րի շա րու նա -
կա կան, հա մաշ խար հա յին տեխ նո լո գիա կան և
մե թո դա բա նա կան միտումնե րին հա մա հունչ
զար գաց նե լու, ինչ պես նաև փոր ձաքն նու թյան
լիար ժե քու թյունն ու ճշգրտու թյունն ա պա հո վե -
լուն միտ ված սար քա վո րում նե րի ձեռք բեր ման
ուղ ղու թյամբ ա ռանձ նա հա տուկ նա խա ձեռ նո -
ղա կա նու թյուն ցու ցա բե րե լու անհ րա ժեշ տու թյու -
նը: «Բ յու րո յի կող մից ցան կա ցած այն պի սի նա -
խա ձեռ նու թյա նը, որն ուղղ ված կլի նի փոր ձաքըն -
նու թյուն նե րի ո րա կի և ո րո շա կիու թյան բարձ -
րաց մա նը, ո րոնք չա փա զանց կարևոր նշա նա -
կու թյուն ու նեն քննու թյան ա նա չա ռու թյան հա -

մար, նույ նիսկ ե թե դրանք վե րա բե րում են տեխ -
նի կա պես զին մա նը, պատ րաստ ենք ա ջակ ցե -
լու մեր ի րա վա սու թյան սահ ման նե րում»,– ա սել
է ՀՀ գլխա վոր դա տա խա զը:

Բա ցի դրա նից՝ Ար թուր Դավթ յա նը շեշ տել
է նաև կրի մի նո լո գիա կան հե տա զո տու թյուն նե -
րի ի րա կա նա ցու մը, որն էա կան նշա նա կու թյուն
կու նե նա քրեա կան քա ղա քա կա նու թյու նը ճիշտ
և նպա տա կա յին ուղ ղու թյամբ զար գաց նե լու ա -
ռու մով:

ՀՀ ԳԱԱ «Փոր ձաքն նու թյուն նե րի ազ գա -
յին բյու րո» ՊՈԱԿ-ի տնօ րեն Ար գամ Հով սեփ -
յա նը շնոր հա կա լու թյուն է հայտ նել ՀՀ գլխա -
վոր դա տա խա զին ինչ պես ի րենց աշ խա տան -
քի և խն դիր նե րի լուծ ման նկատ մամբ դրսևո -
րած ու շադ րու թյան, այն պես էլ որ դեգր ված ուղ -
ղու թյուն նե րով կենտ րո նի կող մից ի րա կա նաց -
վող փոր ձաքն նու թյուն նե րի արդ յու նա վե տու -
թյան, ճշգրտու թյան մա կար դա կը բարձ րաց նե -
լու հար ցում դա տա խա զու թյան դրսևո րած շա -
հագրգ ռու թյան հա մար:

Նա տե ղե կաց րել է, որ աշ խա տանք ներ են
ի րա կա նաց վում հա մաշ խար հա յին փոր ձա գի -
տա կան հե ղի նա կա վոր կենտ րոն նե րի և կա -
ռույց նե րի հետ հա մա գոր ծակ ցու թյունն ընդ լայ -
նե լու, նրանց նե րու ժը Հա յաս տա նում կի րա ռե -
լու, ար տերկ րում կենտ րո նի փոր ձա գետ նե րի
մաս նա գի տա կան կա րո ղու թյուն նե րը զար գաց -
նե լու, նշա նակ վող փոր ձաքն նու թյուն նե րի ժա -
մա նա կա կից գի տա փորձ նա կան մե թոդ նե րի,
գի տա տեխ նի կա կան մի ջոց նե րի մշակ ման, փոր -
ձարկ ման և ներդր ման ուղ ղու թյամբ:
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Ան չա փա հաս նե րի խմբա յին հան ցա վո րու -
թյան կան խար գել ման հա մար կարևոր է ան -
չա փա հաս նե րի հան ցա վոր խմբե րի ման րա -
մասն ու սում նա սի րու թյու նը: 

Այս հե տա զո տու թյան շրջա նա կում կու սում -
նա սի րենք ան չա փա հաս նե րի հան ցա վոր խմբե -
րի տի պա բա նու թյունն ըստ կա յու նու թյան հատ -
կա նի շի: 

Հան ցա վոր խմբի կա յու նու թյուն ասելով՝
Լ.Մ. Պ րո զու մեն տո վը հաս կա նում է խմբի ու -
նա կու թյու նը` պահ պա նելու գոր ծա ռու թա յին
կապե րի (և, հետևա բար, խմբի կող մից ի րա -
գործ վող նպա տակ նե րի) ստեղծ ված հա մա -
կար գը` խում բը փո փո խե լուն (կամ լու ծա րե -
լուն) ուղղված ար տա քին կամ ներ քին (խմբի
ա ռան ձին ան դամ նե րից բխող) ազ դե ցու թյուն -
նե րի պայ ման նե րում: Հենց այս հատ կա նիշն է
ա վե լի հա ճախ օգ տա գործ վում մյուս քրեա -
բան նե րի կող մից որ պես դա սա կարգ ման հիմք:
Կա յու նու թյու նը նաև խմբում ձևա վոր ված կա -
ռուց ված քա յին (գոր ծա ռու թա յին) կա պե րի հե -
տևանք է, ինչն էլ պայ մա նա վոր ված է ա ռա ջին
հեր թին նրա ին տե գրման և դի ֆե րեն ցիա ցիա -
յի կա ռուց ված քով, և երկ րորդ՝ նրա ան դամ նե -
րի ան հա տա կան նշա նա կու թյամբ, այ սինքն՝
ան հա տա պես ներ կա յա նա լու, գոր ծե լու մի ջո -
ցով: Ըստ նրա` կա յու նու թյու նը հան ցա վոր
խմբի ար տա քին բնու թա գիրն է, ո րը փո փոխ -
վում է խմբում ըն թա ցող փո փո խու թյուն նե րի
հետ:

Կա յու նու թյան օբ յեկ տիվ ցու ցա նիշ նե րն են`
 ժա մա նա կա հատ վա ծը, ո րի ըն թաց քում

խում բը կա տա րել է հան ցա գոր ծու թյուն -
նե րը,

 հան ցա գոր ծու թյուն նե րի (ինչ պես հան -
ցա վոր խմբի ա ռան ձին ան դամ նե րի,
այն պես էլ խմբի կող մից կա տար ված)
կա տար ման ին տեն սի վու թյու նը (քրեա -
կան ակ տի վու թյուն)

 հան ցա վոր խմբե րի հա րա բե րա կա նո -
րեն կա յուն կազ մը1:

Այս տեղ մենք հա մա կար ծիք չենք Լ.Մ. Պրո -
զու մեն տո վի տե սա կե տին, որ կա յու նու թյու նը
խմբի ար տա քին բնու թա գիրն է: Մեր կար ծիքով՝
կա յու նու թյու նը ձևա վոր վում է խմբի ան դամ նե -
րի մի ջանձ նա յին հա րա բե րու թյուն նե րի արդ յուն -
քով, հետևա բար՝ դա ներ քին բնու թա գիր է:

Խմ բի կա յու նու թյան բնու թա գի րը իր ո րո -
շում նե րից մե կում տվել է ՀՀ վճռա բեկ դա տա -
րա նը. Կազ մա կերպ ված խմբի կա յու նու թյու նը
դրսևոր վում է խմբի ամ րու թյամբ, ան դամ նե րի
կող մից ի րենց առջև դրված նպա տակ նե րին
հաս նե լու հա մար անհ րա ժեշտ կազ մա կերպ վա -
ծու թյամբ, խմբի ան դամ նե րի ջան քե րի հա մա -
ձայ նեց վա ծու թյամբ, խմբի մեկ կամ մի քա նի
ան դամի կող մից մյուս նե րին ղե կա վա րե լով, հա -
տուկ` խմբի գոր ծու նեու թյան հա մար անհ րա -
ժեշտ ներխմ բա յին նոր մե րի առ կա յու թյամբ2: 

Սա կայն մենք կար ծում ենք, որ կա յուն
խումբն ա վե լի լայն հաս կա ցու թյուն է, քան կազ -
մա կերպ ված խում բը: Ել նե լով վե րոգր յա լից` մենք
ան չա փա հաս նե րի հան ցա վոր խմբե րն ըստ կա -
յու նու թյան հատ կա նի շի կդա սա կար գենք ե րեք
տի պի` ան կա յուն, կա յուն և կազ մա կերպ ված:

Ա ռա ջին տի պը` ան չա փա հաս նե րի ան կա -
յուն հան ցա վոր խմբերն են: Ան չա փա հաս նե րի
այս տի պի հան ցա վոր խմբե րի ան կա յուն բնույ -
թը ցույց է տա լիս նրանց կեն սա գոր ծու նեու թյան
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ոչ նշա նա կա լից ժա մա նա կա հատ վա ծը և այս
խմբե րի մաս նա կից նե րի կող մից կա տար ված
հան ցա գոր ծու թյուն նե րի հա րա բե րա կա նո րեն ոչ
մեծ քա նա կը: Դրա հետ մեկ տեղ՝ ան չա փա հաս -
նե րի այս տի պի խմբե րի կող մից կա տար ված
հան ցա գոր ծու թյուն նե րի ճնշող մե ծա մաս նու թյու -
նը այն հան ցա գոր ծու թյուն ներն են, ո րոնք հիմ -
նա կա նում ունեն ի րա վի ճա կա յին բնույթ: Դրանք
հիմ նա կա նում ըստ բնա կա վայ րի տա րե րայ նո -
րեն, ինք նըս տինք յան ձևա վոր ված ոչ ֆոր մալ
խմբեր են, ո րոնց բնու թագ րա կան են անն պա -
տակ ժա ման ցը, ի րա վի ճա կա յին հա կա հա սա -
րա կա կան վար քա գի ծը, հա մա կարգ չա յին և մոլե -
խա ղե րը, հար բե ցո ղու թյու նը: Նման խմբե րի հիմ -
նա կան գոր ծու նեու թյու նը շփու մն է, ո րի հիմ -
քում ըն կած է ան բո վան դակ ժա ման ցը: Հե տա -
զոտ ման արդ յունք նե րը թույլ են տա լիս խո սել
այս խմբե րի հան ցա վոր գոր ծու նեու թյան կազ -
մա կերպ ման ցածր մա կար դա կի մա սին: Այսինքն՝
այս խմբե րին բնու թագ րա կան են հան ցա վոր
գոր ծու նեու թյան կարճ ժա մա նա կա հատ վա ծը,
նրանց կողմից կա տար ված հան ցա գոր ծու թյուն -
նե րի ոչ մեծ քա նա կը, փոքր խմբե րի մեծ տե սա -
կա րար կշի ռը:

Ան չա փա հաս նե րի հան ցա վոր խմբե րի երկ -
րորդ տի պը կա յուն խմբերն են, ո րոնք ստեղծ -
վել են նա խա պես պլա նա վո րած հան ցա գոր -
ծու թյուն ներ կա տա րե լու հա մար: Ի տար բե րու -
թյուն նա խոր դի` ու նեն զար գաց ման ա վե լի
բարձր մա կար դակ, և այս տի պը նա խոր դից
տար բեր վում է ոչ միայն քա նա կա կան (մաս նա -
կից նե րի հա մե մա տա բար մեծ քա նա կ, գոյա -
տևման և հան ցա վոր գոր ծու նեու թյան ա ռա վել
եր կար ժա մա նա կա հատ ված), այլև ո րա կա կան
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րով (հա մե մա տա բար
հան ցա գոր ծու թյուն նե րի ա վե լի շատ կա տա -
րում, դրանց բնույ թի փո փո խու թյուն, ան չա փա -
հաս նե րի վրա ա ռա վել ու ժեղ ներ գոր ծու թյուն և
այլն): 

Ան չա փա հաս նե րի կա յուն հան ցա վոր խմբե -
րի զար գա ցու մը տե ղի է ու նե նում ո րո շա կի փու -
լե րով, աս տի ճա նա բար փո խա րին վող հա րա -
բե րու թյուն նե րով, հա սա րակ շփում նե րից մինչև
հան ցա գոր ծու թյուն նե րի կա տա րում: Այ սինքն՝
աս տի ճա նա բար շփու մը ձեռք է բե րում այլ

բնույթ, խում բը ո րո շում է իր ներ քին կա ռուց -
ված քը, հա մա ձայ նեց նում է գոր ծո ղու թյուն նե -
րը, ձևա վոր վում են խմբա յին նոր մե րը, ո րոնք
ընդ հան րա կան հա յացք նե րի և հե տաքրք րու -
թյուն նե րի շնոր հիվ խում բը դարձ նում են կա -
յուն` պրո ֆի լակ տիկ ներ գոր ծու թյան հան դեպ3:

Կա յուն խմբե րին բնու թագ րա կան են հան -
ցա վոր գոր ծու նեու թյան հա րա բե րա կա նո րեն
եր կար ժա մա նա կա հատ վա ծը` մի քա նի ամ սից
մինչև տա րի և եր բեմն էլ ա վելի, նրանց կող մից
կա տար ված հան ցա գոր ծու թյուն նե րի հա մե մա -
տա բար մեծ քա նա կը՝ նա խորդ տի պի հետ հա -
մե մա տած: 

Ան չա փա հաս նե րի հան ցա վոր խմբե րի եր -
րորդ տի պը կազ մա կերպ ված հան ցա վոր
խմբերն են:

Նախ՝ կանգ առ նենք հան ցա վոր կազ մա -
կերպ ված խմբի տար բե րա կիչ հիմ նա կան հատ -
կա նիշ նե րի վրա, ո րոնք պետք է դի տար կել որ -
պես ընդ հա նուր կազ մա կերպ ված հան ցա վո րու -
թյան սկզբնա կան փուլ: Ի րա վա բա նա կան գրա -
կա նու թյան մեջ մշակ վել են կազ մա կերպ ված
հան ցա վոր խմբի ո րո շա կի հատ կա նիշ ներ.

1. Խմ բի ան դամ նե րի կա յու նու թյու նը.
2. Խմ բում սե փա կան հա յացք նե րի, վար -

քագ ծի նոր մե րի և ար ժե քա յին կողմ նո րո շում -
նե րի մշա կու մը, ո րոնք պահ պան վում են խմբի
բո լոր ան դա մ նե րի կող մից.

3. Հս տակ ձևա վոր ված հիե րար խիկ կա -
ռուց ված քը, այ սինքն՝ խմբի ներ սում ընդգծ վում
են խմբի լի դե րի ան ձը, կազ մա կեր պիչ նե րի կամ
ղե կա վար նե րի խում բը, ո րոնց հա րում են խմբի
ա ռա վել ակ տիվ ան դամ նե րը («հե ղի նա կու թյուն -
նե րը»), ո րոնց էլ հետևում են շար քա յին ան -
դամ նե րը.

4. Խմ բում գործառութային կա ռուց ված քի
առ կա յու թյու նը, ո րը հիմն ված է հան ցա վոր
խմբե րի ան դամ նե րի տար բե րակ ված դե րե րի
վրա` կապ ված կազ մա կերպ ված հան ցա գոր -
ծու թյան կա տար ման հետ, այ սինքն՝ կազ մա -
կերպ ված հան ցա վոր խմբում հստակ բաշխ -
ված են դե րե րը. խմբի ան դամ նե րի մի մա սը
մաս նակ ցում է հան ցա գոր ծու թյուն նե րի նա խա -
պատ րաստ մա նը, մյուս նե րն ան մի ջա կա նո րեն
կա տա րում են հան ցա գոր ծու թյու նը, եր րորդ -
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ներն ա պա հո վում են գո ղո նի պահ պա նու մը,
փո խադ րու մը և ս պա ռու մը.

5. Հան ցա վոր ե կա մուտ նե րի տի րա պետ -
ման տար բե րակ ված կար գը: Այս տեղ ե կա մուտ -
նե րը յու րաց վում են՝ խմբի կա ռուց ված քում ան -
դամ նե րի գրա ված դիր քից կախված, այ սինքն՝
լի դե րը վերց նում է առ յու ծի բա ժի նը, նրան մոտ
գտնվող նե րը ստա նում են ա վե լին, քան խմբի
շար քա յին ան դամ նե րը.

6. Խմ բում հա տուկ դրա մա կան ֆոն դի`
բյու ջեի առ կա յու թյու նը, ո րին տի րա պե տում է
լի դե րը: Այս ֆոն դի գու մար նե րն օգ տա գործ վում
են պաշ տո նա տար ան ձանց կա շա ռե լու, ա զա -
տազրկ ման վայ րե րում գտնվող նե րի և նրանց
ըն տա նի քի ան դամ նե րի հա մար.

7. Բա ցա հայտ վե լուց և մե ղա վոր նե րին պա -
տաս խա նատ վու թյան են թար կե լուց պաշտ պա -
նու թյա նը նպա տա կաուղղ ված մի ջոց նե րի ձեռ -
նար կու մը4:

Ըստ Անդ րազ գա յին կազ մա կերպ ված հան -
ցա վո րու թյան դեմ Միա վոր ված Ազ գե րի Կազ -
մա կեր պու թյան Կոն վեն ցիա յի5 2-րդ հոդ վածի
(ա) կե տի` «կազ մա կերպ ված հան ցա վոր խումբ»
նշա նա կում է ե րեք և ա վե լի ան ձան ցից կազմ -
ված կա ռուց ված քայ նո րեն ձևա վոր ված խումբ,
ո րը գո յու թյուն ու նի ո րո շա կի ժա մա նա կա հատ -
վա ծում և հա մա ձայ նեց ված գոր ծում է մեկ կամ
մի քա նի լուրջ հան ցա գոր ծու թյուն ներ կամ այն -
պի սի հան ցա գոր ծու թյուն ներ կա տա րե լու նպա -
տա կով, ո րոնք այդ պի սին են ճա նաչ վել սույն
Կոն վեն ցիա յին հա մա պա տաս խան՝ այն հաշ -
վով, որ ուղ ղա կիո րեն կամ ա նուղ ղա կիո րեն
ստա նա ֆի նան սա կան կամ այլ նյու թա կան շահ: 

Ըստ ՀՀ նոր քրեա կան օ րենսգր քի նախա -
գծի` կազ մա կերպ ված հան ցա վոր խում բը բնո -
րոշ վում է որ պես հան ցա վոր կազ մա կեր պու -
թյուն: Նա խագ ծի համաձայն` հան ցան քը հա -
մար վում է հան ցա վոր կազ մա կեր պու թյան կող -
մից կա տար ված, ե թե կա տար վել է մեկ կամ մի
քա նի հան ցանք կա տա րե լու հա մար ստեղծված
ե րեք կամ ա վե լի ան ձից բաղ կա ցած կա յուն
խմբի կամ խմբե րի միա վոր ման կող մից:

Հան ցան քը հա մար վում է հան ցա վոր կազ -

մա կեր պու թյան կող մից կա տար ված նաև այն
դեպ քում, երբ դա ստեղ ծած կամ ղե կա վա րող
ան ձի դի տա վո րու թյան մեջ ընդգրկ ված հան -
ցան քն ան մի ջա կա նո րեն կա տա րել է խմբի թե -
կուզ մեկ ան դա մը կամ խմբի ա ռա ջադ րան քով`
դրա ան դամ չհան դի սա ցող ան ձը: 

Կազ մա կերպ ված խմբին բնո րոշ հիմ նա -
կան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րն ա ռանձ նաց -
րել է նաև ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նն իր վե -
րոնշ յալ ո րոշ ման մեջ՝ մեկ նա բա նե լով գոր ծող
ՀՀ քրեա կան օ րենսգք րի 41-րդ հոդ վա ծը, որի
հա մա ձայն՝ դրանք են.

1. հան ցան քի կա տար մա նը եր կու կամ ա -
վե լի ան ձի մաս նակ ցու թյու նը,

2. մաս նա կից ան ձանց միջև առ կա ա մուր
սուբ յեկ տիվ կա պը, հան ցան քը հա մա տեղ կա -
տա րե լու վե րա բեր յալ նա խա պես ձեռք բեր ված
հա մա ձայ նու թյու նը,

3. հան ցան քի կա տա րու մը խմբի մեկ կամ
մի քա նի ան դամ ի կող մից՝ այն պայ ման նե րում,
երբ խմբի մյուս ան դամ նե րը կազ մա կեր պել,
դրդել կամ օ ժան դա կել են հան ցան քի կա տա -
րու մը,

4. հան ցան քը հա մա տեղ, միաս նա կան ջան -
քե րով կա տա րե լը,

5. յու րա քանչ յուր ան ձի՝ հան ցան քը հա մա -
տեղ կա տա րե լուն ուղղ ված դի տա վո րու թյու նը,

6. յու րա քանչ յու րի գոր ծո ղու թյան հա մա -
ձայ նեց վա ծու թյու նը մյու սի գոր ծո ղու թյան հետ,
ինչն ար տա ցո լում է հան ցան քի կա տար ման
վե րա բեր յալ նրան ցից յու րա քանչ յու րի տե ղե -
կաց վա ծու թյու նը6: 

Մեր ի րա կա նաց րած հե տա զո տու թյան ըն -
թաց քում ան չա փա հաս նե րի հան ցա վոր խմբե -
րը կազ մա կերպ ված հան ցա վոր խմբե րի տի -
պին դա սե լու հա մար որպես չա փա նիշ ա ռանձ -
նաց րել ենք 3 և ա վե լի ան ձանց հա մա տեղ հան -
ցա վոր գոր ծու նեու թյու նը, ո րի դեպ քում հստակ
երևում են խմբի կա ռուց ված քը, լի դե րի առ կա -
յու թյու նը, խմբի զին վա ծու թյու նը, հան ցա վոր
գոր ծու նեու թյան հա րա բե րա կա նո րեն եր կար
ժա մա նա կա հատ վա ծը, կա տա րած հան ցա գոր -
ծու թյուն նե րի ծան րու թյան աս տի ճա նը: 
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4 Տե՛ս Организованная преступность / Под ред. А.И. Долговой, С.В. Дьякова. М. 1989. С. 8-11; Быков В. Что же такое
организованная преступная группа // Российская юстиция. 1995. №19, էջ 41-42:

5 Կոնվենցիան ընդունվել է 1957թ. դեկտեմբերի 13-ին, ՀՀ-ն համար ուժի մեջ է մտել 2003թ. սեպտեմբերի 29-ին//
http://www.arlis.am, վերջին այցելություն 20.02.2018թ.

6 Տե՛ս ՀՀ վճռաբեկ դատարանի 2011թ. մայիսի 11-ի ԼԴ/0136/01/10 գործի վերաբերյալ:



Մենք վեր լու ծու թյու նը կի րա կա նաց նենք ՀՀ
ոս տի կա նու թյան կրթա հա մա լի րում 24.06.2016
թվա կա նին ստաց ված ՀՀ դա տա կան դե պար -
տա մեն տի Ե–4102 գրու թյամբ տրա մադր ված
2010–2015 թվա կան նե րի քրեա կան գոր ծե րի ցան -
կի հի ման վրա www.datalex.am կայ քից վերց րած
փոր ձառ նա կան նյու թե րի ու սում նա սի րու թյամբ:

Ք րեա կան գոր ծե րի վեր լու ծու թյան հա մա -
ձայն` նշված ժա մա նա կա հատ վա ծում ան չա -
փա հաս նե րի հան ցա վոր այդ խմբերն ըստ այս
տի պա բա նու թյան ու նեն հետևյալ պատ կե րը
(տե՛ս աղ յու սակ 1).

Աղյուսակ 1
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Այս պես, ինչ պես տես նում ենք՝ 2010-2015
թվա կան նե րի ըն թաց քում ՀՀ ան չա փա հաս նե -
րի հան ցա վոր խմբե րի կազ մում գե րակշ ռում
են ան կա յուն հան ցա վոր խմբե րը, ո րոնք մի ջին
հաշ վար կով կազ մում են 76,0%: Կա յուն խմբե -
րի տե սա կա րար կշի ռը մի ջին հաշ վար կով կազ -
մում է 23,4%: Դի տարկ վում է ան չա փա հաս նե -
րի հան ցա վոր կա յուն խմբե րի նվազ ման մի -
տում: Ինչ վե րա բեր ում է ան չա փա հաս նե րի

կազ մա կերպ ված հան ցա վոր խմբե րին՝ նշված
ժա մա նա կա հատ վա ծում բա ցա հայտ վել է ըն -
դա մե նը եր կու խումբ, ո րը մի ջին հաշ վար կով
կազ մում է 0,8 %:

Ան չա փա հաս նե րի հան ցա վոր խմբե րի ան -
կա յուն տիպն ու նի հետևյալ պատ կե րը (տե՛ս
աղ յու սակ 2).

Աղյուսակ 2

Մեր ի րա կա նաց րած վեր լու ծու թյան արդ -
յունք նե րը ցույց են տա լիս, որ ան չա փա հաս նե -
րի հան ցա վոր ան կա յուն տի պի խմբի կազ մում
ա ռա վել տա րած ված են փոքր խմբե րը, ո րոնք
մի ջին հաշ վար կով նշված ժա մա նա կա հատ վա -
ծում կազ մել են 87,0%, իսկ ան չա փա հաս նե րի
հան ցա վոր խա ռը խմբե րի տե սա կա րար կշի ռը`
65,5%: Այս տի պի խմբե րում մեկ հան ցա գոր -
ծու թյուն կա տա րած խմբե րը կազ մում են 74,1%,
եր կու հան ցա գոր ծու թյուն` 15,5%, իսկ ե րեք և
ա վելի` 10,3%: Ան կա յուն խմբե րի հան ցա վոր

գոր ծու նեու թյան մեջ գո ղու թյուն նե րի տե սա կա -
րար կշի ռը կազ մում է 66,1%, խու լի գա նու թյուն -
նե րի նը` 10,3%, ա վա զա կու թյուն նե րինը` 6,3%,
կո ղո պուտ նե րի նը` 3,4%, թմրա մի ջոց նե րի ապօ -
րի նի շրջա նա ռու թյան հետ (ՀՀ ՔՕ 266, 268
հոդ ված ներ) հան ցա գոր ծու թյուն նե րի նը` 3,4%,
մար դուն առևան գե լը (ա մուս նու թյան նպա տա -
կով աղ ջիկ փախց նե լը)` 2,3%, իսկ մնա ցած
հան ցա գոր ծու թյուն նե րին` 0,6-12%: Այս խմբե -
րը գո յատևել են մի քա նի օ րից մինչև ա ռա վե -
լա գույ նը եր կու ա միս ժա մա նա կա հատ ված, հիմ -
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Տարիներ 2010 2011 2012 2013 2014 2015
Անչ. հանցավոր խմբերի քանակ 38 54 24 39 41 31
անկայուն խմբերի տեսակարար
կշիռ 71,1% 87,0% 70,8% 82,1% 70,7% 74,1%

կայուն խմբերի տեսակարար կշիռ 26,3% 11,1% 33,3% 17,9% 29,3% 22,6%
կազմակերպված խմբերի 
տեսակարար կշիռ 2,6% 1,9% 0% 0% 0% 0%

Տարի

Անչ. հանց.
անկայուն
խմբերի
քանակ

անկայուն հանց.
խմբերում փոքր
խմբերի տեսա -

կարար կշիռ

անկայուն
հանց. խմբ. մեծ
խմբերի տեսա -

կարար կշիռ

անկայուն հանց.
խմբե րում խառը
խմբե րի տեսա -

կա րար կշիռ

անկայուն հանց. խմբերում
միայն անչափա հաս նե րից

բաղկացած խմբերի
տեսակարար կշիռ

2010 26 88,5% 11,5% 76,9% 23,1%
2011 47 83,0% 17,0% 59,6% 40,4%
2012 17 82,4% 17,6% 76,5% 23,5%
2013 32 84,4% 15,6% 62,5% 37,5%
2014 29 96,6% 3,4% 65,5% 34,5%
2015 23 87,0% 13,0% 52,2% 47,8%
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նա կա նում ձևա վոր վել են բնա կու թյան և ուս -
ման վայ րում: 

Այս պի սով՝ վեր լու ծու թյան արդ յուն քով կա -
րող ենք եզ րա հան գել, որ ան չա փա հաս նե րի
հան ցա վոր ան կա յուն տի պի խմբե րի հան ցա -
վոր գոր ծու նեու թյա նը բնո րոշ է կազ մա կերպ -
վա ծու թյան ցածր մա կար դա կը, 1-2 հան ցա գոր -
ծու թյան կա տա րու մը և, որ պես կա նոն՝ հան -

ցակ ցու թյան պարզ ձևը, այ սինքն՝ ան չա փա -
հաս նե րը հան ցանք կա տա րե լիս հիմ նա կա նում
հան դես են գա լիս որ պես հա մա կա տա րող ներ: 

Ան չա փա հաս նե րի հան ցա վոր խմբե րի կա -
յուն տիպն ու նի հետևյալ պատ կե րը (տե՛ս աղ -
յու սակ 3). 

Աղյուսակ 3
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Մեր ի րա կա նաց րած վեր լու ծու թյան արդ -
յունք նե րը ցույց են տա լիս, որ ան չա փա հաս -
ների հան ցա վոր կա յուն խմբե րի կազ մում ան -
չա փա հաս նե րի հան ցա վոր փոքր և մեծ խմբե -
րի տա րած վա ծու թյու նը խիստ ան հա մա չափ է,
քա նի որ մի տա րի փոքր խմբերն են գե րա -
կշռում, իսկ մյուս տա րին` մեծ: Փոքր խմբե րի
տե սա կա րար կշի ռը նշված ժա մա նա կա հատ -
վա ծում մի ջին հաշ վար կով կազ մել է 61,6%, իսկ
մեծ խմբե րի նը` 46,9%: 

Ան չա փա հաս նե րի կա յուն հան ցա վոր խմբե -
րի մեջ ա ռա վել տա րած ված են խա ռը խմբե րը,
ո րոնց տե սա կա րար կշի ռը մի ջին հաշ վար կով
կազ մել է 64,5%, իսկ միայն ան չա փա հաս նե րից
բաղ կա ցած հան ցա վոր խմբե րի տե սա կա րար
կշի ռը` 35,5%: Վեր ջին տա րի նե րին նկատ վում է
միայն ան չա փա հաս նե րից բաղ կա ցած հան ցա -
վոր կա յուն խմբե րի նվազ ման մի տում և, դրան

զու գա հեռ՝ խա ռը խմբե րի կա յու նաց ման մի տում:
Ինչ վե րա բե րում է կա յուն խմբե րի հան ցա վոր
գոր ծու նեու թյա նը՝ նրանց կող մից կա տար ված
հան ցա գոր ծու թյուն նե րի քա նա կը հա ճախ տասն -
յա կից անց նում է: Հան ցա գոր ծու թյուն նե րի մեջ
մեծ է գո ղու թյուն նե րի տե սա կա րար կշի ռը, ո րը
կազ մում է 82,3%, իսկ մյուս հան ցա գոր ծու թյուն -
նե րի նը բա վա կա նին քիչ է, մաս նա վորա պես`
ա վա զա կու թյուն նե րինը` 9,8%, կո ղո պուտ նե րի -
նը` 3,9%: Այս խմբե րը գո յատևել են մի քա նի
ամ սից մինչև տա րի և ա վելի ժա մա նա կա հատ -
ված: Հիմ նա կա նում կազմ ված են ե ղել 3-4 հո -
գուց, ո րոնք կազ մում են կա յուն խմբե րի 52,9%:

Ան չա փա հաս նե րի հան ցա վոր խմբե րի կազ -
մա կերպ ված տիպն ու նի հետևյալ պատ կե րը
(տե՛ս աղ յու սակ 4).

Աղյուսակ 4

Տարի

Անչ. հանց.
կայուն
խմբերի
քանակ

կայուն հանց.
խմբերում փոքր
խմբերի տեսա -

կարար կշիռ

կայուն հանց.
խմբ. մեծ

խմբերի տեսա -
կարար կշիռ

կայուն հանց.
խմբե րում խառը
խմբե րի տեսա -

կա րար կշիռ

կայուն հանց. խմբերում
միայն անչափա հաս նե րից

բաղկացած խմբերի
տեսակարար կշիռ

2010 11 72,7% 27,3% 54,5% 45,5%
2011 6 50,0% 50,0% 33,3% 66,7%
2012 7 42,9% 57,1% 57,1% 42,9%
2013 7 57,1% 42,9% 71,4% 28,6%
2014 12 33,3% 66,7% 83,3% 16,7%
2015 8 62,5% 37,5% 87,5% 12,5%

Տարի խմբերի
քանակ

փոքր խմբերի
տեսա կարար

կշիռ

մեծ խմբերի
տեսակարար

կշիռ

խառը խմբե րի
տեսա կա րար

կշիռ

միայն անչափա հաս նե րից
բաղկացած խմբերի տեսա -

կարար կշիռ

2010 1 100% 0 100% 0

2011 1 0 100% 100% 0

2012 –
2015 0 0 0 0 0



Նշ ված ժա մա նա կա հատ վա ծում ՀՀ-ում մեր
ի րա կաց րած հե տա զո տու թյան ըն թաց քում ան -
չա փա հաս նե րի հան ցա վոր խմբե րի մեջ ա ռանձ -
նաց րել ենք ան չա փա հաս նե րի կազ մա կերպ -
ված հան ցա վոր եր կու խումբ: Եր կուսն էլ խա ռը
խումբ են, մե կը՝ 3 հո գուց բաղ կա ցած, իսկ մյու -
սը` 4: Եր կու խումբն էլ ի րա կա նաց րել են մի
շարք ա վա զա կու թյուն ներ, իսկ մե կը` նաև զեն -
քի ա պօ րի նի շրջա նա ռու թյուն: Մի խում բը գոր -
ծել է մոտ ե րեք ա միս, իսկ մյու սը` եր կու: 

Մեր ա ռանձ նաց րած յու րա քանչ յուր խումբ
բնու թագր վում է հա սա րա կա կան վտան գա վո -
րու թյան ո րո շա կի աս տի ճա նով: Պարզ է, որ
ան կա յուն տի պի ան չա փա հաս նե րի խմբե րի
հա սա րա կա կան վտան գա վո րու թյան աս տի ճա -
նը ա վե լի ցածր է` կա յուն և կազ մա կերպ ված
տի պի խմբե րի հետ հա մե մա տած, իսկ կա յու ն
տի պի խում բը ցածր` կազ մա կերպ ված տի պի
հետ հա մե մա տած: Այս պես՝ ան չա փա հաս նե րի
կա յուն տի պի հան ցա վոր խմբե րի հա սա րա կա -
կան վտան գա վո րու թյան ա ռա վել բարձր աս -
տի ճանը ան կա յուն տի պի խմբե րի հետ հա մե -
մա տած, այն է, նախ՝ որ նրա ան դամ նե րը կա -
տա րում են, որ պես կա նոն, ա ռա վել ծանր հան -
ցա գոր ծու թյուն նե րը, երկ րորդ՝ դրանք ի րենց
գո յու թյամբ բա ցա սա բար են ազ դում ան չա փա -
հաս նե րի սո ցիա լա կա նաց ման ոչ ֆոր մալ մի -
ջա վայ րի վրա: Այ սինքն, օգտ վե լով ան չա փա -
հաս նե րի` հա սա կա կից նե րի հետ շփվե լու պա -
հանջ մուն քից և հա սա րա կա կան դաս տիա րա -
կու թյան ինս տի տուտ նե րի գոր ծու նեու թյան բաց -
թո ղում նե րից, հան ցա վոր խմբերն ան չա փա -
հա սին ինք նա հաս տատ ման և ան հա տա կա նու -
թյան զար գաց ման հա մար ա ռա ջար կում են
այ լընտ րանք` ընդգրկ վել հա կա հա սա րա կա -
կան ուղղ վա ծու թյամբ ոչ ֆոր մալ խմբե րում:

Տվյալ ձևա վո րում նե րը փաս տա ցի փո խա րի -
նում են սո ցիա լա պես անհ րա ժեշտ և հա սա րա -
կու թյան կող մից ըն դուն ված ան չա փա հաս նե րի
ոչ ֆոր մալ միա վո րում նե րին: Հան ցա վոր խմբե -
րում ըն դուն ված գե րիշ խող նոր մե րի և ար ժեք -
նե րի հա մա կար գը, հան ցա վոր են թա կուլ տու -
րան, խմբում հան ցա վոր գոր ծու նեու թյան նշա -
նա կա լից ազ դե ցու թյունն ան չա փա հա սի ցան -
կա ցած այլ գոր ծու նեու թյան վրա ստեղ ծում են
բա ցա սա կան, քրեածին մի ջա վայր: Ի հա՛ր կե,
ա ռա վել բարձր հա սա րա կա կան վտան գա վո -
րու թյուն ու նեն կազ մա կերպ ված տի պի ան չա -
փա հաս նե րի հան ցա վոր խմբե րը: Դա, ա ռա -
ջին հեր թին՝ պայ մա նա վոր ված է այն հան գա -
ման քով, որ նման ձևա վո րում նե րում հան ցա -
վոր գոր ծու նեու թյու նը դար ձել է դե ռա հաս –երի -
տա սար դա կան կա յուն հան ցա վոր խմբե րի մաս -
նա կից նե րի կեն սա կեր պի ան քակ տե լի տար րը,
ո րոնց մեջ ամ բող ջո վին ձևա վոր վում է հան ցա -
գոր ծու թյուն նե րի կա տար ման ո րո շա կի ուղղ -
վա ծու թյուն:

Այս պի սով՝ ան չա փա հաս նե րի խմբա յին
հան ցա վո րու թյան ման րա մասն ու սում նա սի րու -
թյան արդ յուն քով ձևա վոր ված ի րա կան պատ -
կե րա ցում կազ մե լու հա մար կարևո րում ենք
ան չա փա հաս նե րի հան ցա վոր խմբե րի տի պա -
բա նու թյան վե րա բեր յալ: Վեր լու ծու թյան ար -
դյունք նե րը կա րող են օգ տա գործ վել ան չա փա -
հաս նե րի հան ցա վոր խմբի ան դա մի ան ձի քրեա -
բա նա կան բնու թա գիրն ու սում նա սի րե լիս, ան -
չա փա հաս նե րի խմբա յին և, առ հա սա րա կ՝ ան -
չա փա հաս նե րի, հան ցա վո րու թյան կան խար -
գել ման մար տա վա րու թյու նը մշա կե լիս, ին չը
կհան գեց նի ան չա փա հաս նե րի հան ցա վո րու -
թյան կան խար գել ման ըն թաց քում օգ տա գործ -
վող ռե սուրս նե րի արդ յու նա վետ բաշխ ման: 
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Կո ղո պու տի օբ յեկ տը և ա ռար կան հա մա -
պա տաս խա նում են ցան կա ցած հափշ տա կու -
թյան օբ յեկ տին և ա ռար կա յին: Կո ղո պու տը, ո -
րը զու գորդ վում է տու ժո ղի կյան քի կամ ա ռող -
ջու թյան հա մար ոչ վտան գա վոր բռնու թյուն
գոր ծադ րե լով կամ այդ պի սի բռնու թյուն գոր -
ծադ րե լու սպառ նա լի քով, հա մար ժեք ձևով
ոտնձգում է նաև երկ րորդ ոչ պար տա դիր օբ -
յեկ տի՝ մար դու կյան քի կամ ա ռող ջու թյան դեմ: 

Կո ղո պու տի օբ յեկ տիվ կող մը բնու թագրվում
է ու րի շի գույ քի բա ցա հայտ հափշ տակ մամբ:
Դա այն հիմ նա կան հատ կա նիշն է, ո րի մի ջո -
ցով կո ղո պու տը տար բեր վում է գո ղու թյու նից:
Առ կա տե սա կետ նե րից մե կի հա մա ձայն՝
հափշտակությունը, նույնիսկ այս կամ այն եղա-
նակով կատարված լինելու դեպքում, երբ հնա-
րավոր չէ դրանք միմյանցից հստակ սահմա-
նազատել, մեկնաբանվում է հօգուտ հանցավո-
րի՝ համարելով որպես գաղտնի կերպով կա-
տարված1:

Բարձ րա գույն դա տա կան ատ յան նե րը, ընդ -
հան րա պես, սահ մա նա փակ ում են կո ղո պու տին
վե րա բե րող հոդ ված նե րի կի րա ռու թյու նը, դրան
հա կա ռակ՝ ա վե լի տա րած ված դարձ նե լով գո -
ղու թյա նը վե րա բե րող նոր մե րի կի րա ռու թյունն
այն դեպ քե րում, երբ հափշ տա կու թյու նը կա -
տար վում է հան ցա վո րի այն մտե րիմ նե րի, հա -
րա զատ նե րի կամ աշ խա տան քի վայ րի ըն կեր -
նե րի ներ կա յու թյամբ, ովքեր ոչ միայն ան տար -
բեր են, այլև կա րեկ ցան քով են վե րա բեր վում
կա տար վա ծին և չեն խո չըն դո տում՝ ո՛չ ֆի զի -

կա կան և ո՛չ էլ, այս պես կոչ ված, բա րո յա կան
ա ռում նե րով: Իսկ այն դեպքերում, երբ նշված
անձանց կողմից արդեն միջոցներ են ձեռնարկ-
վում ուրիշին պատկանող գույքի հափշտակու-
թյունը կանխելու նպատակով (օրինակ` պա-
հանջ է ներկայացվում դադարեցնելու կատար-
վող հակաօրինական գործողությունը), հան-
ցավորի գործողությունները պետք է որակվեն
որպես կողոպուտ2: Այ սինքն՝ ե թե հան ցանք կա -
տա րած ան ձը հափշ տա կու թյու նը կա տա րում է
շրջա կա ան ձանց լռակ յաց հա մա ձայ նու թյան
ներ քո, ա պա ստաց վում է, որ չկա այն՝ բա րո -
յա կան ար գել քը, ո րը նա պետք է հաղ թա հա -
րեր կա տար վա ծի վե րա բեր յալ բա ցա սա կան
վե րա բեր մունք ցու ցա բե րած ա կա նա տես նե րի
նկատ մամբ: Այդ իսկ պատ ճա ռով՝ ե թե հափշտա -
կու թյան ա կա նա տես նե րը ձգտում են կան խել
հան ցա գոր ծու թյու նը՝ թե կուզ և հան ցա վոր ա -
րարք կա տա րող ան ձից իր գոր ծո ղու թյուն նե րը
դա դա րեց նե լուն ուղղ ված հստակ պա հան ջով,
իսկ վեր ջինս, միևնույն է, շա րու նա կում է հա -
կաօ րի նա կան ձևով վերց նել ու րի շի գույ քը, ա -
պա կա տար վա ծը հա մար վում է գույ քի բա ցա -
հայտ հափշ տա կու թյուն՝ կո ղո պուտ3:

Պետք է նշել, որ ոչ բոլոր դեպքերում է, որ
լռակյաց համաձայնության վիճակում գտնվող
անձինք՝ չբարձրաձայնելով կատարվածի վե-
րաբերյալ, համաձայն են լինում հանցավորի
կատարված գործողություններին: Նշված իրա-
վիճակում, եթե հանցավորը գիտակցում է, որ
նրա գործողություններին լռակյաց հետևող
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բաժի պետի տեղակալ, ոստիկանության փոխգնդապետ, 
իրավագիտության թեկնածու
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անձնավորությունը, ով թերևս, չի արտահայտ-
վում, բայց կատարած գործողությունների նկատ-
մամբ ունի բացասական վերաբերմունք, ինչի
վերաբերյալ նա բազմիցս զգուշացվել է վերջի-
նիս կողմից, ապա հանցավորի կատարած գոր-
ծողությունները պետք է որակվեն՝ որպես կո-
ղոպուտ: Սակայն այն դեպքում, երբ հանցա-
վորը գիտակցում է, որ նրա հակաօրինական
գործողությունները հայտնի են դարձել նաև
երրորդ (կողմնակի) անձանց, և նա, վախենա-
լով, որ կարող է բռնվել, դեն է նետում
հափշտակվածը և հանցանքի կատարման վայ-
րից փորձում է դիմել փախուստի, ապա ա-
րարքը դուրս չի գալիս գողության հանցափոր-
ձի շրջանակներից4:

Ու րիշի գույքի բացահայտ հափշտակությու-
նը որոշվում է հետևյալ հիմնական հատկա-
նիշներով. 1) հափշտակությունը միշտ կատար-
վում է տուժողի կամ այլ (երրորդ) անձանց
ներկայությամբ, 2) հանցավորը գիտակցում է,
որ գործում է բացահայտ, ինչը տուժողին կամ
երրորդ անձանց հնարավորություն է տալիս ոչ
միայն գիտակցելու նրա կատարած գործողու-
թյունների անօրինականությունը, այլև՝ խոչըն-
դոտելու հափշտակության կատարումը, նույ-
նիսկ՝ բռնելու նրան, ինչը, սակայն, վերջինս
անտեսում է, 3) տուժողը կամ երրորդ անձինք,
ովքեր գույքը վերցնելու հետ որևէ առնչություն
չունեն և հանցակիցներ, պարտակողներ կամ
այլ անձինք չեն, գիտակցում են, որ գույքը
հափշտակվում է:

Անհրաժեշտ է ընդգծել, որ կողոպուտի ո-
րակման համար պարտադիր չէ վերը նշված
բոլոր հատկանիշների առկայությունը: Առաջին
երկուսը գլխավոր և որոշիչ հատկանիշներ են,
իսկ երրորդը, ըստ էության, կատարում է օ-

ժանդակող դեր և ո րոշ դեպքերում կարող է
ընդհանրապես բացակայել5: 

Կողոպուտի դեպքում գույքի հափշտակու-
թյան բացահայտ լինելը պետք է գիտակցեն և՛
հանցավորը, և՛ տուժողը, կամ էլ՝ ներկա գտնվող-
ները: Օրինակ` կողոպուտ չէ այն գործողությու-
նը, երբ ներկա գտնվողները տեսնում և գի-
տակցում են, որ կատարվում է հափշտակու-
թյուն, սակայն հանցավորը վստահ է կամ՝
սխալմամբ կարծում է, որ նրա գործողություն-
ներն աննկատ են ուրիշների համար6: Այն դեպ-
քում, երբ տուժողը կամ այլ անձինք, տեսնելով
գույքը վերցնելու փաստը, կարծում են, թե կա-
տարվող գործողությունն իրավաչափ է ինչը և
ցանկանում է հանցավորը, հափշտակությունը
չի կարող համարվել բացահայտ7: 

Մեկ այլ դեպ քում, երբ հան ցա վո րի կող -
մից խա բեու թյունն օգ տա գործ վում է որ պես ու -
րի շի գույ քին հա սա նե լի դառ նա լու մի ջոց, և
գույ քի սե փա կա նա տի րոջ, գույ քը տի րա պե տո -
ղի կամ մեկ այլ ան ձի կող մից պարզ վում կամ՝
բա ցա հայտ վում են վեր ջի նիս ի րա կան մտա -
դրու թյուն նե րը, իսկ հան ցա վո րը՝ դա գի տակ -
ցե լով, ար դեն բա ցա հայտ, կրկին շա րու նա կում
է հափշ տա կել ու րի շին պատ կա նող գույ քը, հան -
ցա վո րի ի րա կա նաց րած գոր ծո ղու թյուն նե րը
պետք է ո րակ վեն որպես ոչ թե խար դա խու -
թյուն, այլ՝ կո ղո պուտ8:

Դատաքննչական պրակտիկայում որոշա-
կի հետաքրքրություն են ներկայացնում նաև
տեսախցիկների առկայության պայմաններում
հանցավորի իրականացրած հափշտակության
քրեաիրավական որակման հետ կապված հար-
ցերը: Այն դեպքերում, երբ հանցավորը տես-
նում և միաժամանակ գիտակցում է, որ իր կա-
տարած գործողությունները, գտնվելով տեսա -
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4 Տե՛ս Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации, под общей редакцией док. юрид. наук, Председателя
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7 Տե՛ս Уголовное право России (части общая и особенная), учебник для бакалавров, издание второе, переработанное
и дополненное, ответ. ред. док. юрид. наук, проф., заслуженный деятель науки РФ А.И. Рарог, М. 2017 г., с. 377:
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провосудия, под. ред. док. юрид. наук, проф., заслуженного юриста РФ А.В. Бриллиантова, М. 2017 г., с. 594:
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խցիկների հսկողական տեսադաշտում, նկա-
տելիորեն բացահայտ են, և այդ պատճառով
նա կարող է ցանկացած պահի բռնվել կամ
հանդիպել իր գործողությունները կանխող որևէ
խոչընդոտի, վերջինիս արարքը պետք է որակ-
վի՝ որպես կողոպուտ: Իսկ այն իրավիճակում,
երբ հանցավորը չի նկատում համապատաս-
խան տեսադիտման սարքերի առկայությունը,
կամ նկատում է, սակայն հստակ գիտակցում,
որ դրանք անսարք են, իսկ իր կատարած գոր-
ծողությունները՝ շրջակա միջավայրի համար
աննկատ, հանցավորի կատարած գործողու-
թյունները ենթակա են որակման՝ որպես գո-
ղություն:

Կողոպուտը համարվում է ծանրացուցիչ
հանգամանքներում կատարված, եթե զուգորդ-
վել է կյանքի կամ առողջության համար ոչ
վտանգավոր բռնություն գործադրելով կամ դա
գործադրելու սպառնալիքով: Այդպիսի բռնու-
թյուն ասելով՝ հասկացվում է ծեծը կամ այլ
բռնի գործողությունները, որոնք ֆիզիկական
ցավ են պատճառում և չեն առաջացնում ա-
ռողջության կարճատև քայքայում կամ ընդհա-
նուր աշխատունակության աննշան կայուն կո-
րուստ, ինչպես նաև այնպիսի բռնի գործողու-
թյունները, որոնք կապված են ոչ միայն տուժո-
ղին ֆիզիկական ցավ պատճառելու, այլև՝ ա-
զատությունը սահմանափակելու հետ: Տվյալ
դեպքում՝ բռնության գործադրումը պետք է
հանդես գա՝ որպես գույքին տիրանալու կամ
գույքն իր մոտ պահելուն ուղղված միջոց: Եթե
ուրիշի գույքի հափշտակությունը հանցավորի
կատարած գործողություններում արտահայտ-
վել է՝ տուժողի ազատությունը բռնի կերպով
սահմանափակելով, ապա կատարվածի մեջ ա-
վազակության կամ կողոպուտի հանցակազմի
առկայության փաստի հիմնավորումը պետք է
որոշվի այն հանգամանքով, թե այդ գործողու-
թյունները, իրենց բնույթով և վտանգավորու-
թյան աստիճանով, ինչպիսի՛ սպառնալիք են
ստեղծել մարդու կյանքի կամ առողջության հա-
մար, ինչպիսի՛ հետևանքներ են ունեցել, կամ`

ինչպիսի՛ հետևանքներ կարող էին հետագա-
յում առաջացնել (օրինակ` տուժողին կապկըպ-
ված վիճակում սառը շինության մեջ թողնելը`
զրկելով նրան օգնություն դիմելու հնարավո-
րությունից)9: 

Այն դեպքերում, երբ գույքի հափշտակու-
թյան պրոցեսում անմիջականորեն կիրառվում
է բռնություն՝ անկախ այն հանգամանքից, թե
գույքն անցե՞լ է հանցավորի տիրապետմանը,
թե՞ ոչ, կատարվածը պետք է որակվի իբրև
բռնի հափշտակություն, այն է՝ բռնությամբ զու-
գորդված կողոպուտ, կամ՝ ավազակություն: 

Հեղինակներից Ա.Ի. Բոյցովը կարծում է,
թե բացահայտ հափշտակությունը կարող է
դիտվել բռնությամբ զուգորդված կողոպուտ
միայն այն դեպքերում, երբ՝ ա գործադրված
բռնությունը վտանգ չի ստեղծել տուժողի կյան-
քի կամ առողջության համար, և բ եղել է գույ-
քը հափշտակելու, կամ՝ հենց նոր վերցված
գույքն իր մոտ պահելու միջոց10:

Որպես գողություն պետք է որակվեն
հափշտակության այն դեպքերը, երբ բռնությու-
նը տուժողի նկատմամբ կիրառվում է ոչ թե
գույքը վերցնելու, այլ՝ անձի ուշադրությունը շե-
ղելու նպատակով, ընդ որում՝ այն անձի նկատ-
մամբ, ում ղեկավարմանը կամ պահպանությա-
նը հանձնված է տվյալ գույքը: Որպես տուժողի
ուշադրությունը շեղելու միջոց՝ կարող են հան-
դիսանալ, օրինակ, կռվի տեսարանները: Սա-
կայն նման բնույթի բռնությունը չի կարող դիտ-
վել որպես ավազակային հարձակում, քանի որ
տվյալ դեպքում բռնությունը որևէ նշանակու-
թյուն չի ունեցել մինչ այդ կամ դրա ընթացքում
կատարված հափշտակության համար և չի հան-
դիսացել գույքը՝ որպես տուժողի տիրապետու-
մից վերցնելու միջոց11:

Եթե բռնի գործողությունները կատարվել
են գողությունն ավարտվելուց հետո, թաքնվե-
լու կամ բռնվելուց խուսափելու նպատակով, ա-
պա դրանք չեն կարող դիտվել որպես կողո-
պուտ կամ ավազակություն և ենթակա են ինք-
նուրույն որակման քր. օր.-ի համապատաս-
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9 Տե՛ս Гладких В.И., Федотов П.В., Шумов Р.Н. Уголовное право, Общая и Особенная части, курс лекций, М. (Эксмо),
2010 г., с. 305:

10 Տե՛ս Бойцов А.И. Преступления против собственности, теория и практика уголовного права и уголовного процесса,
Санкт-Петербург, Юридический центр Пресс, 2002 г., с. 459:

11 Տե՛ս Чинхоев Ш.И. Квалификация хищений государственного и общественного имущества в особо крупных
размерах, издательство НАУКА, Казахской ССР, Алма-Ата, 1983 г., с. 55-56:



խան հոդվածներով՝ կատարված գործողություն-
ների բնույթից և վրա հասած հետևանքների
ծանրության աստիճանից կախված12:

Կո ղո պու տի այն տե սա կը, ո րն առնչ վում է
ան ձի նկատ մամբ բռնու թյուն գոր ծադ րե լու հետ,
մի շարք քրեա գետ նե րի կողմից, նույ նիսկ միաս -
նա կան գնա հա տա կա նի չի ար ժա նա ցել13: 

Բռնություն հասկացության վերաբերյալ,
հեղինակներից Լ.Դ. Գաուխմանը և Ս.Վ. Մակ-
սիմովը, օրինակ, նշում են. Բռնությունը մեկ
ուրիշի օրգանիզմի նկատմամբ անօրինական
գործողությունների կատարում է՝ նրա կամքին
հակառակ: Այդ ֆիզիկական ներգործությունն
արտահայտվում է կա՛մ տուժողին ծեծի ենթար-
կելով, կա՛մ նրա նկատմամբ այնպիսի բռնի
գործողություններ կատարելով, որոնք առաջ
են բերել ինչպես ֆիզիկական ցավ, այնպես էլ
ազատության սահմանափակում՝ արտահայտ-
ված կապելու, ձեռքերը ոլորելու, բերանը փա-
կելու, իսկ փախչելու փորձ կատարելու դեպ-
քում՝ պահելու կամ հասնելու և բռնելու միջո-
ցով, և այլն: Դրա հետ մեկտեղ՝ հնարավոր են
դեպքեր, երբ տուժողին կարող է որևէ վնաս
չպատճառվի, սակայն բռնություն գործադրելու
պահին նրա կյանքի կամ առողջության համար
ստեղծվի իրական վտանգ: Ուստի բռնության
գործադրման ինտենսիվությունը գնահատելիս
պարտադիր չէ, որ հիմք ընդունվեն միայն ա-
ռաջ եկած հետևանքները (փաստացի վնասի
պատճառում): Նույնքան կարևոր է նաև հան-
ցավորի իրականացրած գործողությունների կա-
տարման եղանակը: Բռնության ինտենսիվու-
թյունը գնահատելիս՝ ըստ գործողությունների
կատարման եղանակի, հաշվի են առնում ինչ-
պես հանցագործության կոնկրետ հանգամանք-
ները, այնպես էլ մարմնի պաշտպանված կամ
անպաշտպան մասերին հարվածներ հասցնե-
լու, ձեռքերով կամ ոտքերով հարվածելու և այլ
հանգամանքները14: Այլ կերպ ասած՝ հանցա-
վորի կողմից ֆիզիկական բռնությունը միշտ

կիրառվում է տուժողին՝ դիմադրություն ցու-
ցադրելու հնարավոր ցանկությունից, հնարա-
վորությունից կամ ունակությունից զրկելու նպա-
տակով15: 

Այսպիսով՝ անձի կյանքի կամ առողջու-
թյան համար ոչ վտանգավոր բռնության սպառ-
նալիքը տուժողին ահաբեկելու (վախեցնելու),
ծեծելու, ֆիզիկական ցավ պատճառելու կամ
ազատությունը սահմանափակելու մեջ է: Կո-
ղոպուտի հանցակազմում սպառնալիքը՝ օբյեկ-
տիվ կողմից, պետք է լինի իրական և ներառի
բռնությունն անմիջականորեն իրագործելու ի-
րական հնարավորություն: Իրական սպառնա-
լիքն առկա է այն դեպքում, երբ տուժողի կող-
մից գիտակցաբար ընդունվում է այնպես, ինչ-
պես ցանկանում է հանցավորը: Կողոպուտի
դեպքում արտահայտված սպառնալիքը բնու-
թագրվում է այն հանգամանքով, որ արտա-
հայտվում է տուժողին անմիջական և անհա-
պաղ ահաբեկելու, այլ ոչ թե հետագայում (ա-
պագայում) կյանքի կամ առողջության համար
ոչ վտանգավոր ֆիզիկական բռնություն գոր-
ծադրելու մեջ: Այդպիսի բռնության գործադրու-
մը կամ որպես այդպիսին արտահայտված
սպառնալիքը պետք է հանդես գա՝ իբրև ուրի-
շի գույքը վերցնելու և հանցավորի կամ այլ ան-
ձանց օգտին դարձնելու միջոց: Այլ կերպ ա-
սած՝ կողոպուտը որակվում է բռնությամբ զու-
գորդված միայն այն դեպքերում, երբ բռնու-
թյունը կամ բռնություն գործադրելու սպառնա-
լիքը միջոց է գույքը վերցնելու կամ, վերցնելուց
հետո՝ հանցավորի կողմից իր մոտ պահելու
համար: Այդ իսկ պատճառով՝ այն բռնությունը,
որը հանցավորի կողմից կիրառվում է գողու-
թյունն ավարտվելուց հետո՝ բռնվելուց խուսա-
փելու նպատակով, չի կարող վերաճել կողո-
պուտի16:

Սպառնալիքը կարող է արտահայտվել նաև՝
բառերով, ժեստերով, միմիկայով, ինչ-որ ա-
ռարկաներ ցուցադրելով: Այն դեպքում, երբ ի-

14

ՔՐԵԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ
Օ

Ր
Ի

Ն
Ա

Կ
Ա

Ն
Ո

Ւ
Թ

Յ
Ո

Ւ
Ն

  №
1

0
4

  2
0

1
8

12 Տե՛ս Судебная практика по уголовным делам, сборник постановлений Пленумов Верховных Судов СССР, РСФСР и
Российской Федерации, ЭКЗАМЕН, М., 2001 г., с. 331-338, Комментарии к Уголовному кодексу Российской
Федерации, 6-е издание, под редакцией заслуженного деятеля науки РФ, док. юрид. наук, профессора В.Т. Томина,
канд. юрид. наук, доцента В.В. Сверчкова, ЮРАЙТ, М., 2010 г., с. 523:

13 Տե՛ս Ераксин В.В. Ответственность за грабеж, Юрид. Лит., М., 1972 г., с. 17-18:
14 Տե՛ս Гаухман Л.Д., Максимов С.В. Ответственность за преступления против собственности, М., 2001 г., с. 93-94:
15 Տե՛ս Ераксин В.В. Ответственность за грабеж, Юрид. Лит., М., 1972 г., с. 42:
16 Տե՛ս նույն տեղը:
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րադրությունն այնպիսին է, որ սպառնալիքն ի-
րագործելու իրական լինելը տուժողին հիմք է
տալիս ենթադրելու, թե նրա նկատմամբ կա-
րող է կիրառվել կյանքի կամ առողջության հա-
մար վտանգավոր բռնություն, արարքը պետք է
որակվի՝ որպես ավազակություն և պետք է ո-
րոշվի՝ ելնելով հանցավորի ունեցած դիտավո-
րության ուղղվածությունից և տուժողի կողմից
սպառնալիքի էությունն ընկալելու բնույթից17:
Տուժողը պետք է գիտակցի՝ եթե չկատարի
հանցավորի պահանջը, ապա սպառնալիքն ան-
միջապես կիրագործվի: 

Հնարավոր է նաև, որ բռնությամբ զու-
գորդված կողոպուտի դեպքում օգտագործվի
մարդու կյանքի և առողջության համար ոչ
վտանգավոր համարվող զենք օրինակ՝ կյան-
քի և առողջության համար վտանգ չներկայաց-
նող և որոշակի հավատարմագրման ենթարկ-
ված քաղաքացիական ինքնապաշտպանական
բնույթի գազային կամ աերոզոլային փոշեցրիչ-
ներ և այլն18: 

Այն դեպքում, երբ գույքը վերցնելիս տու-
ժողի նկատմամբ գործադրված բռնության պատ -
ճառով, վերջինիս անզգուշությամբ պատճառ-
վում են հետևանքներ (քերծվածքներ, կապ-
տուկներ, ցավ և այլն), արարքը պետք է որա-
կել որպես հասարակ կողոպուտ (օրինակ` ոսկ-
յա շղթան պոկումով հափշտակելու դեպքում,
երբ դրա հետևանքով տուժողը պարանոցի
շրջանում ստանում է քերծվածքներ): Իսկ այն
դեպքերում, երբ հանցավորի գործողություննե-
րի պատճառով տուժողին անզգուշությամբ
պատճառվում է մարմնական վնասվածք (օրի-
նակ` ձեռքի պայուսակը պոկումով հափշտա-
կելու դեպքում, երբ տուժողը վայր է ընկնում և
ստանում մարմնական վնասվածք), կամ գոր-
ծադրվող բռնությունը կամ սպառնալիքն իրա-
կանացվում է ոչ թե գույքը վերցնելու կամ իր
մոտ պահելու, այլ՝ սեփականատիրոջից կամ
այլ անձանցից ազատվելու (փախչելու) նպա-
տակով, արարքը պետք է որակվի հանցագոր-
ծությունների համակցությամբ: 

Կողոպուտի դեպքում բռնությունը բռնու-
թյան սպառնալիքը կարող է կիրառվել ոչ միայն
գույքի սեփականատիրոջ կամ գույքը տիրա-
պետող այլ անձի նկատմամբ, այլ նաև այն ան-
ձանց նկատմամբ, ովքեր իրականում կամ՝
հանցավորի կարծիքով կարող են խոչընդո-
տել գույքի հափշտակումը19: 

Ընդհանուր առմամբ՝ պետք է նշել, որ դա-
տաքննչական պրակտիկայում մշտապես
կարևորվել են կողոպուտի և ավազակության՝
որպես հափշտակության ինքնուրույն եղանակ-
ների, սահմանազատման և քրեաիրավական
որակման հետ կապված հարցերը: Ելնելով
նշված խնդրի կարևորությունից և անհրաժեշ-
տությունից՝ ՀՀ վճռաբեկ դատարանը՝ 2013
թվականի փետրվարի 15-ին Ժ. Ղուկասյանի և
այլոց վերաբերյալ թիվ ԵԷԴ/0091/01/11 քրեա-
կան գործով կայացված որոշմամբ, մեկնաբա-
նել է կողոպուտի հանցակազմը՝ համատեքս-
տում քննարկելով օբյեկտիվ և սուբյեկտիվ կող-
մի առանձնահատկություններին վերաբերող
հարցերը: 

ՀՀ վճռաբեկ դատարանը Ժ. Ղուկասյանի
և այլոց գործով որոշման 25-րդ կետում իրա-
վական դիրքորոշում է ձևավորել այն մասին,
ըստ որի՝

«(... ավազակությունը, ինչպես նաև կյան-
քի կամ առողջության համար ոչ վտանգավոր
բռնություն գործադրելով կամ դա գործադրելու
սպառնալիքով զուգորդված կողոպուտը երկօբ-
յեկտ հանցակազմեր են. հիմնական անմիջա-
կան օբյեկտը սեփականությունն է, իսկ լրացու-
ցիչ օբյեկտը մարդու կյանքն է կամ առողջու-
թյունը։ Սուբյեկտիվ կողմից վերոնշյալ հանցա-
կազմերը բնութագրվում են շահադիտական
դրդման առկայությամբ, որը զուգորդվում է
բռնության հետ:

Բռնության բովանդակության հետ կապ-
ված՝ Վճռաբեկ դատարանն անդրադարձ է կա-
տարել նաև Արևիկ և Ծովինար Սահակյաննե-
րի գործով որոշմանը, որտեղ նշում է՝

«(...) բռնությունը` որպես քրեորեն հետա -
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17 Տե՛ս Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации, расширенный уголовно-правовой анализ с
материалами судебно-следственной практики, ЭКЗАМЕН, М., 2002 г., с. 332:

18 Տե՛ս Комментарий к уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный), 2-е издание, Том 1, Российская академия
провосудия, под. ред. док. юрид. наук, проф., заслуженного юриста РФ А.В. Бриллиантова, М. 2017 г., с. 610:

19 Տե՛ս Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации, издание одиннадцатое, переработанное и
дополненное, ответ. ред. док. юрид. наук, проф., заслуженний деятель науки РФ А.И. Рарог, М. 2017 г., с. 356:



պընդելի արարք, դիտավորությամբ, անձի կամ-
քին հակառակ կամ առանց նրա կամքը հաշվի
առնելու կատարված ցանկացած արարք է, որի
պատճառով անձը զրկվել է կյանքից, կամ սահ-
մանափակվել է նրա ազատությունը, կամ նրա
առողջությանը վնաս է պատճառվել, կամ նրան
պատճառվել է ֆիզիկական ցավ, ֆիզիկական
կամ հոգեկան տառապանք» (տե՛ս Արևիկ և
Ծովինար Սահակյանների գործով Վճռաբեկ
դատարանի 2012 թվականի նոյեմբերի 1-ի թիվ
ԱՐԴ/0176/01/11 որոշման 18-րդ կետը)։ Մեջ-
բերված դիրքորոշման լույսի ներքո գնահատե-
լով ՀՀ քրեական օրենսգրքի 175-րդ և 176-րդ
հոդվածներով նախատեսված հանցակազմե-
րը՝ Վճռաբեկ դատարանը փաստում է, որ ա-
վազակության հասարակ և որակյալ տեսակ-
ների դեպքում օբյեկտիվ կողմի պարտադիր
հատկանիշ հանդիսացող բռնությունը կամ դրա
սպառնալիքը կարող են լինել բացառապես
կյանքի կամ առողջության համար վտանգա-
վոր, իսկ կողոպուտի որակյալ տեսակի դեպ-
քում բռնությունը կամ դրա սպառնալիքը պետք
է լինեն կյանքի և առողջության համար ոչ
վտանգավոր։ Հետևաբար՝ յուրաքանչյուր դեպ-
քում անձի արարքը որպես ավազակություն
կամ ծանրացնող հանգամանքներում կատար-
ված կողոպուտ որակելիս պետք է գործի բա-
վարար փաստական տվյալներով հիմնավորել,
թե ինչո՛ւմ է արտահայտվել բռնության կամ
դրա սպառնալիքի բովանդակությունը, և արդ-
յոք դրանք կյանքի կամ առողջության համար
վտանգավո՞ր են եղել, թե՞ ոչ…։

Բռնության բովանդակության բացահայտ-
ման հետ կապված՝ Վճռաբեկ դատարանն ան-
հրաժեշտ է համարել նաև մանրամասնել ոչ
միայն բռնության էությունը, այլև այն, թե ո՛ր
բռնությունն է համարվում կյանքի կամ առող-
ջության համար վտանգավոր, ո՛րը՝ ոչ։ Այս կա-
պակցությամբ՝ Վճռաբեկ դատարանն արձա-
նագրում է, որ բռնության՝ կյանքի կամ առող-
ջության համար վտանգավոր կամ ոչ վտան-
գավոր լինելու հիմնական չափանիշն առողջու-
թյանը պատճառված վնասի վերաբերյալ բժշկա-
կան ցուցանիշներն են, որոնցից կախված են
արարքի, այդ թվում` ավազակության իրավա-
բանական գնահատման առանձնահատկու-
թյունները։

Վճռաբեկ դատարանն արձանագրում է,

որ բռնության տարբեր դրսևորումների՝ կյան-
քի կամ առողջության համար վտանգավոր լի-
նելը որոշվում է՝ ելնելով.

ա) կյանքի կամ առողջությանը պատճառ-
ված վնասի ծանրության աստիճանից,

բ) հանցագործության բնույթից, կատար-
ման եղանակից, կատարման մեխանիզմի ա-
ռանձնահատկություններից և այլն։

Վերոգրյալի կապակցությամբ՝ Վճռաբեկ
դատարանն արձանագրում է, որ կյանքի համար
վտանգավոր են գանգոսկրի ներթափանցող
վնասվածքները, գանգի հիմքի և հատման ոս-
կորների բաց և փակ կո տրվածքները, գլխու-
ղեղի ծանր և միջին աստիճանի վնասումները,
ողնաշարի, կոկորդի, շնչափողի, կերակրափո-
ղի ներթափանցող վնասվածքները և այլն։ Բա-
ցի այդ՝ տուժողի կյանքի համար բռնությունը
կարող է հանգեցնել տարբեր հիվանդագին վի-
ճակների զարգացման կամ տարբեր հիվան-
դությունների կամ խանգարումների առաջաց-
ման (օրինակ` ծանր աստիճանի շոկը, կոմայի
մեջ ընկնելը և այլն)։

Հանցագործության, տվյալ դեպքում՝ ավա-
զակության բնույթից, կատարման եղանակից,
կատարման մեխանիզմի առանձնահատկու-
թյուններից և այլնից ելնելով՝ բռնությունը գնա-
հատվում է որպես կյանքի կամ առողջության
համար վտանգավոր նաև այն դեպքում, երբ
դրա կիրառման պահին իրական վտանգ է
ստեղծվել տուժողի կյանքի կամ առողջության
համար։ Այսպես՝ գույքը հափշտակելու նպա-
տակով հանցավորը, առանց վնաս պատճառե-
լու, կիրառում է զենք կամ որպես զենք օգտա-
գործվող առարկաներ կամ բռնությունը կիրա-
ռում է տուժողի կյանքի համար վտանգավոր
այլ եղանակներով (օրինակ` խեղդում է տուժո-
ղին, տարբեր ձևերով փակում է նրա շնչառու-
թյունը և այլն)։ Նման դեպքերում բռնության
բնույթը որոշվում է՝ գործի բոլոր հանգամանք-
ները (բռնության գործադրման եղանակ, գոր-
ծիքներ, հանցակիցների քանակ, դեպքի կա-
տարման ժամանակ, տեղ և այլն) հաշվի առնե-
լով։

Կյանքի կամ առողջության համար վտան-
գավոր բռնություն գործադրելու սպառնալիքը
հոգեբանական բռնության տարատեսակ է և
կարող է դրսևորվել տարբեր ձևերով` խոսքով,
ժեստերով, զենքի կամ որպես զենք օգտա-
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գործվող այլ առարկաների ցուցադրմամբ կամ
այնպիսի այլ գործողությունների կատարմամբ,
որոնք, ելնելով կոնկրետ գործի հանգամանք-
ներից, տուժողի կյանքի կամ առողջության հա-
մար իրական սպառնալիք են ներկայացնում։
Հետևաբար՝ այն դեպքում, երբ զենքի կամ որ-
պես զենք օգտագործվող այլ առարկաների ցու-
ցադրումը կամ հանցավորի դրսևորած այլ գոր-
ծողությունները` ժեստը, մարմնաշարժումը և
այլն, զուգորդված չեն տուժողի կյանքի կամ ա-
ռողջության համար վտանգավոր բռնություն
գործադրելու կամ դա գործադրելու սպառնա-
լիքի դրսևորման հետ, արարքը ենթակա է ո-
րակման ՀՀ քրեական օրենսգրքի 176-րդ հոդ-
վածի 2-րդ մասի 4-րդ կետով՝ որպես կյանքի
կամ առողջության համար ոչ վտանգավոր
բռնություն գործադրելու սպառնալիքով զու-
գորդված կողոպուտ։

Վերոգրյալի հետ մեկտեղ՝ Վճռաբեկ դա-
տարանն արձանագրում է, որ այն դեպքում,
երբ զենքը կամ որպես զենք օգտագործվող ա-
ռարկան փաստացի չի գործադրվել, սակայն
կոնկրետ իրավիճակում տուժողի կյանքի կամ
առողջության համար իրական վտանգ է ստեղ-
ծել (օրինակ` հարձակման ընթացքում հանցա-
վորը զենքը կամ որպես զենք օգտագործվող
այլ առարկան հպում է տուժողի որովայնին,
կոկորդին կամ կենսական կարևոր նշանակու-
թյուն ունեցող այլ օրգաններին), արարքը պետք
է որակել որպես ավազակություն։ Վճռաբեկ
դատարանն արձանագրում է, որ սպառնալիքը
կյանքի կամ առողջության համար վտանգա-
վոր կամ ոչ վտանգավոր լինելու վերաբերյալ
տուժողի սուբյեկտիվ ընկալումը կարող է պայ-
մանավորված լինել նրա հուզական, հոգեֆի-
զիկական, նյարդային և առողջական վիճա-
կով, տարիքով, զգայունության, մտավոր զար-
գացման աստիճանով և մի շարք այլ գործոն-
ներով։ Ուստի սպառնալիքի՝ կյանքի կամ ա-
ռողջության համար վտանգավոր կամ ոչ վտան-
գավոր լինելու հարցի պարզաբանման համար
անհրաժեշտ է հաշվի առնել գործով հաստատ-
ված բոլոր հանգամանքների համակցությունը`
հանցագործության կատարման ժամանակը,
տեղը և եղանակը, հանցագործի անձը, հանցա -
գործ նե րի քանակը, տուժողի կողմից սպառ-
նալիքի բնույթի սուբյեկտիվ ընկալումը, այն-
պիսի բացահայտ գործողությունների կատա-

րումը, որոնք վկայում են ֆիզիկական բռնու-
թյուն գործադրելու՝ հանցավորի մտադրության
կամ պատրաստակամության մասին և այլն։

Կյանքի կամ առողջության համար ոչ
վտանգավոր բռնություն գործադրելով կամ դա
գործադրելու սպառնալիքով զուգորդված կո-
ղոպուտը սուբյեկտիվ կողմից բնութագրվում է
ուղղակի դիտավորությամբ, այսինքն՝ հանցա-
վորը գիտակցում է ոչ միայն գույքի բացա-
հայտ հափշտակության, այլ նաև այդ ընթաց-
քում կյանքի կամ առողջության համար ոչ
վտանգավոր բռնություն գործադրելու կամ դա
գործադրելու սպառնալիքի փաստը։ Այլ կերպ
ասած՝ հանցավորը գիտակցում է, որ տուժողի
կյանքի կամ առողջության համար ոչ վտան-
գավոր բռնություն է գործադրում կամ դրա
գործա դրման սպառնալիք է կիրառում նրա
գույքը հափշտակելու նպատակով և ցանկա-
նում է այդ։

Հիմք ընդունելով սույն որոշման 15-21-րդ
կետերում շարադրված իրավական դիրքորո-
շումները՝ Վճռաբեկ դատարանը որոշման 22-
րդ կետով արձանագրում է, որ ավազակության
(ՀՀ քրեական օրենսգրքի 175-րդ հոդված) և
կյանքի կամ առողջության համար ոչ վտան-
գավոր բռնություն գործադրելով կամ դա գոր-
ծա դրելու սպառնալիքով զուգորդված կողոպու-
տի (ՀՀ քրեական օրենսգրքի 176-րդ հոդվածի
2-րդ մասի 4-րդ կետ) հանցակազմերը տա-
րանջատելիս անհրաժեշտ է հաշվի առնել, որ՝

ա) ավազակության հանցակազմի իմաս-
տով՝ կյանքի կամ առողջության նկատմամբ
գործադրված բռնությունը կամ դա գործադրե-
լու սպառնալիքը դիտվում է վտանգավոր այն
դեպքում, երբ դրա հետևանքով տուժողի ա-
ռողջությանը պատճառվել է թեթև (որն առա-
ջացրել է առողջության կարճատև քայքայում
կամ ընդհանուր աշխատունակության աննշան
կայուն կորուստ), միջին ծանրության, ծանր
վնաս կամ մահ.

բ) կյանքի կամ առողջության համար բռնու-
թյունը կամ դա գործադրելու սպառնալիքը
վտանգավոր է, եթե բռնության հետևանքով
տուժողի առողջությանը վնաս չի պատճառվել,
սակայն գործի նյութերով հաստատվել է, որ
բռնությունը գործադրելու պահին տուժողի կյան-
քին կամ առողջությանը վնաս պատճառելու ի-
րական սպառնալիք է եղել.
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գ) այն դեպքում, երբ գործադրված բռնու-
թյունը կամ դա գործադրելու սպառնալիքն ար-
տահայտվում է տուժողի առողջությանը թեթև
վնաս պատճառելով, որը չի առաջացրել առող-
ջության կարճատև քայքայում կամ ընդհանուր
աշխատունակության աննշան կայուն կորուստ,
կամ զուգորդվել է ծեծով, ֆիզիկական ցավ
պատճառելով, ձեռքերը կամ ոտքերը կապելով
կամ ոլորելով կամ տուժողի ազատությունը
սահմանափակելով՝ պայմանով, որ նշված գոր-
ծողությունների հետևանքով տուժողի կյանքին
կամ առողջությանը վնաս պատճառելու իրա-
կան վտանգ չի ստեղծվել, և նման բռնության
սպառնալիք չի տրվել, արարքը ենթակա է ո-
րակման ՀՀ քրեական օրենսգրքի 176-րդ հոդ-
վածի 2-րդ մասի 4-րդ կետով` որպես կյանքի
կամ առողջության համար ոչ վտանգավոր
բռնություն գործադրելով կամ դա գործադրելու
սպառնալիքով կատարված կողոպուտ.

դ) հարձակումն ավազակության հանցա-
կազմի պարտադիր հատկանիշ է, մինչդեռ կո-
ղոպուտը կարող է կատարվել առանց հարձակ-
ման.

ե) ավազակության դեպքում հանցավորը
գիտակցում է, որ տուժողի նկատմամբ կիրառ-
ված բռնությունը վտանգավոր է, իսկ կյանքի
կամ առողջության համար ոչ վտանգավոր
բռնություն գործադրելով կամ դա գործադրելու
սպառնալիքով կատարված կողոպուտի պա-
րագայում հանցավորի դիտավորության մեջ
ընդգրկված է տուժողի կյանքի կամ առողջու-
թյան համար ոչ վտանգավոր բռնության գոր-
ծադրումը։

Ի րա վա բա նա կան գրա կա նու թյան մեջ ո -
րո շա կի քննա դա տու թյան է ար ժա նա ցել նաև՝
բռնու թյան սպառ նա լի քի և բռ նու թյան փաս -
տա ցի գոր ծադր ման դեպ քե րի միա տե սակ
քրեաի րա վա կան գնա հատ ման հար ցը: Այս ա -
ռու մով՝ հե ղի նակ նե րից Ս. Մ. Կա չոյն ար դա -
րա ցիո րեն կար ծում է, թե չի կա րե լի միևնույն
քրեաի րա վա կան նոր մով՝ բռնու թյան ի րա կան
գոր ծադր ման և բռ նու թյան գոր ծադր ման սպառ -
նա լի քի հա մար, նա խա տե սել միա տե սակ պա -

տաս խա նատ վու թյուն՝ նկա տի ու նե նա լով այն
հան գա ման քը, որ դրանք՝ ի րենց հան րա յին
վտան գա վո րու թյան աս տի ճա նով, միմ յանց հետ
չեն հա մընկ նում20: 

Իրավաբանական գրականության մեջ ա-
ռանձնակի քննարկման առարկա են դարձել
ավազակության և բռնությամբ զուգորդված կո-
ղոպուտի՝ որպես մեկ միասնական հանցակազ-
մով հանդես գալու, օրենսդրական նախաձեռ-
նությանը վերաբերող հարցերը: Այս խնդրի
շրջանակներում արտահայտած տեսակետնե-
րից մեկի համաձայն՝ եթե քրեական օրենս-
դրության կատարելագործման գործընթացն ըն-
թանար այնպես, որ հնարավոր լիներ ձևավո-
րելու ավազակության միասնական հանցա-
կազմ, ապա պատասխանատվության հարցը
կարող էր որոշվել` ելնելով այն հանգամանքից,
թե գույքը հափշտակելու ընթացքում կիրառվել
է իրական ֆիզիկական բռնությո՞ւն, թե՞ միայն
բռնություն21: 

Բռնության բաժանումը՝ ըստ ինտենսիվու-
թյան, հիմնականում պայմանավորված է բռնու-
թյամբ զուգորդված կողոպուտն ավազակու-
թյան հանցակազմից տարանջատելու հանգա-
մանքով: Այն երկրներում՝ բացառությամբ հետ-
խորհրդային տարածքի երկրներից, որտեղ բա-
ցակայում են բռնությամբ զուգորդված հափշտա-
կությունների տարանջատումը կողոպուտի և
ավազակության, ներառյալ, օրինակ՝ Գերմա-
նիայի և Ֆրանսիայի քրեական օրենքները,
բռնության տարանջատումը բացակայում է:
Միանշանակ պետք է պնդել, որ նշված հան-
ցակազմերի միավորման դեպքում անձի ան-
ձեռնմխելիության պաշտպանության քրեաիրա-
վական նշանակությունը, որը նշված հանցա-
կազմերի դեպքում հանդես է գալիս որպես ոչ
անմիջական օբյեկտ, է՛լ ավելի կամրապնդվի ու
կմեծանա, քան այն դեպքերում, երբ հանդես է
գալիս առանձին միմյանցից անջատ հանցա-
կազմերում: Օրենսդիրի այն դիրքորոշումը, թե
բռնությունը` ըստ կյանքի կամ առողջության
համար ունեցած վտանգավորության աստիճա-
նի, բաժանվում է տեսակների, պրակտիկայում
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20 Տե՛ս Кочой С.М. Ответственность за корыстные преступления против собственности, учебно-практическое пособие,
издание 2-е, дополненное и переработанное, М., 2000 г., с. 206.

21 Տե՛ս Курс уголовного права, в пяти томах, особенная часть, том 3, под редакцией док. юрид. наук, профессора Г.Н.
Борзенкова и док. юрид. наук, профессора В.С. Комиссарова, М., Зерцало-М, 2002 г., с. 451:
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գրեթե չի գործում, քանի որ բռնության գոր-
ծադրման փաստը, իր էությամբ, արդեն իսկ
վտանգավոր է մարդու կյանքի և առողջության
համար:

Ընդհանրացնելով իրավաբանական գրա-
կանության մեջ ավազակության և կողոպուտի
հանցակազմերի միավորման խնդրի շուրջ առ-
կա հիմնավորումները՝ միանշանակ է, որ նշված
հանցակազմերի միավորումը կարող է էական
նշանակություն ունենալ ՀՀ քր. օր.-ի և դրա
հետագա կատարելագործման համար: Բացի
դրանից, նկատի ունենալով նաև նշված հարցի
շուրջ տարբեր երկրների քրեական օրենսդրու-
թյունների պրակտիկան, առաջարկվում է՝
համապատասխան օրենսդրական փոփոխու-
թյուններով ՀՀ քր. օր.-ի Սեփականության
դեմ ուղղված հանցագործություններ գլխում
ընդգրկված ավազակության (ՀՀ քր. օր.-ի 175-
րդ հոդված) և բռնությամբ զուգորդված կողո-
պուտի (176-րդ հոդվածի 2-րդ մասի 4-րդ կետ)
հանցակազմերը միավորելով` ստեղծել ավա-
զակության միասնական հանցակազմ, իսկ
ավազակության հանցակազմը բնորոշող օ-
րենսդրական սահմանումը վերախմբագրել
հետևյալ բովանդակությամբ. Ավազակությունն
ուրիշի գույքի հափշտակությունն է, որը կա-
տարվել է բռնություն գործադրելով կամ այդ-
պիսի բռնություն գործա դրելու սպառնալի-
քով22:

Միաժամանակ, նկատի ունենալով այն
հանգամանքը, որ նմանատիպ բնորոշման հե -
տևան քով ավազակության հանցակազմից դուրս
է մնում կողոպուտի հասարակ տեսակը, այն է`
ուրիշի գույքի բացահայտ հափշտակությունը,
առաջարկվում է` կողոպուտի հանցակազմի հա-
սարակ տեսակը ընդգրկել գողության հանցա-
կազմում (ՀՀ քր. օր.-ի 177-րդ հոդված) և բնո-
րոշել հետևյալ բովանդակությամբ.  Գողությու-
նը` ուրիշի գույքի գաղտնի կամ բացահայտ
հափշտակությունը, որը կատարվել է մանր
չափերով...: Նշված առաջարկի մեջ գողու-
թյան զգալի չափը մանրով փոխարինելը պատ-

ճառաբանված է այն փաստարկով, որ դա-
տաքննչական պրակտիկայում, օրինակ, հան-
դիպում են դեպքեր, երբ գողություն կատարե-
լու նպատակով բնակարան ապօրինի մուտք
գործած հանցավորը հափշտակում է մանր չա-
փերի գույք, իսկ գողության որակյալ տեսակի
համար՝ հափշտակության չափը դառնում է
քննարկման ենթակա խնդիր: Նույնը վերաբե-
րում է նաև գույքի բացահայտ հափշտակու-
թյանը, սակայն մի վերապահմամբ, որ ներկա-
յիս ՀՀ գործող քր. օր.-ը կողոպուտի հասարակ
տեսակի համար վնասի կոնկրետ չափը չի
սահմանում, սակայն անուղղակի կերպով են-
թադրվում է: 

Նշված բոլոր փոփոխությունների հետևան -
քով, այն է` կողոպուտի հանցակազմից կյանքի
կամ առողջության համար ոչ վտանգավոր
բռնության հատկանիշի հանելը և դա՝ որպես
ավազակություն համարելը, ինչպես նաև կողո-
պուտը՝ որպես գողության հանցակազմի բա-
ցահայտ հափշտակության դրսևորում դիտար-
կելը, ըստ էության, արմատապես փոխում են
նշված հանցակազմերի վերաբերյալ ներկա-
յումս գոյություն ունեցող պատկերացումները:
Բացի այդ՝ առաջարկվող փոփոխությունների
շնորհիվ՝ կարող են նաև նպատակահարմար
հիմքեր ստեղծվել, որպեսզի գույքի բացահայտ
հափշտակությունը դիտվի՝ որպես գողության
հանցակազմի նոր եղանակ, իսկ այդպիսի
հափշտակության հետևանքով պատճառված
վնասն ստանա հստակ օրենսդրական կար-
գավորում: 

Առաջարկվող փոփոխությունները կարելի
է նաև առաջընթաց քայլ համարել նախկին
ԽՍՀՄ տարիների քրեական օրենսդրություն-
ների հետ դեռևս իր խոր արմատներով կապ-
ված՝ ՀՀ քրեական օրենսդրության բարեփո-
խումների համար, ինչը, գործնականում, են-
թադրում է ավելի ճկուն դարձնելու նշված հան-
ցակազմերի կիրառական նշանակությունը՝ հան-
ցագործությունների քննության և ճիշտ որակ-
ման գործընթացում:
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վերլուծություններ, Դատական իշխանություն գիտամեթոդական ամսագիր ՀՀ դատավորների միություն
հասարարակական կազմակերպություն, №1-2/175-176, Երևան, 2014թ, էջ 16-27:



Քննարկվող հանցակազմը հայրենական
քրեական իրավունքի տեսության համեմատա-
բար քիչ ուսումնասիրված ինստիտուտներից է:
ՀՀ քրեական օրենսգրքի հոդված 166-ը պա-
տասխանատվություն է սահմանում 18 տարին
լրացած անձի կողմից երեխային պոռնկության
կամ պոռնկագրական բնույթի նյութեր կամ ա-
ռարկաներ պատրաստելու հետ կապված գոր-
ծողություններ կատարելուն ներգրավելու հա-
մար: 

Տվյալ հանցակազմի օբյեկտիվ կողմը վեր-
լուծելու համար անհրաժեշտ է բացահայտել
հոդվածի դիսպոզիցիայում նշված «երեխա»,
«պոռնկություն», «պոռնկագրական բնույթի նյու-
թեր կամ առարկաներ», «ներգրավել» հասկա-
ցությունների բովանդակությունը: ՀՀ քրեա-
կան օրենսգրքում տրված չէ պոռնկություն բա-
ռի հասկացությունը: Մեր կարծիքով՝ պոռնկու-
թյուն բառն օգտագործվում է որպես մարմնա-
վաճառության բառի հոմանիշ: 

Որոշ դժվարություններ է հարուցում նաև
հոդվածում օգտագործված «երեխա» հասկա-
ցության մեկնաբանությունը: Կարծում ենք՝ դա
օգտագործված է անչափահաս բառի իմաս-
տով, ուստի ավելի նպատակահարմար է հոդ-
վածում «երեխա» բառը փոխարինել «անչա-
փահաս» եզրույթով: 

Հոդված 166-ում նշվում է պոռնկագրական
նյութեր կամ առարկաներ պատրաստելու մեջ
երեխային ներգրավելու մասին: Պոռնկա գրա -
կան նյութեր ասելով՝ հասկացվում է տպագիր,
կինո կամ տեսանյութերը, պատկերները կամ
պոռնկագրական բնույթի այլ առարկաները1:
Ըստ Մ. Լեբեդևի կարծիքի՝ պոռնկագրական

նյութերը գեղագիտական, գրաֆիկական, գրա-
կան, երաժշտական և այլ ստեղծագործություն-
ներն են, որոնց բովանդակությունը սեռական
հարաբերությունների մանրամասների կոպիտ
նատուրալիստական ներկայացումն է2: Հան-
ցագործությունների որակման հարցում հաճախ
են սխալներ թույլ տրվում «ներգրավել» եզրույ-
թի ոչ ճիշտ ընկալման պատճառով: Քրեագետ-
ները ներգրավելը բնորոշում են որպես հակա-
հասարական գործունեությամբ (պոռնկությամբ)
զբաղվելու մտադրության առաջացման կամ
այդպիսի մտադրության ամրապնդման հարու-
ցումն այլ անձի կողմից3: Մեր համոզմամբ՝ ներ-
գրավելն այլ անձի մեջ որոշակի գործողություն-
ներ կատարելու մտադրության հարուցումը (ա-
ռաջացում) է: Այսինքն՝ ներգրավելն ունի դրդման
հատկանիշ, իսկ որոշման կայացման ամրապն-
դումն ինտելեկտուալ օժանդակություն է: Դրդե-
լու և ինտելեկտուալ օժանդակության տարբե-
րությունն այն է, որ առաջինն առաջացնում է ո-
րոշակի գործողություններ կատարելու մտա-
դրություն, իսկ երկրորդն ամրապնդում է ար-
դեն իսկ գոյություն ունեցող մտադրությունը:
Բացի այդ՝ ոչ ոք չի կարող հստակ նշել մտա-
դրության վրա ազդելու չափը, այսինքն՝ անձի՝
որոշակի գործողություններ կատարելու մտա-
դրության վրա մեկ այլ անձ ի՞նչ ազդեցություն է
թողել, և արդյոք նա չէ՞ր կատարի տվյալ ա-
րարքը` առանց այդ ազդեցության:

Երեխային պոռնկությամբ զբաղվելուն
ներգրավելու եղանակները տարբեր են: Հոդ-
վածի դիսպոզիցիայում չի նշվում երեխային
պոռնկության ներգրավելու եղանակները, ուս-
տի երեխային ցանկացած եղանակով ներգրա-
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վելը պետք է որակել հոդված 166-ով, եթե, ի-
հարկե, բացակայում են հոդված 132.2-ի հատ-
կանիշները: Այսպիսով՝ հոդված 166-ի 1-ին մա-
սի առումով՝ ներգրավման հիմնական եղա-
նակները պետք է համարել հետևյալները. 

Ø Համոզելը. Անձին ներշնչվում է մարմնա-
վաճառությամբ զբաղվելու անհրաժեշ-
տության միտքը:

Ø Կաշառելը. Սա մարմնավաճառությամբ
զբաղվելու հակելն է նյութական օգուտի
խոստման միջոցով, օրինակ՝ գույքային
պարտավորություններից ազատելը:

Ø Խաբեությունը. Այսինքն՝ հանցավորի ի-
րական մտադրություների առնչությամբ
տուժողին մոլորության մեջ դնելը:

Ø Այլ եղանակներ (օրինակ՝ տուժողի նյու-
թական կամ այլ կախվածությունն օգ-
տագործելը)4: 

Ընդհանուր առմամբ, համամիտ լինելով
ներկայացված եղանակների դրսևորումներին,
համարում ենք, որ այս արարքը հնարավոր չէ
կատարել խաբեության միջոցով, այդպիսի ա-
րարքը անհրաժեշտ է որակել հոդված 132.2-ով,
քանի որ խաբեության պարագայում տուժողի
կամքն անտեսվում է, նա, ըստ էության՝ ընկ-
նում է շահագործման վիճակի մեջ: Նույնը կա-
րելի է ասել նաև տուժողի նյութական կախվա-
ծությունն օգտագործելու կապակցությամբ: Բայց
այստեղ կարևոր նշանակություն ունեն նյութա-
կան կախվածության բնույթն ու աստիճանը:
Եթե տուժողն ամբողջությամբ կախվածության
մեջ է հանցավորից, այսինքն՝ առանց դրա նա,
ըստ էության, չի կարող գոյատևել, այս դեպ-
քում արարքը կորակվի հոդված 132.2-ով: 

Մարմնավաճառությամբ զբաղվելուն ներ -
գրավելը՝ բռնության գործադրման կամ դրա
սպառնալիքով, որակվում է հոդված 166-ի 3-րդ
մասով: Ա. Շչեդրինայի կարծիքով՝ այս հան-
ցագործության կատարման եղանակ կարող է
լինել պոռնկագրական բնույթի և (կամ) առար-
կաների տարածումն ու գովազդը5: Դժվար է
համաձայնել այս մոտեցմանը, քանի որ այդ-
պիսի նյութերի և առարկաների տարածումը

հանցագործություն չէ (եթե ապօրինի չեն տա-
րածվել), բացի այդ՝ դրանք ուղղված չեն կոնկ-
րետ անձանց և միայնակ, առանց այլ գործոն-
ների ուղեկցությամբ, չեն կարող անձի մեջ ա-
ռաջացնել մարմնավաճառությամբ զբաղվելու
մտադրություն:

Հոդված 166-ի դիսպոզիցիան որևէ նշում
չի պարունակում արարքի կատարման ան-
զգուշության կամ դիտավորության մասին:
Հետևաբար՝ տվյալ հանցագործության մեղքի
ձևը պարզելու համար անհրաժեշտ է մեկնա-
բանել տվյալ նորմը: Գրականոթյան մեջ և պ-
րակտիկայում6 ընդունված է համարել, որ երե-
խային հակահասարակական գործունեության,
այդ թվում՝ պոռնկության, ներգրավելու գործո-
ղությունները կարող են կատարվել միայն ուղ-
ղակի դիտավորությամբ: Այսինքն՝ հանցավորը
գիտակցում է, որ անչափահասին ներգրավում
է պոռնկության մեջ և ցանկանում է դա: 

Օրենսդիրը չի նշում հոդված 166-ով նա-
խատեսված հանցագործության նպատակն ու
շարժառիթը: Որպես կանոն՝ այս հանցագոր-
ծության կատարման հիմքում ընկած է շահը`
մարմնավաճառությունից նյութական օգուտ
ստանալու ցանկությունը: Սակայն հնարավոր
են նաև այլ դրդապատճառներ, օրինակ` որևէ
մեկին ծառայություն մատուցելու (լավություն ա-
նելու) ցանկությունը, տուժողի արժանապատ-
վությունը ոտնահարելու մղումը և այլն: Շար-
ժառիթները, որոնցով ղեկավարվում է հանցա-
վորը, ինչպես նաև նրա հետապնդած նպա-
տակը, արարքի որակման հարցում նշանակու-
թյուն չունեն, բայց կարող են հաշվի առնվել
պատիժ նշանակելիս: 

Երեխային պոռնկության ներգրավելու հան-
ցակազմի սուբյեկտիվ կողմի վերլուծությունը
պահանջում է հանցավորի` տուժողի տարիքի
նկատմամբ սուբյեկտիվ վերաբերմունքի
ճշտգրտում: Հենց տարիքային առանձնահատ-
կությունն է պատճառը, որ տվյալ հանցակազ-
մը տեղադրված է ՀՀ քրեական օրենսգրքի
գլուխ 20-ում, տարիքային հատկանիշով է այս
հանցակազմը սահմանազատվում հոդված 261-
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ով նախատեսված արարքից: Անչափահասների
վերջնականապես չձևավորված բնավորությու-
նը, նրա դյուրահավատությունը, կախվածու-
թյունը չափահասներից նրանց դարձնում են
ավելի խոցելի, քան չափահասներին: Արարքը
որակելիս պետք է պարզել՝ հանցավորի պատ-
կերացումները համապատասխանո՞ւմ են տվյալ
հանցակազմի օբյեկտիվ կողմի հատկանիշնե-
րին, թե՞ ոչ: Հոդված 166-ի դիսպոզիցիան բա-
վականաչափ հստակ է` «երեխային ներգրա-
վելը…»: Այս հանգամանքը պարտադիր պետք
է արտացոլվի հանցագործի գիտակցության և
կամքի մեջ: Հարկավոր է, որ հանցավորը գի-
տակցի, թե ներգրավում է հենց անչափահա-
սի: Պատասխանատվությունը կարող է վրա
հասնել նաև այն դեպքում, երբ տուժողի տա-
րիքի վերաբերյալ հանցավորը թեև չունի ստույգ
տեղեկություններ, բայց ենթադրում է կամ հիմ-
նավոր կասկածներ ունի, որ պոռնկության մեջ
է ներգրավում անչափահասի: Իսկ այն դեպ-
քում, երբ կատարողը պոռնկության է ներգրա-
վում անչափահասի` կարծելով, թե վերջինս չա-
փահաս է, անհրաժեշտ է առաջնորդվել փաս-
տական սխալի կանոնով և արարքը որակել
հոդված 261-ով: 

Անդրադառնալով սույն հանցակազմի կա-
ռուցվածքին` անհրաժեշտ է նշել, որ դա ձևա-
կան է: Հոդվածի դիսպոզիցիայում նշված չեն
պարտադիր հետևանքներ: Չնայած՝ ինչպես և
ցանկացած հանցագործություն, տվյալ արար-
քը նույնպես ունի հետևանքներ: Անչափահասի
ներգրավումը պոռնկության մեջ նրա վրա թող-
նում է բազմաթիվ հետևանքներ` նրա մեջ ա-
ռաջանում են վատ սովորություններ, հակում
հակահասարակական գործունեության հան-
դեպ, բարոյականության անկում, բնականոն
զարգացման ու դաստիարակության խաթա-
րում և այլն: Պարզապես այս հետևանքներն
առարկայական չեն, հնարավոր չէ դրանք նյու-
թապես չափել: Ըստ մեզ՝ հանցագործության
ավարտման պահ պետք է համարել տուժողի`
պոռնկության մեջ ներգրավման պահը, այ-
սինքն՝ այն պահը, երբ տուժողն սկսում է զբաղ-
վել մարմնավաճառությամբ: Ըստ էության՝ հան-
ցագործության ավարտման պահը համընկնում
է անչափահասի կողմից առաջին հաճախոր-
դին սպասարկելու հետ: Հանցագործության ա-
վարտման պահ չի կարելի համարել տուժողի՝

պոռնկությամբ զբաղվելու վերաբերյալ համա-
ձայնություն տալը, քանի որ այդ պահին նա
դեռ պոռնկության մեջ ներգրավված չէ, փաս-
տորեն, չի զբաղվում այդպիսի գործունեությամբ:
Այս ամենից հետևում է, որ հնարավոր է նաև
հանցափորձ, մասնավորապես՝ այն դեպքում,
երբ հանցավորն իրենից կախված ամեն ինչ ա-
նում է (համոզում, նյութապես շահագրգռում,
սպառնում և այլն) անչափահասին պոռնկու-
թյան ներգրավելու համար, սակայն հանցավո-
րից անկախ պատճառներով անչափահասը չի
ներգրավվում պոռնկության մեջ (դրսևորում է
համառություն կամ դա կանխվում է իրավա-
պահ մարմինների կամ այլ անձանց կողմից):
Փաստորեն, մեղավորը կատարում է հանցա-
գործության օբյեկտիվ կողմը կազմող գործո-
ղությունները, բայց իրենից անկախ հանգա-
մանքներով հանցագործությունն ավարտին չի
հասցվում` երեխան չի ներգրավվում պոռնկու-
թյան մեջ: Ներկայաց ված օրինակը լիովին
համապատասխանում է ՀՀ քր. օր-ում տրված
հանցափորձի սահմանմանը: Մասնավորապես,
ըստ հոդված 34-ի` հանցափորձ է համարվում
ուղղակի դիտավորությամբ կատարված այն
գործողությունը (անգործությունը), որն անմի-
ջականորեն ուղղված է հանցանք կատարելուն,
եթե հանցագործությունն ավարտին չի հասցվել
անձի կամքից անկախ հանգամանքներով: 

Հոդված 166-ի 2-րդ մասը պատասխա-
նատվություն է սահմանում նույն արարքի հա-
մար, որը կատարվել է ծնողի, մանկավարժի
կամ այլ անձի կողմից, ում վրա դրված է երե-
խայի դաստիարակության պարտականությու-
նը: Կարծում ենք՝ օրենսդրի կողմից այս հան-
գամանքի սահմանումն արդարացված է: Կա-
րելի է պնդել, որ երեխայի դաստիարակության
հարցում նրա իրավունքների խախտումն այն
անձանց կողմից, ում վրա իրավական և բարո-
յական նորմերով դրված է երեխայի խնամքի և
դաստիարակության պատասխանատվությու-
նը, պարունակում է ավելի մեծ հանրային վտան-
գավորություն, քան այդ իրավունքների խախ-
տումն այլ անձանց կողմից: Երեխայի ներգրա-
վումը պոռնկության մեջ ծնողի կամ այլ անձի
կողմից, ում վրա դրված է երեխայի դաստիա-
րակության պարտականությունը, համարվում
է ծանրացնող հանգամանք նաև այն պատճա-
ռով, որ նրանք փաստացի և իրավաբանորեն
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հսկողություն են իրականացնում երեխայի վրա,
ուստի նրանց համար անհամեմատ ավելի հեշտ
է երեխաներին ներգրավել հակահասարակա-
կան գործունեության, այդ թվում նաև՝ պոռնկու-
թյան մեջ: Միևնույն ժամանակ՝ երբ երեխան
ներգրավվում է պոռնկության մեջ ծնողի կամ
այլ հարազատի կողմից, դա ավելի մեծ վնաս է
հասցնում նրա հոգեբանությանը: 

Անհրաժեշտ է պարզաբանել այս նորմում
նշված «այլ անձի կողմից, ում վրա դրված է ե-
րեխայի դաստիարակության պատասխանա-
տվությունը» արտահայտությունը: Ըստ մեզ՝ այդ
անձանց դերում կարող են լինել երեխայի խորթ
ծնողները, որդեգրողները, հոգաբարձուները,
խնամակալները, մանկատան աշխատակիցնե-
րը: Այդ դերում կարող են հանդես գալ նաև ե-
րեխայի տատիկը, պապիկը և այլ հարազատ-
ները, եթե երեխայի դաստիարակությամբ ժա-
մանակավորապես նրանք են զբաղվում, մաս-
նավորապես` այն դեպքերում, երբ ծնողները
հիվանդ են կամ մեկնել են գործուղման: 

Հոդված 166-ի 3-րդ մասում սահմանված
են առավել ծանրացնող հանգամանքները.

1. Սույն հոդվածի 1-ին կամ 2-րդ մասով
նախատեսված արարքները, որոնք կատարվել
են երկու կամ ավելի անձի նկատմամբ: Ծան-
րացնող այս հանգամանքը առկա է, երբ հան-
ցավորը գիտակցում է, որ պոռնկության է ներ -
գրավում երկու կամ ավելի անչափահասի: Իսկ
եթե ներգրավվածներից մեկը չափահաս է,
ապա արարքը պետք է որակել սույն հոդվածի
առաջին մասի և հոդված 261-ի համակցու-

թյամբ: Ուստի ավելի ճիշտ կլիներ սույն հոդ-
վածում «երկու կամ ավելի անձի նկատմամբ»
արտահայտության փոխարեն օգտագործել
«երկու կամ ավելի անչափահասի նկատմամբ»
բառակապակցությունը:

2. Սույն հոդվածի 1-ին կամ 2-րդ մասով
նախատեսված արարքները, որոնք կատարվել
են բռնություն գործադրելով կամ դա գործադրե-
լու սպառնալիքով: Այս հանցակազմում, բռնու-
թյուն ասելով՝ պետք է հասկանալ առողջությա-
նը միջին ծանրության կամ թեթև վնասի պատ-
ճառումը կամ ծեծը: Իսկ եթե բռնությունը եղել
է կյանքի կամ առողջության համար վտանգա-
վոր, ապա արարքն անհրաժեշտ է որակել հոդ-
ված 166-ի 1-ին մասի և համապատասխան
հոդվածի համակցությամբ: 

Մեր կարծիքով՝ որոշակի խնդիր կա նաև
հոդված 166-ի սանկցիայի առումով: Հոդվածի
1-ին մասում սահմանված է մեկից հինգ տարի
ժամկետով ազատազրկում: Հոդված 261-ի հա-
մար պատասխանատվություն է սահմանված
մեկից երեք տարի ժամկետով: Փաստորեն, եր-
կու հոդվածների սանկցիաների ստորին շեմն
սկսվում է մեկ տարուց, ինչն արդարացված
չենք համարում, քանի որ հոդված 166-ն ունի
ավելի բարձր հանրային վտանգավորություն:
Նաև չափազանց մեծ է հոդված 166-ի սանկ-
ցիայի միջակայքը, ինչը կարող է բարդություն-
ներ առաջավնել պատիժ նշանակելիս: Այս
խնդիրները լուծելու համար առաջարկում ենք
վերանայել հոդված 166-ի սանկցիան: 
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Սահ մա նադ րու թյան արդ յու նա վե տու թյան
խնդիր նե րի հե տա զո տու թյուն նե րը ցույց են տա -
լիս, որ հիմ նա կան փոր ձե րը կա տար վում են
գոր ծող հիմ նա կան օ րենք նե րը կա տա րե լա գոր -
ծե լու ուղ ղու թյամբ: Այդ գոր ծու նեու թյու նը պա -
հան ջում է սո ցիա լա կան արդ յու նա վե տու թյան
գնա հատ ման մո տե ցում նե րի նախ նա կան ըն -
կա լում: Ընդ ո րում՝ ժա մա նա կին այդ պի սի մո -
տե ցում նե րը կի րառ վել են ի րա վա կան դաշ տի
տար բեր ճյու ղե րում՝ քրեա կան, աշ խա տան քա -
յին, ըն տա նե կան ո լորտ նե րում՝ անհ րա ժեշ տու -
թյուն ա ռա ջաց նե լով այդ կերպ արդ յու նա վե տու -
թյան գնա հատ ման մե թո դա բա նու թյան մշակ -
ման: Սահ մա նադ րու թյան արդ յու նա վե տու թյան
խնդրին անդ րա դառ նա լու հա մար անհ րա ժեշտ
է բա ցա հայ տել այդ հաս կա ցու թյու նը: Ի րա վա -
բա նա կան գրա կա նու թյան մեջ ի րա վա կան ակ -
տի արդ յու նա վե տու թյու նը նույ նա կա նաց վում է
օպ տի մա լու թյան, ճշգրտու թյան, հիմ նա վոր վա -
ծու թյան, նոր մե րի նպա տա կա հար մա րու թյան
հետ1: Արդ յու նա վե տու թյու նն ի րա վուն քի մեկ -
նա բան վում է նաև որ պես դրված նպա տա կի
օպ տի մալ նվա ճում նյու թա կան մի ջոց նե րի,
մարդ կա յին է ներ գիա յի և ժա մա նա կի տնտես -
մամբ: Սահ մա նադ րու թյան արդ յու նա վե տու թյան
ընդ հա նուր բնո րո շումն այն է, որ դա սահ մա -
նադ րու թյու նն ստեղ ծող նե րի մտահ ղաց ման և
սահ մա նադ րու թյան փաս տա ցի կար գա վի ճա -
կի հա րա բե րակ ցու թյունն է: Արդ յու նա վե տու -
թյու նը գնա հա տե լու նպա տա կով պետք է հաշ -
վի առ նել ոչ միայն նվաճ ված արդ յունք նե րը,
այլև դրանց հետ ան մի ջա կա նո րեն կապ ված
դրա կան կամ բա ցա սա կան հան գա մանք նե րը:
Ի վեր ջո՝ սահ մա նադ րու թյան արդ յու նա վե տու -
թյան գնա հա տու մը ցույց է տա լիս՝ արդ յոք սահ -
մա նադ րու թյու նը ի զո րո՞ւ է ազ դե ցու թյուն ու նե -
նալ հա սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն նե րի վրա
ո րո շա կի հան րօ գուտ ուղ ղու թյամբ: 

Ար ժե բա նա կան տե սանկ յու նից՝ հա տուկ ու -
շադ րու թյան է ար ժա նի սահ մա նադ րու թյան
արդ յու նա վե տու թյան և սո ցիա լա կան ար ժե քի
սերտ կա պը: Սո ցիու մի կող մից սահ մա նադ րո -
րեն իր գոյը կար գա վո րե լու ցան կու թյամբ պայ -
մա նա վոր ված՝ սահ մա նադ րու թյան արդ յու նա -
վե տու թյան աս տի ճա նը ցույց է տա լիս նաև սո -
ցիա լա կան պա հան ջար կի բա վա րար վա ծու թյան
մա կար դա կը: Արդ յու նա վե տու թյու նը դի տար կե -
լիս կա րե լի է անդ րա դառ նալ հետևյալ 3 տարրի
հա մադ րու թյա նը՝

1. սահ մա նադ րու թյան տե սանկ յու նից սո -
ցիա լա կան ան բա վա րար վա ծու թյուն,

2. ի րա վա կան կար գա վոր ման մե խա նիզ -
մով խնդրի լուծ ման օբ յեկ տիվ հնա րա վո րու -
թյուն,

3. ոչ ցան կա լի երևույթ նե րի բա ցա ռու մը
սահ մա նադ րու թյան մեջ:

Արդ յու նա վե տու թյու նը ևս կա րե լի է դի -
տար կել ըստ ձևե րի: Ա ռա ջին ձևն  է սո ցիա լա -
կան արդ յու նա վե տու թյու նը. այդ հաս կա ցու -
թյու նը բնո րո շում է սահ մա նադ րա կան կար -
գա վոր ման սո ցիա լա կան օգ տա կա րու թյու նը
հա սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն նե րի հա մա -
կար գում, ո րի օբ յեկ տիվ չա փա նիշ է այդ կար -
գա վո րում նե րի հա մա պա տաս խա նու թյու նը հա -
սա րա կու թյան պրոգ րե սիվ զար գաց ման պա -
հան ջար կին: 

Ի րա վա բա նա կան արդ յու նա վե տու թյու նն
ի րա վա կան նոր մի այն պի սի հնա րա վո րու թյունն
է շար ժա ռի թով ազ դե լու մարդ կանց հո գե բա -
նու թյան վրա, ո րը հա ղոր դում է մարդ կանց ի -
րենց վար քագ ծի կա նոն նե րը:

Ել նե լով վե րոգր յա լից՝ սահ մա նադ րու թյան
արդ յու նա վե տու թյան գնա հա տա կա նը պար զե -
լու հա մար անհ րա ժեշտ է սահ մա նել նոր մե րի
գոր ծո ղու թյան դե րը, ո րոնք ի րենց ազ դե ցու -
թյունն են ու նե նում ի րա վա կար գա վոր ման ար -
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դյուն քի վրա, այ սինքն՝ պար զել, թե որ քա նո՛վ է
ստաց ված արդ յուն քը կապ ված գո յու թյուն ու -
նե ցող նոր մի հետ, այլ ոչ թե՝ այլ գոր ծոն նե րի:

Այս պես՝ կա րե լի է ընդգ ծել այդ ի րա վա -
կար գա վոր ման վրա սահ մա նադ րա կան նոր մի
ազ դե ցու թյան մա կար դա կը հետևյալ տար բե -
րակ նե րով՝

1. սահ մա նադ րա կան նոր մի ազ դե ցու թյան
հա տուկ, ինք նու րույն հե տա զո տու թյան մի ջո -
ցով, ո րի ըն թաց քում սին թեզ վում են ինչ պես ի -
րա վա կան նոր մե րը, այն պես էլ հե տա զոտ ված
բա ցա սա կան հետևանք նե րը,

2. սահ մա նադ րա կան նոր մե րի նպա տակ -
նե րի տա րան ջա տում՝ մատ նան շե լով ի րա վա -
կար գա վոր ման մեջ դրանց կշի ռը,

3. ի րա վա կան գի տա փորձ, ո րը կա յա նում
է ի րա վա կան կար գա վո րում նե րից ժա մա նա -
կա վոր հրա ժար մամբ, այլ ի րա վա կար գա վո -
րում նե րի ներդն մամբ2,

4. ներ հա տուկ քա նա կա կան ցու ցա նիշ նե -
րի մշակ մամբ, ո րոնք կբնո րո շեն սահ մա նա -
դրա կան նոր մի ազ դե ցու թյան չա փը,

5. փոր ձա գետ նե րի գնա հա տա կան նե րի մի -
ջո ցով,

6. գի տա փոր ձա յին վեր լու ծու թյուն,
7. կո ռել յա ցիոն վեր լու ծու թյուն3:
Արդ յու նա վե տու թյան խնդիրը հե տա զոտելիս

ի րա վա բա նա կան գի տու թյան մեջ ա ռա ջա նում
է տե սա կան ո րա կա կան վեր լու ծու թյու նից քա -
նա կա կան հաշ վարկ նե րին անց ման խնդիր:
Այդ պի սի հաշ վարկ նե րի ի րա կա նաց ման հա -
մար կա րող են օգ նել օ պե րա ցիոն սահ մա նում -
նե րը և ցու ցա նիշ նե րը: Արդ յու նա վե տու թյան ո -
րա կա կան բո վան դա կու թյան հաս տատ ման հա -
մար կա րե լի է կվան տի ֆի կաց նել դրա նպա -
տա կը և արդ յուն քը: Օ պե րա ցիո նալ ասելով՝
կա րե լի է հաս կա նալ այն սահ մա նու մը, ո րը բո -
վան դա կում է գոր ծո ղու թյան ընտ րու թյու նը, ո -
րի արդ յուն քը կա րե լի էմ պի րիկ կեր պով դի -
տար կել կամ չա փել, հա րա բե րակ ցել այն գի -
տա կան հաս կա ցու թյան հետ, ո րը տե սա կա նո -
րեն ընդգր կում է այդ արդ յուն քը: Միևնույն հաս -
կա ցու թյու նը կա րող է ստա նալ մի քա նի օ պե -

րա ցիոն սահ մա նում ներ, ո րոնք ցույց են տա լիս
հաս կա ցու թյան կի րառ ման տար բեր էմ պի րիկ
ի րա վի ճակ ներ: 

Սահ մա նադ րու թյան արդ յու նա վե տու թյան
հե տա զոտ ման ըն թաց քում կա րե լի է դի տար կել
հետևյալ փու լե րը.

1. Սահ մա նադ րա կան նոր մե րի նպա տակ -
նե րի ո րո շու մը. նոր մի, այ սինքն` հա սա րա կա -
կան հա րա բե րու թյուն նե րի պլա նա վոր ված վի -
ճա կի ո րոշ ման հա մար անհ րա ժեշտ է վեր հա -
նել չա փա նիշ ներ, ո րոնց մի ջո ցով ա ռա ջարկ -
վում է օպ տի մա լաց նել ի րա վա կան կար գա վո -
րու մը: Միևնույն ժա մա նակ՝ ա ռա ջարկ վում է
տա րան ջա տել նպա տակ նե րի դա սա կար գու մն
ան մի ջա կա նի և վերջ նա կա նի, հե ռան կա րա յի -
նի և մո տա կա յի, նյու թա կա նի և ի րա վա կա նի:

2. Տե ղե կատ վու թյան մշակ ման և հա վա -
քագր ման տեխ նի կա յի և մե թո դի կի րա ռու մը.
տե ղե կատ վու թյան հա վա քագր ման մե թոդ նե րի
շար քում են գոր ծո ղու թյուն ները՝ ա) ուղղ ված ե -
զա կի փաս տե րի հաս տատ ման (դի տարկ ման,
փաս տաթղ թե րի ու սում նա սի րու թյան, հարց -
ման) մի ջոց նե րով; բ) ուղղ ված ա ռաջ նա յին տե -
ղե կատ վու թյան հա վա քագր ման (մո նոգ րա ֆիկ,
ամ բող ջա կան, ընտ րա կան հե տա զո տու թյան,
փոր ձա րա րա կան դի տարկ ման մի ջոց նե րով):

Տե ղե կատ վու թյան հա վա քագր ման մե թոդ -
նե րի շար քում են նկա րագ րու թյու նը, դա սա -
կար գու մը, փոր ձա րա րա կան, վի ճա կագ րա կան,
գե նե տիկ կամ պատ մա կան վեր լու ծու թյան ձևե -
րը, տի պա բա նու թյու նը, սո ցիա լա կան մո դե լա -
վո րու մը:

Տե ղե կատ վու թյան հա վա քագր ման տեխ -
նի կան նե րա ռում է ա ռաջ նա յին տե ղե կատ վու -
թյան հիմ նա վոր վա ծու թյան, բա վա րա րու թյան,
կա յու նու թյան նկատ մամբ ո րա կա կան վե րա -
հսկո ղու թյան հնար քը, ա ռաջ նա յին փաս տե րի
ո րա կա կան բնու թագ րիչ նե րի չա փու մը, ինչ պես
նաև դի տարկ ման միա վոր նե րի վի ճա կագ րա -
կան ա պա րա տը և ո րա կա կան ու քա նա կան
բնու թագ րիչ նե րի հա վա սա րեց ման հնարք նե -
րը: 

Տե ղե կատ վու թյան մշակ ման տեխ նի կան
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նա խա տե սում է տրա մա բա նա կան մի ջոց նե րի,
վի ճա կագ րա կան հնարք նե րի և այլ մա թե մա -
տի կա կան մի ջոց նե րի, ինչ պես նաև սո ցիո լո -
գիա կան ո րա կա կան-քա նա կա կան ամ փոփ բնու -
թագ րիչ նե րի՝ ին դեքս նե րի, մշակ ման տեխ նի -
կան4: 

3. Սահ մա նադ րա կան նոր մի նպա տա կի և
արդ յուն քի հա րա բե րակ ցու թյան հաս տա տում
(այ սինքն՝ փաս տա ցի և պ լա նա վոր ված հա սա -
րա կա կան հա րա բե րու թյուն նե րի վի ճա կը). այս
փու լում պա հանջ վում է հաս տա տել քա նա կա -
կան կա պե րը և տալ բազ մա թիվ գոր ծոն նե րի
քա նա կա կան բնու թագ րու մը, ո րոնք ազ դում են
ցու ցա նիշ նե րի ձևա վոր ման վրա, ո րոնք, ի րենց
հեր թին՝ բնո րո շում են սահ մա նադ րա կան նոր -
մի գոր ծո ղու թյու նը: Նույն փու լում կա րող են
կի րառ վել նշված հա րա բե րակ ցու թյան հաս -
տատ ման տար բեր մե թոդ ներ, օ րի նակ՝ կի բեռ -
նե տիկ մո տե ցու մը՝ վի ճա կագ րա կան մո դե լա -
վոր ման հետ:

4. Հե տա զո տու թյան արդ յունք նե րի բո վան -
դա կա յին մեկ նա բա նու մն ուղղ ված է նոր նոր -
մե րի մշակ ման կամ գոր ծող նոր մե րի կա տա -
րե լա գործ ման (փո փո խու թյան, լրաց ման, գոր -
ծո ղու թյան դա դար ման) ա ռա ջար կու թյուն նե րի
ա ռա ջադր մա նը: 

Սահ մա նադ րու թյան մշտա դի տարկ ման հա -
մար պա հանջ վում է լայ նո րեն կի րա ռել վի ճա -
կագ րա կան տվյալ ներ, մշա կել սո ցիո լո գիա կան
և մա թե մա տի կա կան մե թոդ ներ, գի տա կան
կազ մա կեր պա կան աշ խա տանք նե րի կազ մա -
կեր պում, ի րա վա բա նա կան գիտ նա կան նե րից
բա ցի՝ նաև այլ ո լորտ նե րի մաս նա գետ նե րի (սո -
ցիո լոգ ներ, տնտե սա գետ ներ, հո գե բան ներ, վի -
ճա կա գիր ներ, մա թե մա տի կոս ներ և այլ) ներ -
գրավ վում: Բա ցի այդ՝ անհ րա ժեշտ է կի րա ռել
նաև քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կու թյան մի ջո -
ցով հա վա քագր ված տե ղե կատ վու թյու նը: Սահ -
մա նադ րա կան մշտա դի տարկ ման մի ջո ցով ո -
րոշ վում է գա ղա փա րա կան նպա տակ նե րի նվաճ -
ման աս տի ճա նը՝ նոր մե րի տի պիկ ան գոր ծու -
թյու նից մինչև դրանց պատ ճառ նե րի հայտ նա -
բեր ման և դրանց վե րաց նե լուն ուղղ ված մի ջո -

ցա ռում նե րի ծրագ րի հաս տատ ման: Ել նե լով
վե րոգր յա լից՝ կա րե լի է ընդգ ծել մի քա նի գոր -
ծո ղու թյան՝ կապ ված մշտա դի տարկ ման հետ.

1. մո դե լի, այ սինքն` նոր մի հա րա բե րակ -
ցու թյու նը տվյալ ո լոր տի կար գա վոր մանն ուղղը-
ված հա սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն նե րի
փաս տա ցի արդ յուն քի հետ՝ հիմք ըն դու նե լով
ո րո շա կի ցու ցա նիշ ներ,

2. սահ մա նադ րա կան նոր մի ան գոր ծու թյան
կամ շեղ ման պատ ճառ նե րի բա ցա հայ տում (կար -
գա վոր ման սխալ կամ ի րա վա կան կո լի զիա,
նոր մի չի մա ցու թյուն, գա ղա փա րի այ լա սե րում,
լիա զո րու թյուն նե րի չօգ տա գոր ծում, այլ մար -
մին նե րի ի րա վա սու թյան դաշտ ներ խու ժում,
մարդ կանց ի րա վունք նե րի խախ տում, պե տա -
կան մար մին նե րի ոչ բա վա րար աշ խա տանք,
ոչ ի րա վա չափ գոր ծո ղու թյուն ներ և այլն),

3. սահ մա նադ րա կան նոր մե րի ան գոր ծու -
թյան հստակ փաս տե րի հաս տա տում,

4. սահ մա նադ րա կան նոր մե րի ի րաց ման
նե գա տիվ, շեղ ված հետևանք նե րի բնու թա -
գրում,

5. ի րա վա չա փու թյան մա կար դա կի ո րո շում
կա ռա վար ման ի րա վի ճա կից կախ ված՝ որ քա -
նո՞վ է դրա մա կար դա կն ազ դում տնտե սա կան
կյան քի և սո ցիա լա կան վի ճա կի, ինչ պես նաև
մարդ կանց վար քագ ծի վրա,

6. մի ջո ցա ռում նե րի ամ բող ջա կան փա թեթ-
ծրագ րի ձեռ նար կում՝ ուղղ ված սահ մա նադ րու -
թյու նից շե ղում նե րի բա ցա հայտ ման և բա ցառ -
ման, սահ մա նադ րաի րա վա կի րառ պրակ տի կա -
յի կա տա րե լա գործ ման, սահ մա նադ րու թյան ե -
րաշ խա վոր ման լրա ցու ցիչ գոր ծո ղու թյուն նե րի
ի րա կա նաց ման, ինչ պես նաև վեր ջի նիս դրույթ -
նե րի փո փո խու թյուն նե րի, լրա ցում նե րի կամ
դա դար ման անհ րա ժեշտ քայ լե րի ժա մա նա կին
ձեռ նարկ ման: 

Ներ կա յումս մշտա դի տարկ ման ի րա կա -
նաց ման հա մար ա ռա ջարկ վում է օգ տա գոր ծել
ինչ պես ի րա վա բա նա կան ին դի կա տոր նե րը (կի -
րա ռե լիու թյան դրա կան կամ բա ցա սա կան ցու -
ցա նիշ նե րի), այն պես էլ փաս տա ցի կի րա ռե -
լիու թյան ին դի կա տոր նե րը5: 
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Սահ մա նադ րա կան նոր մե րի կի րա ռե լիու -
թյան ցու ցա նիշ կա րող են դի տարկ վել՝

1. նոր մե րի կի րա ռու մը սո ցիալ-տնտե սա -
կան խնդիր նե րի լուծ ման հա մար, պե տա կան և
ոչ պե տա կան մար մին նե րի, կազ մա կեր պու -
թյուն նե րի կող մից ի րենց գոր ծա ռույթ նե րի կա -
տա րու մը, քա ղա քա ցի նե րի ի րա վունք նե րի և ա -
զա տու թյուն նե րի ի րա ցու մը,

2. օ րենսդ րու թյան մշա կու մը՝ հիմք ըն դու -
նե լով սահ մա նադ րա կան նոր մե րի ի րա կան ի -
մաս տը,

3. սահ մա նադ րա կան նոր մե րի մա սին ի -
մա ցու թյան և տեղ յակ լի նե լու ա պա հո վում,
դրանք օգ տա գոր ծե լը, քա ղա քա ցի նե րի և հա -
սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի մաս -
նակ ցու թյան ա պա հո վու մը օ րենսդ րա կան ակ -
տե րի նա խագ ծե րի մշակ ման գոր ծըն թա ցում,
վե րահս կո ղու թյու նում և այլն,

4. սահ մա նադ րա կան նոր մե րի օգ տա գոր -
ծու մը, պե տա կան մար մին նե րի կար գա վի ճա կի
ո րո շու մը և դրանց հիմ նա կան գոր ծու նեու թյան
ուղ ղու թյան հաս տա տու մը,

5. սահ մա նադ րա կան նոր մե րի օգ տա գոր -
ծու մը՝ որ պես հիմ նա րար ի րա վա կան բնույ թի
գոր ծու նեու թյան հիմք:

Սահ մա նադ րա կան մշտա դի տարկ ման ըն -
թաց քում անհ րա ժեշտ է բա ցա հայ տել այն օբ -
յեկ տիվ գոր ծոն նե րը, ո րոնք դրա կան կամ բա -
ցա սա կան ազ դե ցու թյուն են ու նե նում ի րա վա -
կի րառ գոր ծու նեու թյան վերջ նա կան արդ յուն -
քի վրա: Դրանց են վե րա բե րում պե տա կան
կա ռա վար ման ուղ ղու թյան փո փո խու թյու նը, պե -
տա կան մար մին նե րի հա մա կար գի վե րա կա -
ռու ցու մը, տեխ նածին և բ նա կան ա ղետ նե րը,
ֆի նան սատնտե սա կան ձա խո ղում նե րը, սո ցիալ-
քա ղա քա կան կոնֆ լիկ տա յին ի րա վի ճակ նե րը:
Սահ մա նադ րա կան մշտա դի տարկ ման հա մար
կարևոր են ինչ պես ի րա վուն քով կար գա վոր -
վող հա սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն ները, այն -
պես էլ ոչ ի րա վա կան փաս տա ցի հա րա բե րու -
թյուն նե րը:

Վեր ջին ներս՝ այս պես կոչ ված ոչ ֆոր մալ
հա րա բե րու թյուն ներն են, ո րոնք հա տուկ են
մարդ կանց՝ հաշ վի առ նե լով նրանց բնո րոշ սո -
ցիալ-հո գե բա նա կան ար ժեք նե րը, գոր ծու նեու -
թյան շար ժա ռիթ նե րը և նպա տակ նե րը: Այդ
հա րա բե րու թյուն ները, ի հար կե, ձևա վոր վում և
գո յու թյուն են ու նե նում մինչև դրանց ի րա վա -

կան կար գա վո րու մը, դրանց գոր ծո ղու թյան,
ինչ պես նաև գոր ծո ղու թյան դա դա րու մից հե -
տո: Ոչ ֆոր մալ ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րը
պայ մա նա կա նո րեն կա րե լի է բա ժա նել հետևյալ
եր կու խմբի՝ 1) պո զի տիվ, ո րոնք ծա ռա յում են
ի րա վաս տեղծ գոր ծու նեու թյա նը, ար տա հայ տում
են շա հե րի ընդ հան րու թյուն, ա ջակ ցում են ի -
րա վա չափ վար քագ ծի տար բե րա կ նե րի ընտ -
րու թյան հար ցում, ա պա հո վում են պայ մա նա -
վոր վա ծու թյուն նե րը, 2) նե գա տիվ, ո րոնք ար -
տա հայ տում են ի րա վուն քին հա կա սող՝ քա ղա -
քա ցի նե րի, պե տա կան մար մին նե րի, ձեռ նե րեց -
նե րի ար ժեք ներ և գոր ծու նեու թյան շար ժա ռիթ -
ներ: 

Ե թե մշտա դի տարկ ման ընթացքում բա ցա -
հայտ վում է նոր մե րի ոչ բա վա րար կար գա վո -
րու մը, ա պա հա ջորդ փու լի խնդի րն արդ յու նա -
վե տու թյան բարձ րաց ման նպա տա կով ա ռա -
ջարկ նե րի բարձ րացումն է: Մշ տա դի տարկ ման
մի ջո ցով ո րոշ վում է հա սա րա կա կան հա րա բե -
րու թյուն նե րի կա նո նա կարգ ման մա կար դա կը,
վեր են հան վում ձա խո ղում նե րը, վե րաց վում
են հա կա սու թյուն նե րը, կո լի զիա նե րը ինչ պես
ներ սահ մա նադ րա կան մա կար դա կով, այն պես
էլ սահ մա նադ րու թյան և ս տո րա դաս ի րա վա -
կան ակ տե րի միջև, ա պա հով վում են այդ կերպ
ի րա վա կան հա մա կար գի ներ քին կա յու նու թյու -
նը և ներ դաշ նա կու թյու նը, մշակ վում են ի րա -
վա կան հա մա կար գի նո րաց ման և կա տա րե -
լա գործ ման ա ռա ջարկ ներ: Վեր ջին հաշ վով՝
խոս քը այն պի սի գոր ծոն նե րի բա ցա հայտ ման
մա սին է, ո րոնք պատ ճառ են գոր ծող ի րա վա -
կան հա մա կար գի ցածր արդ յու նա վե տու թյան,
և դրա հետևան քով՝ բա ցա սա կան արդ յուն քի
հաղ թա հար ման ուղ ղու թյամբ մի ջոց նե րի ձեռ -
նարկ ման մա սին:

Ե թե օ րենսդ րու թյան արդ յու նա վե տու թյան
մա սին խո սե լիս կա րե լի է նշել ներ կա յիս հա -
յաս տան յան օ րենսդ րու թյան ո րա կը, ա պա սահ -
մա նադ րա կան նոր մե րի ան գոր ծու թյան պատ -
ճա ռը շատ ա վե լի խորն է, քա նի որ խոս քն այս -
տեղ ոչ թե ո րա կի, այլ՝ հստակ գոր ծե լու կամ
չգոր ծե լու մա սին է: Խոս քը սահ մա նադ րա կան
նոր մե րի կի րա ռու թյան մա սին է ինչ պես օ րինա -
ս տեղծ գոր ծու նեու թյան մեջ, այն պես էլ ի րա -
վա կի րառ պրակ տի կա յում: Ել նե լով վե րոգր յա -
լից՝ սահ մա նադ րա կան նոր մե րի մշտա դի տարկ -
ման ի րա կա նաց ման ըն թաց քում ո րոշ ման են
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են թա կա այն գոր ծոն նե րը, ո րոնք կոնկ րետ ի -
րա վի ճա կում նպաս տել են սահ մա նա դրու թյան՝
որ պես ի րա վա կան ար ժե քի գոր ծո ղու թյան, արդ -
յու նա վե տու թյան անկ մա նը՝ նպա տակ ու նե նա -
լով մշա կել հա մա պա տաս խան մի ջոց ներ, քայ -
լեր, մե խա նիզմ ներ՝ այս պես կոչ ված, մշտա դի -
տարկ ման գոր ծիք ներ, բա ցա սա կան ազ դե ցու -
թյու նը հաղ թա հա րե լու հա մար: 

Ժա մա նա կա կից Հա յաս տա նի ի րա վա կան
հա մա կար գում բաց է մնում սահ մա նադ րա կան
մշտա դի տարկ ման ինս տի տու տի հար ցը: Սույն
աշ խա տան քի շրջա նակ նե րում փորձ է կա տար -
վում, մշտա դի տարկ ման նպա տա կ ասելով՝ հաս -
կա նալ սահ մա նադ րա կան նոր մե րի ամ փոփ
բնու թագ րիչ նե րը, ո րոնք ար տա ցո լում են հա -

սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն նե րում ի սկզբա -
նե պլա նա վոր ված ար ժեք նե րն ի րաց նելիս ո րո -
շա կի մա կար դա կի նվա ճու մը: Հիմք ըն դու նե -
լով վե րը նշվա ծը, նպա տակ ու նե նա լով, ի թիվս
վե րը նշված նե րի, ո րո շել նաև սահ մա նադ րու -
թյան ի րա կան արդ յու նա վե տու թյու նը՝ անհ րա -
ժեշտ է բա ցա հայ տել սահ մա նադ րու թյան մեջ
դրված գա ղա փար նե րի նվա ճու մը, այ սինքն, մի
կող մից՝ ա) հաս տա տել, թե որ քա նո՛վ է երկ րում
առ կա ի րա վի ճա կը՝ պայ մա նա վոր ված սահ մա -
նադ րա կան նոր մե րի գոր ծո ղու թյու նից, բ) բա -
ցա հայ տել այլ բա ցա սա կան գոր ծոն նե րի ա ռա -
ջաց ման հիմ քե րը և սահ մա նա դրո րեն վե րաց -
նել դրանք՝ ա պա հո վե լով սահ մա նադ րու թյան
գե րա կա յու թյու նը:
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Важный аспект взаимоотношений испол-
нительной власти и законодательной – это уча-
стие правительства в законодательной деятель-
ности.

Из самой сущности демократии вытекает,
что инициатива принятия законов должна при-
надлежать либо самому народу как источнику и
носителю власти, либо выборному представи-
тельному и законодательному органу – парламенту.
Однако в каждом государстве круг субъектов
законодательной инициативы ограничен1. 

На наш взгляд, правительство лучше других
субъектов власти информировано о том, какое
законодательное обеспечение необходимо для
проводимой им политики и каковы текущие по-
требности в изменении законодательства. Нам
представляется, что исполнительная власть имеет
больше возможностей и резервов для разработки
качественных законопроектов. В этой связи вы-
зывает интерес суждение В.В. Гончарова, что в
итоге происходит подмена функций исполни-
тельной и законодательной власти – Федеральное
Собрание, призванное заниматься законотвор-
чеством, по сути, осуществляет лишь контрас-
сигнацию законопроектов, подготовленных в
системе федеральной исполнительной власти,
в связи с этим падает статус Федерального Со-
брания как законодательного органа власти и
разрушается баланс в системе разделения вла-
стей, заложенный в Конституции2.

В действующем законодательстве Россий-
ской Федерации отсутствует механизм, который
мог бы обеспечить депутатам Государственной
Думы и членам Совета Федерации Федерального
Собрания определенную институциональную
независимость при разработке и принятии за-
конов от федеральных органов исполнительной
власти.

Итак, согласно законодательству России и
Армении, правительству принадлежит право за-
конодательной инициативы. Правительство осу-
ществляет данное право посредством внесения
законопроектов в Государственную Думу Рос-
сийской Федерации и в Национальное Собрание
Республики Армения соответственно.

Отметим, что правительства обеих стран
вправе вносить в парламент, в соответствии с
законодательством, поправки к находящимся
на рассмотрении в парламенте законопроектам.
Важно отметить, что разрабатываемые прави-
тельством России проекты федеральных законов
по предметам совместного ведения Российской
Федерации и субъектов Российской Федерации
в обязательном порядке направляются прави-
тельством в органы государственной власти
субъектов Российской Федерации3.

Так, правительство России дает письменные
заключения на законопроекты о введении или
об отмене налогов, об освобождении от их упла-
ты, о выпуске государственных займов, об из-
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1 Арутюнян А.Р. Институциональные и функциональные характеристики правительств Российской Федерации и
Республики Армения (сравнительно-правовое исследование). Автореферат. … канд. юрид. наук. М., РАНХиГС,
2013. С. 122.

2 См.: Гончаров, В. В. Проблемы и перспективы взаимодействия Федерального Собрания Российской Федерации с
федеральными органами исполнительной власти // Административное и муниципальное право. 2010. №3. С. 76.

3 Отметим, что вопросы совместного ведения Российской Федерации и субъектов Российской Федерации установлены
в ст. 72 Конституции России. 



менении финансовых обязательств государства
и на законопроекты, предусматривающие рас-
ходы, покрываемые за счет федерального бюд-
жета. 

Стоит отметить, что правовое значение за-
ключения – консультативное4. Заключение пра-
вительства направляется субъекту права зако-
нодательной инициативы и в Государственную
Думу в срок до одного месяца со дня поступле-
ния законопроекта в правительство. По согла-
сованию с соответствующим субъектом права
законодательной инициативы, этот срок может
быть продлен.

Представляется, что заключением прави-
тельства следует признать документ, подписан-
ный председателем правительства, и оно должно
исходить от имени правительства. Отсутствие
вышеуказанных признаков может послужить
базисом для отклонения законопроекта парла-
ментом5. 

Анализ ч. 4 ст. 103 Регламента Совета Фе-
дерации и ч. 3 ст. 103 Конституции Российской
Федерации и ст. 36 ФКЗ «О Правительстве
РФ» свидетельствует о наличии правовой кол-
лизии. Так, ч. 4 ст. 103 Регламента Совета Фе-
дерации гласит: отсутствие в документах и ма-
териалах, сопровождающих поступившие из Го-
сударственной Думы федеральные законы по
вопросам введения или отмены налогов, осво-
бождения от уплаты налогов, выпуска госу-
дарственных займов, изменения финансовых
обязательств государства, предусматривающие
расходы, покрываемые за счет федерального
бюджета, заключения правительства России,
может служить основанием для отклонения Со-
ветом Федерации федеральных законов6. 

При этом Конституция и ФКЗ «О Прави-
тельстве РФ» предусматривают императивность
такого заключения правительства. В этой связи,

напрашивается вывод о противоречии, так как
Регламент Совета Федерации содержит фор-
мулировку, что «заключение Правительства РФ
может служить основанием для отклонения Со-
ветом Федерации», что предусматривает не-
обязательный порядок письменного заключения
правительства. Получается, что Государственная
Дума может рассмотреть закон с нарушением
требований ч. 3 ст. 104 Конституции, что, на
наш взгляд является безусловным основанием
для отклонения. 

Для сравнения возьмем законодательную
норму Республики Армения, согласно которой,
на обсуждение правительства ставят вопросы
законодательной инициативы депутатов Нацио-
нального Собрания. Вопросы, не требующие
законодательных и подзаконных решений, пред-
ставляются на обсуждение правительства в
форме отчетов, докладов, предложений и в
других формах, которые не подлежат согласо-
ванию.

Важно отметить, что проекты законов Рес-
публики Армения и решений нормативного ха-
рактера Национального Собрания, решений
правительства и премьер-министра согласовы-
ваются с министром юстиции7. 

Другой аспект взаимодействия правитель-
ства России и парламента – это то, что прави-
тельство может направлять в палаты Феде-
рального Собрания официальные отзывы о
рассматриваемых палатами федеральных законах
и законопроектах. Заключения правительства
на законопроекты, поправки к законопроектам
и официальные отзывы правительства о рас-
сматриваемых палатами Федерального Собрания
федеральных законах и законопроектах подпи-
сываются председателем правительства или его
заместителем и направляются в палаты Феде-
рального Собрания. Отметим, что при подготовке
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4 Конджакулян К.М. Предложения по усовершенствованию функциональных характеристик правительств Армении и
России (Сравнительно-правовое исследование) // Право и образование. №2. 2015. С. 58. 

5 Конджакулян К.М. Правовые основы влияния на государственное управление и единоналичие власти в Российской
Федерации и Республике Армения. Ценности и интересы современного общества. Международная научно-
практическая конференция. М.: МЭСИ. 2014. С. 87.

6 Постановление СФ ФС РФ от 30 января 2002 г. №33-СФ «О Регламенте Совета Федерации Федерального
Собрания Российской Федерации» (с изм. и доп. от 26.09.2015) // СЗ РФ. 2015. №7. Ст. 635.

7 См.: Указ Президента РА от 18 июля 2007 г. № УП-174 «Об утверждении порядка деятельности и организации Пра-
вительства Республики Армения и подведомственных ему иных государственных органов» (с изм. и доп. от 3
августа 2015) // Ведомости Республики Армения. 2015. №46 (849). Ст. 1132.
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проекта официального отзыва в нем следует
отражать сведения о соответствии законопроекта
Конституции и федеральному законодательству;
финансовой обеспеченности, если его реали-
зация потребует средств из федерального бюд-
жета; социально-экономических последствиях
и о полноте учета парламентом заключения и
отзывов.

Законодательство Российской Федерации
не дает легального определения понятия «офи-
циальный отзыв», что можно оценить как пра-
вовой пробел в законодательстве. Полагаем,
что официальный отзыв – форма выражения
соотношения правительства к конкретному за-
конопроекту, так как он содержит концептуаль-
ные сведения и положения результатов прове-
денной правовой и других экспертиз законо-
проекта. Более того, в официальном отзыве
устанавливается позиция правительства о це-
лесообразности правового регулирования об-
щественных отношений на уровне закона.

С учетом вышеизложенного, представляется
целесообразным отметить позицию некоторых
исследователей, согласно которым, следует раз-
работать и закрепить в действующем законо-
дательстве Российской Федерации определен-
ный механизм, обеспечивающий независимость
Федерального Собрания от федеральных орга-
нов исполнительной власти и его самостоятель-
ность при осуществлении законотворческой
деятельности, что представляется небесспорным.
Например, как отмечается, необходимо пред -
оставить Государственной Думе право само-
стоятельной разработки проекта федерального
закона о федеральном бюджете (с обязательным
согласованием его в правительстве), что поз-
волит, с одной стороны, парламенту как органу
власти, избранному непосредственно населением,
самостоятельно осуществлять бюджетное зако-

нотворчество, а, с другой стороны, подстегнет
правительство страны подготавливать более
качественные проекты федерального бюджета
уже на конкурсной основе8.

Как отмечается в научной литературе, в
интересах более масштабного и эффективного
взаимодействия правительства и парламента, в
законотворческом процессе выступает институт
полномочного представителя правительства в
палатах Федерального Собрания9. Нормативное
регулирование правового статуса полномочных
представителей правительства устанавливается
ФКЗ «О Правительстве РФ» и Постановлением
правительства «О полномочных представителях
Правительства Российской Федерации в палатах
Федерального Собрания Российской Федера-
ции»10. 

Для представления в палатах Федерального
Собрания внесенного правительством законо-
проекта назначается официальный представи-
тель правительства. В целях защиты позиций
правительства по заключениям, поправкам и
официальным отзывам поручением председателя
правительства или одного из его заместителей
может быть направлен специальный предста-
витель, полномочия которого определяются в
поручении. Представители правительства при-
сутствуют на заседаниях палат Федерального
Собрания при рассмотрении федеральных за-
конов и законопроектов, где им предоставляется
слово, в соответствии с регламентами палат11.

В результате проведенного исследования,
напрашивается вывод о том, что у правительства
России отсутствует реальная возможность со-
хранить первоначальную редакцию внесенного
им законопроекта. В законодательном процессе
Государственная Дума может внести изменения
и поправки в правительственные законопроекты,
де-факто не учитывая мнения правительства,
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8 См.: Кабалоева, А. Т. Участие Правительства Российской Федерации в законодательной деятельности Федерального
Собрания Российской Федерации: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Владикавказ, 2009. С. 13–16.

9 Конджакулян К.М. Исполнительная власть и институт президентства: вопросы соотношения (административно-
правовое исследование на примере Российской Федерации и Республики Армения) Дисс. … канд. юрид. наук. М.,
ОПТМ РАГС, 2010. С. 16.

10 См.: Постановление Правительства РФ от 1 февраля 2000 г. №94 «О Полномочных представителях Правительства
Российской Федерации в палатах Федерального Собрания Российской Федерации» (с изм. и доп. от 26 января 2014)
// СЗ РФ. 2014. №8. Ст. 774.

11 См.: Федеральный конституционный закон РФ от 17 декабря 1997 г. №2-ФКЗ «О Правительстве Российской
Федерации» (с изм. и доп. от 1 февраля 2015) // СЗ РФ. 2015. №5. Ст. 458. 



которые носят рекомендательный характер.
Отозвать же свой законопроект субъекты права
могут лишь до принятия или одобрения зако-
нопроекта в первом чтении (п. «б», ч. 6 ст. 112
Регламента Государственной Думы). Таким об-
разом, возможна ситуация, когда правитель-
ственный законопроект будет изменен до не-
узнаваемости и утратит первоначальную сущ-
ность. Представляется верным тезис, согласно
которому, вышеуказанные аспекты должны
быть взаимосогласованы с правительством, с
учетом официальной позиции последнего. 

Участие правительств обеих стран в зако-
нодательной деятельности парламента является
важным аспектом по реализации исполнительной
властью своих интересов и задач. Данное уча-
стие обусловлено необходимостью эффективного
государственного управления в системе орга-
низации и функционирования государственного
механизма. Так, реализуя право законодательной
инициативы, правительство стремится законо-
дательно урегулировать общественные отно-
шения в системе функционирования органов
исполнительной власти, тем самым восполняя
правовые пробелы в обществе.

Проведенное исследование свидетельствует,
что в Республике Армения вопросы соотношения
правительства и Национального Собрания в
русле законотворческого процесса регламенти-
рованы фрагментарно, что требует более си-
стемного и комплексного подхода со стороны
законодателя Армении. В этой связи, следует в
императивном порядке более детально регули-
ровать процедуры заключения и официальных
отзывов со стороны правительства, при этом
дать развернутую характеристику заключения,
а также финансово-экономического обоснования

на него. Более того, для улучшения взаимодей-
ствия правительства Армении с Национальным
Собранием в законодательной деятельности
требуется усовершенствовать уже существующие
формы деятельности и однозначно учитывать
положительный опыт Российской Федерации в
рамках института полномочных представителей. 

Так, следует детализировать основные за-
дачи полномочного представителя правительства
Армении в Национальном Собрании такими
пунктами, как: координация законопроектной
деятельности органов исполнительной власти
и формирование пакетов законопроекта; обес-
печение эффективного и постоянного взаимо-
действия правительства с иными субъектами
прав законодательной инициативы в сфере за-
конотворческого процесса; правовой анализ
стадий подготовки проектов законодательных
актов, вносимых правительством и т. д.

Императивность и необходимость эффек-
тивного взаимодействия правительства соот-
ветственно с Федеральным Собранием Россий-
ской Федерации и Национальным Собранием
Республики Армения связаны с основной функ-
цией исполнительной власти – исполнением за-
конов, что порой связано с принятием подза-
конных актов, обеспечивающих их действие и
реализующих установленную законодательством
компетенцию правительства. Для эффективного
государственного управления и решения ключе-
вых вопросов, стоящих перед двумя государст-
вами, необходимы согласованные действия пар-
ламента и правительства, с тем, чтобы одно-
временно с законами в случае необходимости
были приняты подзаконные акты с целью при-
менения закона на практике.
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«Հո ղա մա սի նկատ մամբ ընդ հա նուր սե -
փա կա նու թյան դեպ քում հի փո թեք կա րող է սահ -
ման վել քա ղա քա ցուն կամ ի րա վա բա նա կան
ան ձին պատ կա նող այն հո ղա մա սի նկատ մամբ,
ո րը բնե ղե նով ա ռանձ նաց ված է ընդ հա նուր սե -
փա կա նու թյան ներ քո գտնվող հո ղա մա սից՝ որ -
պես ա ռան ձին գույք, և դրա նկատ մամբ ի րա -
վունք նե րը գրանց ված են գույ քի նկատ մամբ ի -
րա վունք նե րի պե տա կան գրանց ման մա սին օ -
րեն քով սահ ման ված կար գով»:1 ՀՀ Քա ղա քա -
ցիա կան օ րենսգր քում սահ ման ված այս ի րա -
վա կան նոր մի հա մա ձայն՝ ար գել վում է գրա -
վադ րել ընդ հա նուր հա մա տեղ սե փա կա նու թյուն
հան դի սա ցող հո ղա մա սը. դա կա րող է դառ նալ
գրա վի ա ռար կա միայն ընդ հա նուր բաժ նա յին
սե փա կա նու թյուն հան դի սա նա լուց հե տո:

Այս ի րա վա կան նոր մի առ կա յու թյու նը խոչ -
ըն դո տում է քա ղա քա ցի նե րին գրա վադ րել ի -
րենց սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով պատ կա -
նող հո ղա մա սը և ֆի նան սա վո րում ստա նալ ֆի -
նան սա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րից: Ֆի նան -
սա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րը հրա ժար վում
են որ պես պար տա վո րու թյուն նե րի կա տար ման
ա պա հով ման մի ջոց ըն դու նել հա մա տեղ սե -
փա կա նու թյուն հան դի սա ցող հո ղա մա սը՝ պա -
հան ջե լով քա ղա քա ցի նե րից դա բա ժա նել մա -
սե րի և գրա վադ րել որ պես բաժ նա յին սե փա -
կա նու թյուն: Որպես արդյունք՝ քա ղա ցա քա ցի -
նե րը ո րո շա կի լրա ցու ցիչ գոր ծո ղու թյուն ներ և
ծախ սեր պետք է կա տա րեն (չա փագր ման աշ -
խա տանք նե րի կա տա րում, բա ժան ման պայմա -
նագ րի կնքում, պայ մա նագ րի՝ նո տա րա կան
կար գով վա վե րա ցում և պե տա կան գրանց ման
կա տա րում), որ պես զի կա րո ղա նան գրա վա -
դրել ի րենց սե փա կա նու թյու նը, այն էլ՝ բաժ նա -

յին դառ նա լու դեպ քում, մինչ դեռ, ՀՀ Սահ մա -
նադ րու թյան հա մա ձայն՝ սե փա կա նու թյան բո -
լոր ձևե րը հա վա սա րա պես պետք է պաշտ -
պան վեն և ա զա տո րեն զար գա նան: 

Ստեղծ ված ի րա վի ճա կում քա ղա քա ցին, ով
որ պես սե փա կա նու թյուն ու նի ընդ հա նուր հա -
մա տեղ սե փա կա նու թյուն հան դի սա ցող հո ղա -
մաս, չի կա րող իր հա յե ցո ղու թյամբ տնօ րի նել
իր սե փա կա նու թյու նը, մինչ դեռ մյուս գույ քե րի
սե փա կա նա տե րե րն ա զա տո րեն տնօ րի նում են
ի րենց գույ քը: 

Օ րենս դի րը ՀՀ Քա ղա քա ցիա կան օ րենս -
գրքում նշված դրույ թի սահ ման մամբ սե փա -
կա նու թյան ի րա վուն քի տնօ րին ման հա վա սար
պայ ման ներ չի ստեղ ծել սե փա կա նու թյան բո -
լոր ձևե րի և բո լոր գույ քե րի սե փա կա նա տե րե -
րի հա մար՝ խո չըն դո տե լով ան հա վա սար պայ -
ման նե րում գտնվող ընդ հա նուր հա մա տեղ սե -
փա կա նու թյուն հան դի սա ցող հո ղա մա սի սե -
փա կա նա տի րո ջը տնօ րի նել ի րեն սե փա կա նու -
թյան ի րա վուն քով պատ կա նող գույ քը:

Այս պի սով՝ կա րող ենք փաս տել, որ հա մա -
տեղ սե փա կա նու թյու նը, որ պես սե փա կա նու -
թյան ձև, հա վա սա րա պես չի պաշտ պան վում
պե տու թյան կող մից, հետևա բար՝ որ պես սե -
փա կա նու թյան ձև, առ կա ի րա վի ճա կում հա -
մա տեղ սե փա կա նու թյու նը չի կա րող ա զա տո -
րեն զար գա նալ, և պե տու թյու նը պետք է քայ լեր
ձեռ նար կի վեր ջի նիս զար գաց մա նը նպաս տե -
լու հա մար:2

ՀՀ Քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի թե՛ սե -
փա կա նու թյան ի րա վուն քի և թե՛ գրա վի ի րա -
վուն քի ընդ հա նուր կար գա վո րում նե րի հա մա -
ձայն՝ ընդ հա նուր հա մա տեղ սե փա կա նու թյու -
նը կա րող է տնօ րին վել, ինչ պես նաև գրա - Օ
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Բիզնես գործընթացների իրավական սպասարկման բաժնի պետ
____________________________________________________________________________________________________________

ÀÜ¸Ð²Üàôð Ð²Ø²îºÔ êºö²Î²ÜàôÂÚàôÜ Ð²Ü¸Æê²òàÔ
ÐàÔ²Ø²êÆ ÐÆöàÂºøÆ ²ð¶ºÈøÀ

(¶Æî²¶àðÌÜ²Î²Ü ìºðÈàôÌàôÂÚàôÜ)

1 ՀՀ Քաղաքացիական օրենսգրքի 265-րդ հոդվածի 2-րդ մաս:
2 ՀՀ Սահմանադրության 5-րդ հոդված:



վադր վել բո լոր սե փա կա նա տե րե րի հա մա ձայ -
նու թյամբ: Սա կայն գոր ծող ի րա վա կան կար -
գա վոր ման պա րա գա յում հա մա տեղ սե փա կա -
նու թյուն հան դի սա ցող հո ղա մա սի հա մա տեղ
սե փա կա նա տե րերն ի րենց գրա վոր հա մա ձայ -
նու թյամբ կամ նույ նիսկ բո լո րը միա սին հի փո -
թե քի պայ մա նագ րով որ պես գրա վա տու հան -
դի սա նա լու պա րա գա յում չեն կա րող կնքել հո -
ղա մա սի հի փո թե քի պայ մա նա գիր և գրա վա -
դրել ի րենց հա մա տեղ սե փա կա նու թյուն հան -
դի սա ցող հո ղա մա սը: Այս պի սով՝ նույն ի րա վա -
կան ակ տում հո ղա մա սի հի փո թե քի դեպ քում
այլ կար գա վոր ման նա խա տե սու մը կար ծես
դուրս է մնում ՀՀ Քա ղա քա ցիա կան օ րենսգըր -
քի ընդ հա նուր տրա մա բա նու թյու նից: 

Հարկ է նշել նաև, որ գոր ծող ի րա վա կան
կար գա վո րու մը շատ հա ճախ խո չըն դո տում է
նաև ընդ հա նուր հա մա տեղ սե փա կա նու թյուն
հան դի սա ցող շի նու թյան գրա վադրումը, մաս -
նա վո րա պես՝ երբ շի նու թյու նը հա մա տեղ սե -
փա կա նու թյուն է և գտնվում է հա մա տեղ սե -
փա կա նու թյուն հան դի սա ցող հա ղա մա սի վրա:
Այդ դեպ քում հո ղա մա սը և դրա վրա կա ռուց -
ված շի նու թյու նը մեկ կա դաստ րա յին միա վոր
են, ստաց վում է, որ ա ռանց հո ղա մա սի հի փո -
թե քի հնա րա վոր չէ գրա վադ րել դրա վրա կա -
ռուց ված շի նու թյու նը: 

Առ կա ի րա վի ճա կում ստաց վում է, որ ա -
մու սին նե րը, ով քեր ցան կա նում են հի փո թե -
քա յին վար կի մի ջո ցով ձեռք բե րել բնա կե լի
տուն և հան դի սա նալ հա մա տեղ սե փա կա նա -
տե րեր չեն կա րող ի րա գոր ծել ի րենց ցան կու -
թյու նը: Այդ դեպ քում վեր ջին ներս կանգ նում
են ընտ րու թյան առջև. կա՛մ բա ժա նել գույ քը
միմ յանց միջև, կա՛մ հրա ժար վել հի փո թե քա -
յին վար կով բնա կե լի տուն գնե լու մտադ րու -
թյու նից: 

Այս պի սով՝ ընդ հա նուր հա մա տեղ սե փա -
կա նու թյուն հան դի սա ցող հո ղա մա սի՝ օ րենս -
դրու թյամբ սահ ման ված գրա վադր ման ար գելքն
ինք նա բե րա բար հան գեց նում է ընդ հա նուր հա -
մա տեղ սե փա կա նու թյուն հան դի սա ցող բնա -
կե լի տան կամ շի նու թյան՝ օ րենսդ րու թյամբ
չսահ ման ված գրա վադր ման ար գել քի: 

Փոր ձե լով հաս կա նալ օ րենսդ րի՝ նման կար -

գա վոր ման սահ ման ման նպա տա կը՝ կա րող եմ
փաս տել միայն, որ օ րենս դի րը, նման կար գա -
վո րում սահ մա նե լով, ցան կա ցել է պաշտ պա նել
հա մա տեղ սե փա կա նա տեր հան դի սա ցող գրա -
վա տուի շա հե րը՝ դի տար կե լով այն ի րա վի ճա -
կը, երբ հո ղա մասն ու նի մի քա նի սե փա կա նա -
տե ր, և սե փա կա նա տե րե րից յու րա քանչ յուրն էլ
հա մա տեղ սե փա կա նու թյուն հան դի սա ցող հո -
ղա մա սի վրա ու նի միայն ի րեն սե փա կա նու -
թյան ի րա վուն քով պատ կա նող ա ռանձ նաց ված
շի նու թյուն, ո րը ցան կա նում է գրա վադ րել ֆի -
նան սա կան կազ մա կեր պու թյու նում և ս տա նալ
ֆի նան սա վո րում, սա կայն, ցան կա նա լով գրա -
վադ րել միայն ի րեն սե փա կա նու թյան ի րա վուն -
քով պատ կա նող շի նու թյու նը, հար կադր ված է
գրա վադ րել նաև այդ շի նու թյան տակ գտնվող
հո ղա մա սը, ո րը հա մա տեղ սե փա կա նու թյուն է
այլ ան ձանց հետ, քա նի որ շի նու թյու նը և հո -
ղա մա սը մեկ կա դաստ րա յին միա վոր են, և շի -
նու թյու նն ա ռանց հո ղա մա սի չի կա րող գրա -
վադր վել: Տվյալ դեպ քում, գրա վադ րե լով այլ
ան ձանց հետ հա մա տեղ սեփա կա նու թյան ի -
րա վուն քով տնօ րին վող հո ղա մա սը, ՀՀ Քա ղա -
քա ցիա կան օ րենսգր քի մեկ այլ կար գա վոր ման
հա մա ձայն՝ հա մա տեղ սե փա կա նու թյուն հան -
դի սա ցող հո ղա մա սը գրա վադ րե լով՝ կգրա վա -
դրվեն նաև այլ ան ձանց սե փա կա նու թյան ի -
րա վուն քով պատ կա նող շի նու թյուն նե րը, ո րոնք
գտնվում են հա մա տեղ սե փա կա նու թյուն հան -
դի սա ցող հո ղա մա սի վրա:3

Այս պի սով՝ ե թե չլի ներ հա մա տեղ սե փա -
կա նու թյուն հան դի սա ցող հո ղա մա սի հի փո թե -
քի՝ ՀՀ Քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քում նա խա -
տես ված ար գել քը, ՀՀ Քա ղա քա ցիա կան օ -
րենսգր քով սահ ման ված կար գով հա մա տեղ սե -
փա կա նու թյուն հան դի սա ցող հո ղա մա սը կգրա -
վադր վեր մյուս հա մա տեղ սե փա կա նա տե րե րի
գրա վոր հա մա ձայ նու թյամբ:4

Սա կայն այս դեպ քում էլ հա մա տեղ սե փա -
կա նա տե րե րի կող մից հո ղի գրա վադր ման հա -
մար գրա վոր հա մա ձայ նու թյուն տա լու դեպ քում
ամ բողջ հո ղը գրա վադր ված կհա մար վի ֆի -
նան սա կան կազ մա կեր պու թյու նում, նույ նիսկ
ա վե լին՝ այդ հո ղի վրա կա ռուց ված միայն հա -
մա տեղ սե փա կա նա տե րե րից յու րա քանչ յու րին
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սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով պատ կա նող շի -
նու թյուն նե րը նույն պես կհա մար վեն գրա վա -
դրված: 

Այս պի սով՝ կա րող ենք եզ րա կաց նել, որ
օրենսդ րի կող մից ՀՀ Քա ղա քա ցիա կան
օրենսգր քում գույ քե րի գրա վադր ման վե րա բե -
րյալ սահ ման ված վե րը նշված կար գա վո րում -
նե րի առ կա յու թյան դեպ քում հա մա տեղ հո ղա -
մա սի հի փո թե քի ար գե քը չսահ մա նե լու պա րա -
գա յում՝ միակ սե փա կա նա տեր հան դի սա ցող
քա ղա քա ցի նե րը կա րող էին հայտն վել ան բա -
րեն պաստ պայ ման նե րում՝ այլ ան ձի պար տա -
վո րու թյուն նե րի հա մար ի րենց սե փա կա նու թյու -
նը ոչ ի րենց ցան կու թյամբ գրա վի ա ռար կա
դարձ նե լով: Սա կայն օ րենս դի րը, ցան կա նա լով
պաշտ պա նել միակ սե փա կա նա տեր հան դի սա -
ցող քա ղա քա ցի նե րի ի րա վունք ներն ու շա հե -
րը, սահ մա նա փա կել և հա վա սա րա պես չի
պաշտ պա նել հա մա տեղ սե փա կա նա տե րե րի ի -
րա վունք նե րը՝ վեր ջին նե րիս ար գե լե լով գրա -
վադր ման ե ղա նա կով տնօ րի նել ի րենց սե փա -
կա նու թյու նը: 

Նշենք, որ իմ կող մից ու սում նա սիր ված օ -
տա րերկ րյա որևէ ի րա վա կան հա մա կար գում
նման ի րա վա կան կար գա վո րում առ կա չէ, մաս -
նա վո րա պես, ու սում նա սի րե լով Ա մե րիա յի Միա -
ցյալ Նա հանգ նե րի, Ֆրան սիա յի Հան րա պե -
տու թյան, Մեծ Բ րի տա նիա յի և Ավստ րա լիա յի
ի րա վա կան կար գա վո րում նե րը՝ սե փա կա նու -
թյան ձևե րի և դրանց տնօ րին ման հետ կապ -
ված, ե կա հետևյալ եզ րա հանգ մա նը. 

Նշ ված բո լոր ի րա վա կան հա մա կար գե րում
սահ ման վում է սե փա կա նու թյան եր կու ձև՝ հա -
մա տեղ սե փա կա նու թյուն և ընդ հա նուր սե փա -
կա նու թյուն: Հա մա տեղ սե փա կա նու թյուն է հա -
մար վում մե կից ա վե լի ան ձանց կող մից ամ բոջ
գույ քի միա սին հա մա տեղ տնօ րի նու մը, օգ տա -
գոր ծու մը և տի րա պե տու մը, և որ տեղ բա ժին -
ներ ա ռանձ նաց ված չեն: Հա մա տեղ սեփ կա -
նա տե րե րից յու րա քանչ յու րը պետք է իր շահն
ու հե տաքրք րու թյունն ու նե նա հա մա տեղ սե -
փա կու թյուն հան դի սա ցող գույ քի տնօ րին ման

գոր ծարք նե րում: Հա մա տեղ սե փա կա նու թյուն
հան դի սա ցող գույ քերն ա ռանց որևէ սահ մա -
նա փակ ման կա րող են գրա վադր վել, սա կայն,
կախ ված տվյալ երկ րի, իսկ ԱՄՆ-ում` նա հան -
գի կող մից սահ ման ված ի րա վա կան կար գա -
վո րու մից, կա րող են գրա վադր վել կա՛մ բո լոր
հա մա տեղ սե փա կան տե րե րի գրա վոր հա մա -
ձայ նու թյամբ, կա՛մ ա ռանց վեր ջին նե րիս հա -
մա ձայ նու թյան:5

Ընդ հա նուր բաժ նա յին սե փա կա նու թյու նն
ընդ հա նուր հա մա տեղ սե փա կա նու թյու նից տար -
բեր վում է այնքա նով, որ մե կից ա վե լի սե փա -
կա նա տե րե րը սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով
տի րա պե տում, օգ տա գոր ծում և տ նօ րի նում եմ
ամ բողջ գույ քի մի բա ժի նը, այ սինքն՝ յու րա -
քանչ յուր սե փա կա նա տեր ու նի քա նա կա պես
ա ռանձ նաց ված բաժ նե մաս, և յու րա քանչ յուրն
ի րա վունք ու նի ա ռանց մյուս սե փա կա նա տե րե -
րի հա մա ձայ նու թյան վա ճա ռելու և գրա վադրելու
իր սե փա կա նու թյու նը:6 Հա մա տեղ սե փա կա -
նու թյան և ըն դա հա նուր սե փա կա նու թյան հիմ -
նա կան և ա մե նա կարևոր տար բե րու թյու նն այն
է, որ հա մա տեղ սե փա կա նա տի րո ջը սե փա կա -
նու թյան ի րա վուն քով պատ կա նող գույ քը ժա -
ռան գա բար չի կա րող փո խանց վել իր ի րա վա -
հա ջորդ նե րին, դա փո խանց վում է մյուս հա մա -
տեղ սե փա կա նա տե րե րին, իսկ դրան ի հա կա -
ռակ՝ ընդ հա նուր սե փա կա նու թյուն հան դի սա -
ցող գույ քը ժա ռան գա բար կա րող է փո խանց -
վել:7

Ու սում նա սի րե լով օ տա րերկր յա օ րենսդրու -
թյու նը, մաս նա վո րա պես՝ ընդ հա նուր հա մա -
տեղ և ընդ հա նուր բաժ նա յին սե փա կա նու թյուն
հան դի սա ցող գույ քե րի տնօ րին ման հետ կապ -
ված կար գա վո րում նե րը, փոր ձե լով հաս կա նալ
օ րենսդ րի նպա տա կը և բախ վե լով քա ղա քա -
ցի նե րի՝ ի րենց սե փա կա նու թյու նը տնօ րի նե լը
խո չըն դո տող առ կա ՀՀ օ րենսդ րա կան կար -
գա վո րում նե րին՝ անհ րա ժեշ տու թյուն եմ հա մա -
րում ՀՀ Քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քում ո րո -
շա կի փո փո խու թյուն նե րի կա տա րու մը.
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1. ՀՀ Քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քում առ -
կա 265-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մասն ու ժը կորց -
րած ճա նա չել:

Խնդ րա հա րույց հոդ վածն ու ժը կորց րած
ճա նա չե լուց հե տո հո ղա մա սի հի փո թե քը կի -
րա կա նաց վի՝ ՀՀ Քա ղա քա ցիա կան օ րենս -
գրքում սահ ման ված ընդ հա նուր հա մա տեղ և
ընդ հա նուր բաժ նա յին սե փա կա նու թյան ներ քո
գտնվող գույ քի գրա վադր ման կա րա գա վո րում -
նե րի հա մա ձայն:

Մաս նա վո րա պես՝ բաժ նա յին սե փա կա նու -
թյուն հան դի սա ցող գույ քի գրա վադր ման դեպ -
քում դա կա րող է գրա վադր վել միայն գույ քի
հա մա պա տաս խան բաժ նի սե փա կա նա տի րոջ
կող մից՝ ա ռանց մյուս սե փա կա նա տե րե րի հա -
մա ձայ նու թյան,8 իսկ հա մա տեղ սե փա կա նու -
թյուն հան դի սա ցող գույ քի գրա վադր ման դեպ -
քում համ ատեղ սե փա կա նու թյուն հան դի սա ցող
գույ քը կա րող է գրա վադր վել բո լոր հա մա տեղ
սե փա կա նա տե րե րի գրա վոր հա մա ձայ նու -
թյամբ:9

Նշ ված փո փո խու թյունն ի րա կա նաց նե լուց
հե տո, որ պես գույք, հո ղա մա սի տնօ րին ման
տար բե րակ ված մո տե ցու մը նույն պես կվե րա -
նա, ին չը հա տուկ է Հա յաս տա նի Հան րա պե -
տու թյա նը և, որ ա մե նա կարևորն է՝ սե փա կա -
նու թյան բո լոր ձևե րը՝ թե՛ ընդ հա նուր բաժ նա -
յին սե փա կա նու թյու նը և թե՛ ընդ հա նուր հա մա -
տեղ սե փա կա նու թյու նը հա վա սաա պես կպաշտ -
պան վեն օ րեն քի ու ժով և ա զա տո րեն կզար գա -
նան:

2. ՀՀ Քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 231-
րդ հոդ վա ծում լրա ցում կա տա րել՝ վե րա շա -
րադ րե լով հետևյալ կերպ.

Հոդ ված 231. Ընդ հա նուր սե փա կա նու -
թյան ներ քո գտնվող գույ քի գրա վը

1. Ընդ հա նուր հա մա տեղ սե փա կա նու թյան
ներ քո գտնվող գույ քը կա րող է գրավ դրվել
միայն բո լոր սե փա կա նա տե րե րի գրա վոր հա -
մա ձայ նու թյամբ, ո րի դեպ քում գրա վի ի րա -

վուն քը տա րած վում է ընդ հա նուր հա մա տեղ
սե փա կա նու թյուն հան դի սա ցող ամ բողջ գույ -
քի վրա:

Ընդ հա նուր հա մա տեղ սե փա կա նու թյան
ներ քո գտնվող հո ղա մա սը կա րող է գրավ
դրվել միայն հո ղա մա սի և դրա վրա գտնվող
կամ կա ռուց վող բո լոր ան շարժ գույ քե րի սե -
փա կա նա տե րե րի գրա վոր հա մա ձայ նու թյամբ,
ո րի դեպ քում գրա վի ի րա վուն քը տա րած վում
է ընդ հա նուր հա մա տեղ սե փա կա նու թյան
ներ քո գտնվող հո ղա մա սի, ինչ պես նաև դրա
վրա գտնվող կամ կա ռուց վող բո լոր ան շարժ
գույ քե րի վրա:

2. Ընդ հա նուր բաժ նա յին սե փա կա նու թյան
մաս նա կի ցը կա րող է ընդ հա նուր գույ քի նկատ -
մամբ ի րա վուն քում իր բա ժի նը գրավ դնել՝ ա -
ռանց մյուս սե փա կա նա տե րե րի հա մա ձայ նու -
թյան, և այդ դեպ քում գրա վի ի րա վուն քը տա -
րած վում է ընդ հա նուր բաժ նա յին սե փա կա -
նու թյան հա մա պա տաս խան բաժ նի վրա:

ՀՀ Քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քում առ կա
265-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մասն ու ժը կորց րած ճա -
նա չե լու ա ռա ջար կի հետ միա ժա մա նակ՝ ՀՀ
Քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 231-րդ հոդ վա ծի
լրա ցու մը, կար ծում եմ, կլու ծի օ րենսդ րի մտա -
հո գու թյու նը, ո րի հի ման վրա էլ նա խա տես վել
է սույն կար գա վո րու մը, քա նի որ սույն կար գա -
վոր մամբ, կար ծում եմ, օ րենս դի րը ցան կա ցել է
պաշտ պա նել ընդ հա նուր սե փա կա նու թյան ներ -
քո գտնվող հո ղա մա սի վրա գտնվող միակ սե -
փա կա նա տեր հան դի սա ցող՝ շի նու թյան սե փա -
կա նա տի րոջ ի րա վունք նե րը և օ րի նա կան շա -
հե րը, ո րոնք կա րող են խախտ վել՝ նույն հոդ -
վա ծի 1-ին մա սով սահ ման ված կար գա վոր ման
հա մա ձայն, այն է՝ հո ղա մա սի հի փո թե քի դեպ -
քում գրա վի ի րա վունքն օ րեն քի ու ժով տա րած -
վում է նաև այդ հո ղա մա սում գտնվող կամ կա -
ռուց վող` գրա վա տուի շեն քե րի և շի նու թյուն նե -
րի վրա: 

Դա կնպաս տի ընդ հա նուր հա մա տեղ սե -
փա կա նա տեր հան դի սա ցող քա ղա քա ցի նե րի
ի րա վունք նե րի և օ րի նա կան շա հե րի պաշտ -
պա նու թյա նը, քան զի վեր ջին ներս ընդ հա նուր
հա մա տեղ սե փա կա նու թյան ներ քո գտնվող
գույ քը գրա վադր ելիս հա մա ձայ նու թյուն տա լով
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8 ՀՀ Քաղաքացիական օրենսգրքի 231-րդ հոդվածի 2-րդ մաս:
9 ՀՀ Քաղաքացիական օրենսգրքի 231-րդ հոդվածի 1-ին մաս:
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կգի տակ ցեն, որ ի րենց հա մա տեղ սե փա կա -
նու թյան ի րա վուն քով պատ կա նող ամ բողջ գույ -
քի վրա է տա րած վե լու գրա վի ի րա վուն քը, իսկ
ընդ հա նուր հա մա տեղ սե փա կա նու թյան ներ քո
գտնվող հո ղա մա սի հի փո թե քի ժա մա նակ հա -
մա ձայ նու թյուն տա լով՝ կգի տակ ցեն նաև այդ
հո ղա մա սի վրա գտնվող կամ կա ռուց վող շի -
նու թյուն նե րի ինք նա բե րա բար հո ղա մա սի հի -
փո թե քի հիմ քով գրա վադր ված հա մար վե լու
ռիս կը և կ հա մա ձայն վեն կրել դա:

Հոդ վա ծում ա ռա ջարկ ված փո փո խու թյուն -
նե րը կօգ նեն քա ղա քա ցի նե րին ա ռանց որևէ
խո չըն դոտ նե րի և ան հար կի ու պար տադր ված
ծախ սեր կա տա րե լու ի րաց նել ի րենց սե փա կա -

նու թյան ի րա վուն քը՝ որ պես պար տա վո րու թյուն -
նե րի կա տար ման ա պա հով ման մի ջոց գրա -
վադ րե լով ի րենց հա մա տեղ սե փա կա նու թյան
ի րա վուն քով պատ կա նող գույ քը, և այդ գույ քի
ա պա հով մամբ ֆի նան սա վո րում ստա նալ ֆի -
նան սա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րից: Փո փո -
խու թյուն նե րի կա տար ման շնորհիվ՝ կնվա զեն
նաև ֆի նան սա վոր ման ստաց ման հա մար քա -
ղա քա ցի նե րի կող մից կա տար վող ծախ սե րը,
իսկ ֆի նան սա կան կազ մա կեր պու թյուն ներն էլ
որ պես պար տա վո րու թյուն նե րի կա տար ման ա -
պա հով ման մի ջոց կըն դու նեն նաև ընդ հա նուր
հա մա տեղ սե փա կա նու թյան ներ քո գտնվող հո -
ղա մա սի հի փո թե քը:
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Պա տաս խա նատ վու թյու նից ա զա տե լու նոր -
մե րը կոչ ված են ա պա հո վե լու քա ղա քա ցիա -
իրա վա կան պա տաս խա նատ վու թյան մի ջոց նե -
րի կի րառ ման օ րի նա կա նու թյու նը և նպա տա -
կա հար մա րու թյու նը, նպաս տե լու քա ղա քա ցիա -
կան ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան մե խա -
նիզմ նե րի ի րաց մա նը, քա ղա քա ցիա կան շրջա -
նա ռու թյան կա յու նու թյա նը: Պա տաս խա նա տվու -
թյու նից ա զատ վե լու ինս տի տու տը կարևոր դե -
րա կա տա րում ու նի նաև ի րա վուն քի ար դա րու -
թյան սկզբուն քի ի րաց ման տե սանկ յու նից1:

Ապ րանք նե րի, աշ խա տանք նե րի և ծա ռա -
յու թյուն նե րի (այ սու հետ՝ Ապ րանք ներ) թե րու -
թյուն նե րի հետևան քով պատ ճառ ված վնա սի
դեպ քում պա տաս խա նատ վու թյու նից ա զատ վե -
լու խնդրին անդ րա դարձ է կա տար վում ՀՀ Քա -
ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի (այ սու հետ՝ Օ րենս -
գիրք) 1091-րդ հոդ վա ծում2, որ տեղ որ պես պա -
տաս խա նատ վու թյու նից ա զատ վե լու հիմ քեր ա -
ռանձ նաց վում են ան հաղ թա հա րե լի ու ժը կամ
սպա ռո ղի կող մից Ապ րանք նե րի օգ տա գործ -
ման, պահ պան ման կա նոն նե րի խախ տում թույլ
տա լը: 

Ինչ պես վե րը նշե ցինք՝ Ապ րանք նե րի թե -
րու թյուն նե րի հետևան քով պատ ճառ ված վնա -
սի դեպ քում վնաս պատ ճա ռած ան ձը կա րող է

ա զատ վել պա տաս խա նատ վու թյու նից ան հաղ -
թա հա րե լի ու ժի առ կա յու թյան դեպ քում: Ան -
հաղ թա հա րե լի ու ժը սո վո րա բար բնո րոշ վում է
որ պես այն պի սի ո րակ յալ պա տա հար, որն աչ -
քի է ընկ նում օբ յեկ տիվ ան կա սե լիու թյամբ և
ար տա կար գու թյամբ3: Ան հաղ թա հա րե լի ուժ դի -
տարկ վող երևույթ նե րը սո վո րա բար բա ժան -
վում են ե րեք հիմ նա կան խմբե րի՝ 1) բնա կան
երևույթ ներ, 2) սո ցիա լա կան բնույ թի հան գա -
մանք ներ, 3) պե տա կան մար մին նե րի գոր ծո -
ղու թյուն ներ4: 

Ար տա պայ մա նագ րա յին պա տաս խա նա -
տվու թյան, այդ թվում՝ Ապ րանք նե րի թե րու -
թյուն նե րի հետևան քով վնաս պատ ճա ռե լու դեպ -
քում որ պես ան հաղ թա հա րե լի ուժ կա րող են
դի տարկ վել տվյալ պայ ման նե րում այն պի սի
ար տա կարգ և ան կան խե լի հան գա մանք նե րը,
ո րոնց ազ դե ցու թյու նը հան գեց րել է վնա սի պատ -
ճառ մա նը: 

Ըստ այդմ՝ վնաս պատ ճա ռած ան ձի պա -
տաս խա նատ վու թյու նից ա զատ վե լու հար ցը
քննե լիս պետք է պար զել, թե արդ յոք տվյալ
հան գա ման քն իր բնույ թով ար տա սո վոր, բա -
ցա ռիկ է ե ղել, արդ յոք ան կան խե լի է ե ղել՝ գնա -
հա տե լով և՛ տվյալ հան գա ման քի վրա հաս նե լու
ան խու սա փե լիու թյու նը, և՛ դրա հետևանք նե րի
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ՇՈՒՇԱՆԻԿ ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ
Երևանի պետական համալսարանի իրավագիտության ֆակուլտետի 
Քաղաքացիական իրավունքի ամբիոնի ասպիրանտ,
ՀՀ արդարադատության նախարարության աշխատակազմի
հակակոռուպցիոն և քրեակատարողական քաղաքականության
մշակման վարչության պետի տեղակալ
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ան կան խե լիու թյու նը: Վնաս պատ ճա ռած ան ձի
պա տաս խա նատ վու թյու նից ա զատ վե լու հար ցը
քննե լիս պետք է գնա հա տել, թե արդ յոք ար -
տա կարգ և ան կան խե լի հան գա ման քի ազ դե -
ցու թյունն է հան գեց րել Ապ րան քի թե րու թյան
ա ռա ջաց մա նը, և արդ յոք վնաս պատ ճա ռած
ան ձը ձեռ նար կել է ի րե նից կախ ված բո լոր ան -
հրա ժեշտ մի ջոց նե րը, ո րոնք կկան խեին կամ
նվա զա գույ նի կհասց նեին պատ ճառ ված վնա -
սը:

Ընդ ո րում՝ Ապ րանք նե րի թե րու թյուն նե րի
հետևան քով վնաս պատ ճա ռե լու դեպ քում այս
կամ այն հան գա ման քի՝ որ պես ան հաղ թա հա -
րե լի ուժ ո րա կու մը պետք է ի րա կա նաց վի ոչ թե
ընդ հան րա պես տվյալ հան գա ման քի ար տա -
կարգ և ան կան խե լի բնույթ ու նե նա լու տե սան -
կյու նից, այլ՝ տվյալ ի րադ րու թյու նում դրա ար -
տա կարգ և ան կան խե լի հան դի սա նա լու տե -
սանկ յու նից: Ըստ այդմ՝ տվյալ հան գա ման քի
որ պես ան հաղ թա հա րե լի ուժ դի տար կու մը պետք
է ի րա կա նաց վի՝ հաշ վի առ նե լով կոնկ րետ ի -
րադ րու թյու նը, ժա մա նա կը, վայ րը, գի տու թյան
և տեխ նի կա յի զար գաց ման մա կար դա կը: 

Քն նար կե լով ան հաղ թա հա րե լի ու ժի առ -
կա յու թյան դեպ քում պա տաս խա նատ վու թյու -
նից ա զատ վե լու հար ցը՝ անդ րա դառ նանք վնաս
պատ ճա ռած ան ձի պա տաս խա նատ վու թյու նից
ա զատ վե լու մյուս հիմ քին: Օ րենսգր քի 1091 հոդ -
վա ծով որ պես այդ պի սին ա ռանձ նաց վում է
սպա ռո ղի կող մից Ապ րանք նե րի օգ տա գործ -
ման կամ դրանց պահ պան ման կա նոն նե րը
խախ տե լը: Վե րը նշված հոդ վա ծի վեր լու ծու -
թյու նը թույլ է տա լիս կա տա րել հետևյալ եզ րա -
հան գում նե րը.

1. Որ պես վնաս պատ ճա ռած ան ձի պա -
տաս խա նատ վու թյու նից ա զատ վե լու հիմք կա -
րող է ծա ռա յել Ապ րանք նե րի օգ տա գործ ման
կամ դրանց պահ պան ման սահ ման ված կա -
նոն նե րի ցան կա ցած խախ տու մ.

2. Վնաս պատ ճա ռած ան ձը կա րող է ա -
զատ վել պա տաս խա նատ վու թյու նից բա ցա ռա -
պես այն կա նոն նե րի խախտ ման դեպ քում, ո -
րոնք վե րա բե րե լի են Ապ րանք նե րի օգ տա գործ -
մա նը կամ պահ պան մա նը։

Մինչ դեռ մենք համարում ենք, որ Ապ րանք -
նե րի օգ տա գործ ման, պահ պան ման կա նոն նե -

րի ցան կա ցած խախտ ման (այդ թվում՝ հա սա -
րակ անզ գու շու թյամբ) ա ռանձ նա ցու մը որ պես
վնաս պատ ճա ռած ան ձի պա տաս խա նատ վու -
թյու նից ա զատ վե լու հիմք հիմ նա վոր չէ, քա նի
որ նման մո տե ցու մը հա մա հունչ չէ սպա ռո ղի՝
ոչ ար հես տա վարժ և շու կա յի ա ռա վել խո ցե լի
սուբ յեկտ լի նե լու գա ղա փա րին, ինչ պես նաև
իր կյան քի, ա ռող ջու թյան և գույ քի հա մար ան -
վտանգ Ապ րանք օգ տա գոր ծե լու պա հան ջի ի -
րա վուն քի բո վան դա կու թյա նը և, ըստ այդմ՝ վա -
ճա ռո ղի և ար տադ րո ղի՝ Ապ րան քի անվ տան -
գու թյունն ա պա հո վե լու պար տա կա նու թյան էու -
թյա նը: 

Բա ցի այդ՝ նման կար գա վո րու մը խնդրա -
հա րույց է Օ րենսգր քի 1091-րդ հոդ վա ծի և 1076-
րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 2-րդ պար բե րու թյան
ճիշտ հա րա բե րակ ցու թյան և կի րա ռու թյան տե -
սանկ յու նից, քա նի որ, Օ րենսգր քի 1076-րդ հոդ -
վա ծի 2-րդ մա սի 2-րդ պար բե րու թյան հա մա -
ձայն՝ տու ժո ղի հա սա րակ անզ գու շու թյան դեպ -
քում վրա հաս նող ի րա վա կան հետևանք նե րը
ար տա հայ տում են ինչ պես վնա սի հա տու ցու մը
մեր ժե լով, այն պես էլ՝ դրա չա փը նվա զեց նե լով:
Ընդ ո րում՝ նշված հոդ վա ծով տու ժո ղի կո պիտ
անզ գու շու թյու նը չի դի տարկ վում որ պես վնա -
սի հա տուց ման մերժ ման կամ դրա չա փի նվա -
զեց ման պար տա դիր պայ ման, այլ՝ դա տա րա -
նին, ըստ էու թյան, ի րա վունք է վե րա պա հում
գոր ծի հան գա մանք նե րի ա ռանձ նա հատ կու -
թյուն նե րի հաշ վառ մամբ վնաս պատ ճա ռած ան -
ձին ա զա տել պա տաս խա նատ վու թյու նից կամ
նվա զե ցել վնա սի հա տուց ման չա փը:

Ու շադ րու թյան է ար ժա նի այս հար ցի կա -
պակ ցու թյամբ ընդ հա նուր ի րա վուն քի հա մա -
կար գի երկր նե րում զար գա ցած Ապ րան քի
սխալ գոր ծա ծու թյան կամ Ոչ ի րա վա չափ
վար քագ ծից պաշտ պա նու թյան դոկտ րի նը, ո -
րի հիմ նա կան ի մաստն այն է, որ ապ րան քը չի
կա րող անվ տանգ լի նել ցան կա ցած նպա տա կի
կամ օգ տա գործ ման ցան կա ցած ձևի հա մար:
Ըստ այդմ՝ ապ րան քի սխալ գոր ծա ծու թյու նը
հիմք է վնաս նե րի հա տուց ման չա փի նվա զեց -
ման, ոչ թե՝ հա տու ցու մը մեր ժե լու հա մար:
Միայն սպա ռո ղի կող մից ապ րան քի ան կան -
խա տե սե լի սխալ օգ տա գոր ծումն է հան գեց -
նում վնա սի հա տուց ման մերժ մա նը5: 
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5 Տե՛ս Owen, David G. “Products Liability: User Misconduct Defenses.” SCL Rev, 2000, N 52:1, էջ 45-48:



Մենք այն տե սա կե տին ենք, որ Օ րենսգըր -
քի 1091-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված՝ Ապ րանք -
նե րի օգ տա գործ ման կամ պահ պան ման կա -
նոն նե րի խախ տու մը կա րող է հետևանք լի նել
տու ժո ղի դի տա վո րու թյան, ո րի պա րա գա յում
վնաս պատ ճա ռած ան ձը կա րող է ա զատ վել
պա տաս խա նատ վու թյու նից: Ըստ այդմ, հաշ վի
առ նե լով Օ րենսգր քի 1091-րդ հոդ վա ծով նա -
խա տես ված նոր մի ի րա վա կան ո րո շա կիու թյունն
ա պա հո վե լու և միաս նա կան ի րա վա կի րառ
պրակ տի կա ձևա վո րե լու անհ րա ժեշ տու թյու նը,
համարում ենք, որ Օ րենսգր քի 1091-րդ հոդ վա -
ծով պետք է հստակ շեշ տադր վի, որ դա կի րա -
ռե լի է բա ցա ռա պես տու ժո ղի դի տա վո րու թյան
հետևան քով Ապ րանք նե րին ա ռա ջադր վող կա -
նոն նե րի խախտ ման դեպ քում: Այս պա րա գա -
յում կա պա հով վի տու ժո ղի դի տա վո րու թյան և
կո պիտ անզ գու շու թյան դեպ քում վրա հաս նող
հետևանք նե րի հստակ տա րան ջա տու մը, որ -
պես վերջ նա կան արդ յունք նաև Օ րենսգր քում
ամ րագր ված՝ մեղ քի տար բեր ձևե րի դրսևոր -
ման հետ կապ ված ի րա վա կան ռե ժիմ նե րի
տար ան ջա տու մը:

Այժմ անդ րա դառ նանք այն խնդրի քննարկ -
մա նը, որ Օ րենսգր քի 1091-րդ հոդ վա ծով վնաս
պատ ճա ռած ան ձը կա րող է ա զատ վել պա -
տաս խա նատ վու թյու նից բա ցա ռա պես այն կա -
նոն նե րի խախտ ման դեպ քում, ո րոնք վե րա բե -
րե լի են Ապ րանք նե րի օգ տա գործ մա նը կամ
պահ պան մա նը: Կար ծում ենք՝ Ապ րանք նե րի
փո խադր ման կա նոն նե րի խախ տու մը ևս կա -
րող է հան գեց նել Ապ րանք նե րի թե րու թյուն նե -
րի ի հայտ գա լուն, հատ կա պես, այն հան գա -
ման քի հաշ վառ մամբ, որ Ապ րանք նե րի բա -
ղադ րա մա սա յին թե րու թյուն նե րի ա ռա ջա ցու մն
ուղ ղա կիո րեն կա րող է փոխ կա պակց ված լի նել
դրանց փո խադր ման կա նոն նե րի խախտ ման
հետ: Հաշ վի առ նե լով վե րոգր յա լը՝ կարծում
ենք, որ Օ րենսգր քի 1091-րդ հոդ վա ծում վնաս
պատ ճա ռո ղին պա տաս խա նատ վու թյու նից ա -
զատ վե լու հնա րա վո րու թյուն պետք է ըն ձեռ վի
նաև տու ժո ղի կող մից Ապ րանք նե րի փո խադըր -
ման կա նոն նե րի խախտ ման պա րա գա յում ևս: 

Հարկ է նաև նշել, որ Օ րենսգր քի 1088-րդ
հոդ վա ծի 2-րդ մա սը վնա սի հա տուց ման ինս -
տի տու տի կի րա ռու մը պայ մա նա վո րում է միայն
սպա ռո ղա կան նպա տա կով Ապ րանք ներ ձեռք
բե րե լու նպա տա կի հետ, սա կայն Օ րենս գիր քը
(1088-րդ հոդ ված 2-րդ մաս, 1091-րդ հոդ ված)
լու ծում չի տա լիս վնաս պատ ճա ռած ան ձի պա -
տաս խա նատ վու թյան հար ցին այն դեպ քում,
երբ թե րու թյուն ու նե ցող Ապ րան քը ձեռք է բեր -
վել սպա ռո ղա կան նպա տա կով, սա կայն պարզ -
վել է, որ ի սկզբա նե ար տադ րո ղը (վա ճա ռո ղը)
չի նա խա տե սել Ապ րան քը ի րաց նել սպա ռո -
ղա կան նպա տակ նե րով կամ, ան գամ նա խա -
տե սե լու դեպ քում՝ հե տա գա յում շրջա նա ռու -
թյան մեջ չի դրել (օ րի նակ՝ Ապ րան քը շրջա նա -
ռու թյան մեջ է հայտն վել գո ղու թյան պատ ճա -
ռով): 

Ներ կա ի րա վա կար գա վո րում նե րի պա րա -
գա յում Ապ րանք ար տադ րո ղը (վա ճա ռո ղը) են -
թա կա կլի նի պա տաս խա նատ վու թյան ան գամ
այն պա րա գա յում, երբ ի սկզբա նե ո րո շել է, որ
Ապ րան քը սպառ ման հա մար պի տա նի չէ, չի
դրել շրջա նա ռու թյան մեջ, ձեռ նար կել է բա վա -
րար մի ջոց ներ դրա շրջա նա ռու թյու նը բա ցա -
ռե լու նպա տա կով: Հաշ վի առ նե լով նման մո -
տեց ման հիմ նա վոր և ար դա րաց ված չլի նե լը՝
կարծում ենք, որ Օ րենսգր քի 1091-րդ հոդ վա -
ծում Ապ րանք ար տադ րո ղի (վա ճա ռո ղի) կող -
մից Ապ րան քը շրջա նա ռու թյան մեջ չդնե լու
հան գա ման քը ևս պետք է ա ռանձ նաց վի որ -
պես վեր ջի նիս պա տաս խա նատ վու թյու նից ա -
զատ վե լու հիմք: Ու շադ րու թյան է ար ժա նի այն
հան գա ման քը, որ եվ րո պա կան երկր նե րում
վնաս պատ ճա ռած ան ձը, ի թիվս այլ հիմ քե րի,
ա զատ վում է պա տաս խա նատ վու թյու նից նաև
այն դեպ քե րում, երբ ա պա ցու ցում է, որ ապ -
րան քը շրջա նա ռու թյան մեջ դնե լիս գի տա տեխ -
նի կա կան գի տե լի քի մա կար դա կը հնա րա վո -
րու թյուն չի տվել հայտ նա բե րելու դրա թե րու -
թյան առ կա յու թյու նը6: Այս դոկտ րի նը հայտ նի է
 Զար գաց ման ռիս կեր (Development Risks) կամ
 Տեխ նի կա յի մա կար դակ (State of Art) ան վա -
նմամբ7: Դրա նա խա տե սու մը հե տա զո տու թյու -
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6 Տե՛ս Council Directive 85/374/EEC of 25 July 1985 “Օn the approximation of the laws, regulations and administrative
provisions of the Member States concerning liability for defective products”, Official Journal of the European Communities,
L.210, 1985, N 07/08:

7 Դոկտրինի հիմքը դրվել է Եվրոպական Միության 1985 թվականի հուլիսի 25-ի Դիրեկտիվի ընդունման հետևանքով:
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նը խթա նե լու նպա տակ է հե տա պնդել8, բայց
նաև բազ մա թիվ վե ճե րի ա ռիթ է տվել9: 

Ինչ պես նշում է Ռ.Դրեյ ֆու սը՝ այս հիմ քով
պա տաս խա նատ վու թյու նից ա զատ վե լու հա մար
վնաս պատ ճա ռած ան ձը պետք է ա պա ցու ցի,
որ այդ պա հին առ կա (հա սա նե լի) գի տե լի քը
հնա րա վո րու թյուն չի տվել ի րա զեկ լի նելու ապ -
րան քի ի րա կա նում վտան գա վոր լի նե լու մա -
սին, կամ ռիս կը առ կա է ե ղել, սա կայն գի տե լի -
քը բա վա րար չի ե ղել դա վե րաց նե լու հա մար10:
 Զար գաց ման ռիս կեր դոկտ րի նին վե րա բե -
րե լի են այն ի րա վի ճակ նե րը, երբ ապ րանք նե -
րը պատ րաստ վել են ա ռա վել վաղ ժա մա նա -
կա հատ վա ծի ստան դարտ նե րին հա մա պա տաս -
խան, բայց հե տա գա յում դրանք այն քան են
փոխ վել, որ ապ րանք նե րը պատ րաստ վել են
այլ, որ պես կա նոն՝ ա ռա վել լավ ե ղա նա կով: Օ -
րի նակ՝ ինչ պես ար ձա նագ րել է ԱՄՆ վե րաքըն -
նիչ դա տա րա նը Bruce ընդ դեմ Martin-Marietta
Corp., գոր ծով՝ ճամ փորդ նե րը չեն կա րող 1952
թվա կա նին կա ռուց ված օ դա նա վից ակն կա լել
այն նույն անվ տան գու թյու նը, ինչ 1970 թվա կա -
նին կա ռուց վա ծից: Այս դոկտ րի նին են վե րա -
բե րե լի նաև այն ի րա վի ճակ նե րը, երբ ապ րան -
քի թե րու թյուն նե րն ան հայտ են և ան ճա նա չե լի
(unknowable) (օ րի նակ՝ դե ղն ար տադ րելիս դրա
կողմ նա կի ազ դե ցու թյան մա սին տե ղե կու թյուն
չու նե նա լը): Անդ րա դառ նա լով նշված դոկտ րի -
նին՝ Ո ւեյ դը նշում է, որ տեխ նի կա յի մա կար -
դակ տեր մի նը նման է քա մե լեոնի, քա նի որ
կա րող է վե րա բե րե լի լի նել ա մեն ին չի11: Շատ
տե սա բան ներ ներ կա յումս էլ համարում են, որ
պա տաս խա նատ վու թյու նից ա զատ վե լու այս
հիմ քը խնդրա հա րույց է12: Այս դոկտ րի նը կի -
րա ռե լի է եվ րո պա կան երկր նե րի մեծ մա սում
(բա ցա ռու թյամբ Ֆին լան դիա յի, Լ յուք սեմ բուր -
գի): Հա ման ման է մո տե ցու մը նաև ա մե րիկ յան
նա հանգ նե րի մեծ մա սում: Կան նաև երկր ներ,
ո րոնք նա խա տե սում են դոկտ րի նի կի րառ ման
ո րոշ սահ մա նա փա կում ներ: Օ րի նակ՝ Իս պա -

նիա յում դա կի րա ռե լի չէ սննդամ թեր քի և դե -
ղե րի, Գեր մա նիա յում՝ դե ղե րի և գե նե տի կո րեն
մշակ ված ապ րանք նե րի, Ֆրան սիա յում՝ մարդ -
կա յին ծագ մամբ նյու թի (ար յան) դեպ քում: Այ -
նուա մե նայ նիվ, ինչ պես նշում է Մ. Ռեյ մա նը՝
դոկտ րի նն այդ քան էլ ար դիա կան չէ, առն վազն
եվ րո պա կան երկր նե րում դրա հետ կապ ված
դա տա կան հայ ցե րը հազ վա դեպ են13: 

Ընդ հա նուր գծե րով վեր լու ծե լով նշված
դոկտ րի նը՝ կցան կա նա յինք նշել, որ որ պես նոր
զար գա ցող ուղ ղու թյուն դա կա րող է կարևոր
դե րա կա տա րում ու նե նալ հատ կա պես գի տա -
տեխ նի կա կան մեծ ա ռա ջըն թաց ապ րող երկըր -
նե րում: Այ նուա մե նայ նիվ, հաշ վի առ նե լով նաև
նման երկր նե րում այս ինս տի տու տի կի րառ -
ման փոր ձի պա կա սը, ար ձա նագր ված խնդիր -
նե րը, կար ծում ենք՝ ներ կա պա հին վա ղա ժամ
է պա տաս խա նատ վու թյու նից ա զատ վե լու այս
հիմ քի նա խա տե սու մը կամ, այլ կերպ ա սած՝
դրա մե խա նի կա կան փո խառ նու մը քա ղա քա -
ցիա կան օ րենսդ րու թյուն՝ հաշ վի առ նե լով նաև
և ա ռաջ նման ի րա վա կան կար գա վո րում նա -
խա տե սե լու գործնական անհ րա ժեշ տու թյան
պա կա սը և այս ինս տի տու տի ոչ ի րա վա չափ
կի րառ ման վտան գը:

Քն նար կե լով վնաս պատ ճա ռած ան ձի պա -
տաս խա նատ վու թյու նից ա զատ վե լու հար ցը՝
կցան կա նա յինք անդ րա դառ նալ նաև ա պա ցուց -
ման բե ռի հիմ նա հար ցին, քա նի որ Ապ րանք -
նե րի թե րու թյուն նե րի հետևան քով պատ ճառ -
ված վնա սի դեպ քում ա ռանց քա յին խնդիր նե -
րից մե կը վնա սի հա տուց ման ի րա վուն քի լիար -
ժեք և արդ յու նա վետ ի րաց ման նա խադր յալ նե -
րի առ կա յու թյունն է: Վնա սի հա տուց ման ի րա -
վուն քի արդ յու նա վետ կեն սա գործ ման գրա վա -
կան նե րից կարևո րա գույ նը տու ժո ղի և վնա սի
պատ ճա ռո ղի միջև ա պա ցուց ման բե ռի հա մա -
չափ բաշխ վա ծու թյան և, ըստ այդմ՝ վեր ջին նե -
րիս շա հե րի ար դա րա ցի հա վա սա րակշ ռու թյան
ա պա հո վումն է: Ա պա ցուց ման պար տա կա նու -
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8 Տե՛ս Kim, Chan Jin. “The Korean Product Liability Act.” Korean J. Int’l & Comp., 2005, L. 33:47, էջ 88:
9 Տե՛ս Griffiths, Lord; De Val, Peter; Dormer, RJ. “Developments in English Product Liability Law: A Comparison with the

American System.” Tul. L. Rev., 1987, L. 62, էջ 384:
10 Տե՛ս Dreyfuss, Richard H. “The Italian Law on Strict Products Liability”, NYL Sch. J. Int’l & Comp., 1997, L. 17, էջ 72-73:
11 Տե՛ս Griffiths, Lord; De Val, Peter; Dormer, RJ, վերը նշված աշխատությունը, էջ 384-386:
12 Տե՛ս Stapleton, Jane. “Products Liability in the United Kingdom: The Myths of Reform.” Tex. Int’l, 1999, LJ 34:45, էջ 58-60:
13 Տե՛ս Reimann, Mathias. “Liability for defective products at the beginning of the twenty-first century: Emergence of a

worldwide standard?” The American Journal of Comparative Law 51, 2003, N 4, էջ 780-781:



թյու նը բաշ խե լու՝ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա -
վա րու թյան օ րենսգր քի 48-րդ հոդ վա ծի 1-ին
մա սով նա խա տես ված ընդ հա նուր կա նո նի հա -
մա ձայն՝ գոր ծին մաս նակ ցող յու րա քանչ յուր
անձ պետք է ա պա ցու ցի իր վկա յա կո չած փաս -
տե րը: 

Ինչ պես նշում է Ս.Գ. Մեղր յա նը, քննարկ -
ված ընդ հա նուր կա նո նից բա ցի՝ կան նաև հա -
տուկ կա նոն ներ՝ ա պա ցու ցո ղա կան կան խա -
վար կած ներ, ո րոնց ու ժով ո րո շա կի փաստ վկա -
յա կո չող գոր ծին մաս նակ ցող անձն ա զատ վում
է դա ա պա ցու ցե լու պար տա կա նու թյու նից14: Ա -
պա ցուց ման պար տա կա նու թյու նը բաշ խե լու հա -
տուկ կա նոն նե րի նա խա տե սու մը նպա տակ է
հե տապն դում կող մե րի միջև ա պա հո վել ող ջա -
միտ և ար դա րա ցի հա վա սա րակշ ռու թյուն՝ հաշ -
վի առ նե լով գործ նա կա նում այս կամ այն կող -
մի հա մար ո րո շա կի փաս տե րի ա պա ցուց ման
դժվա րու թյու նը կամ անհ նա րի նու թյու նը: Հաշ -
վի առ նե լով Ապ րանք նե րի թե րու թյուն նե րի
հետևան քով վնաս պատ ճա ռե լու դեպ քում ա -
պա ցուց ման պար տա կա նու թյան բաշխ ման հա -
տուկ կա նոն նե րի բա ցա կա յու թյու նը՝ կա րող ենք
ար ձա նագ րել, որ տու ժո ղը պետք է ա պա ցու ցի
իր կյան քին, ա ռող ջու թյա նը կամ գույ քին պատ -
ճառ ված վնա սի առ կա յու թյու նը, Ապ րանք նե րի
ար տադ րա կան, կա ռուց ված քա յին (և այլ) թե -
րու թյուն նե րի, վնա սի և ոչ օ րի նա չափ գոր ծո -
ղու թյան միջև պատ ճա ռա հետևան քա յին կա -
պի առ կա յու թյու նը: Վնա սի հա տուց ման պար -
տա դիր պայ ման հան դի սա ցող տար րե րից որևէ
մե կի ա պա ցուց ման անհ նա րի նու թյան դեպ քում
վնա սը են թա կա չի լի նի հա տուց ման: Ըստ այդմ,
մի կող մից, խնդրա հա րույց է տու ժո ղին՝ վնա սի
հա տուց ման բո լոր պայ ման նե րի ա պա ցուց ման
ան հա մա չափ պար տա կա նու թյամբ ծան րա բեռ -
նե լը, մյուս կող մից՝ վնաս պատ ճա ռո ղին ա պա -
ցուց ման պար տա կա նու թյան տե սանկ յու նից
լրա ցու ցիչ ան հիմն պա հանջ ա ռա ջադ րե լը: Մեր
կար ծի քով՝ տու ժո ղի և վնաս պատ ճա ռո ղի շա -
հե րի պատ շաճ հա վա սա րակշ ռու թյան ա պա -
հով ման տե սանկ յու նից թերևս խնդրա հա րույց
է վնա սի հա տուց ման պար տա դիր պայ ման նե -
րից՝ Ապ րանք նե րի բո լոր թե րու թյուն նե րի առ -
կա յու թյան ա պա ցուց ման պար տա կա նու թյու նը

սպա ռո ղի վրա դնե լը՝ հաշ վի չառ նե լով այդ թե -
րու թյուն նե րի ա ռանձ նա հա տուկ բնույ թը: Մաս -
նա վո րա պես՝ Ապ րանք նե րի վե րա բեր յալ ոչ հա -
վաս տի կամ ոչ ամ բող ջա կան տե ղե կու թյուն
տրա մադ րե լու հետևան քով ա ռա ջա ցած թե րու -
թյուն նե րի առ կա յու թյան ա պա ցու ցու մը սպա -
ռո ղից, որ պես կա նոն, ըն դա մե նը պա հան ջում
է ներ կա յաց նել Ապ րանք նե րին կցվող տեխ նի -
կա կան փաս տաթղ թե րը, պի տակ նե րը (կամ այլ
փաս տաթղ թեր)՝ ա պա ցու ցե լով, որ Ապ րանք -
նե րի մա սին տրա մադր վել են ի րա կա նու թյա նը
չհա մա պա տաս խա նող տե ղե կու թյուն ներ, կամ
չի տրա մադր վել ամ բող ջա կան ծա վա լով ան -
հրա ժեշտ տե ղե կատ վու թյուն: Ապ րանք նե րի կա -
ռուց ված քա յին թե րու թյուն նե րի դեպ քում սպա -
ռո ղը, որ պես կա նոն, պետք է մատ նա ցույց ա -
նի Ապ րանք նե րի կա ռուց ված քի շե ղու մը հա -
ման ման Ապ րանք նե րին սո վո րա բար ներ կա -
յաց վող պա հանջ նե րից: Մինչ դեռ՝ Ապ րանք նե -
րի ար տադ րա կան թե րու թյուն նե րի առ կա յու -
թյան ա պա ցու ցու մը կա րող է հան գեց նել ո րո -
շա կի դժվա րու թյուն նե րի, հետևյալ պատ ճա ռա -
բա նու թյամբ.

1. Սպա ռո ղը, մաս նա կից չլի նե լով Ապ րանք -
նե րի ար տադ րու թյան, պատ րաստ ման գոր ծըն -
թա ցին, զրկված է դրա պատ ճա ռով ա ռա ջա -
ցած Ապ րանք նե րի թե րու թյուն նե րը հա վաս տող
անհ րա ժեշտ ա պա ցույց ներ ներ կա յաց նե լու հնա -
րա վո րու թյու նից.

2. Ապ րանք ար տադ րո ղը (աշ խա տանք կա -
տա րող, ծա ռա յու թյուն մա տու ցող), հան դի սա -
նա լով ար տադ րու թյան գործընթացի նկատ -
մամբ վե րահս կո ղու թյան ի րա կա նաց ման ան -
մի ջա կան պա տաս խա նա տուն, տի րա պե տում
է Ապ րանք նե րի ար տադ րա կան թե րու թյուն նե -
րի բա ցա կա յու թյու նն ա պա ցու ցե լու անհ րա ժեշտ
գոր ծի քա կազ մի.

3. Հատ կա պես տեխ նի կա պես բարդ Ապ -
րանք նե րի թե րու թյուն նե րի դեպ քում դրանց ա -
պա ցու ցու մը սպա ռո ղի հա մար դառ նա լու է ան -
հնա րին, քա նի որ դրանց առ կա յու թյու նը կա -
րող է հա վաստ վել հա տուկ գի տե լիք ներ պա -
հան ջող հար ցե րի պար զա բան ման հա մար փոր -
ձա գետ ներգ րա վե լու դեպ քում:

Այս պի սով՝ կա րող ենք եզ րա հան գել, որ
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14 Տե՛ս Մեղրյան Ս.Գ., Ապացուցումը Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարությունում:
Դասախոսություններ: Երևանի պետ. Համալսարան: Եր., ԵՊՀ հրատ, 2012, էջ 104-107, 109-112:
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Ապ րանք նե րի ար տադ րա կան թե րու թյուն նե րի
դեպ քում, որ պես կա նոն, տու ժո ղն օբ յեկ տի վո -
րեն չի կա րող ներ կա յաց նել այդ թե րու թյուն նե -
րի առ կա յու թյու նը հիմ նա վո րող բա վա րար ա -
պա ցույց ներ, քա նի որ դրանք, որ պես կա նոն,
գտնվում են ար տադ րո ղի տի րա պե տու թյան
ներ քո: Հետևա բար՝ տու ժո ղին ա պա ցուց ման
տե սանկ յու նից՝ նման պա հանջ ա ռա ջադ րե լը,
վնաս պատ ճա ռո ղի հա մե մատ, վեր ջի նիս կդնի
նվազ բա րեն պաստ պայ մա նում, իսկ, ինչ պես
ար ձա նագ րել է Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո -
պա կան դա տա րա նը, դա տա վա րու թյու նում կող -
մե րի ի րա վա հա վա սա րու թյան սկզբուն քը` կող -
մե րի միջև «ար դա րա ցի հա վա սա րակշ ռու թյան»
ի մաս տով, Կոն վեն ցիա յի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին
կե տով ե րաշ խա վոր ված ար դար դա տաքն նու -
թյան հիմ նա կան տար րե րից մեկն է և պա հան -
ջում է, որ յու րա քանչ յուր կող մին տրա մադր վի
ող ջա միտ հնա րա վո րու թյուն` ներ կա յաց նե լու իր

գործն այն պի սի պայ ման նե րում, այդ թվում` ա -
պա ցույց ներ ներ կա յաց նե լու, ո րոնք նրան իր
հա կա ռա կոր դի նկատ մամբ չեն դնի էա կա նո -
րեն նվազ բա րեն պաստ վի ճա կում15:

Այս պի սով, հաշ վի առ նե լով նշվա ծը, կարևո -
րե լով տու ժո ղի և վնաս պատ ճա ռո ղի միջև ար -
դա րա ցի, ող ջա միտ հա վա սա րակշ ռու թյան ա -
պա հով ման անհ րա ժեշ տու թյու նը՝ համարում
ենք, որ Ապ րանք նե րի ար տադ րա կան թե րու -
թյուն նե րի դեպ քում որ պես ա պա ցուց ման պար -
տա կա նու թյու նը բաշ խե լու հա տուկ կա նոն, վնաս
պատ ճա ռո ղի վրա պետք է դրվի դրանց բա ցա -
կա յու թյան ա պա ցուց ման պար տա կա նու թյու նը,
քա նի որ նման ա պա ցույց նե րի ներ կա յա ցու մը,
որ պես կա նոն, սպա ռո ղի հա մար դժվա րին է
կամ անհ նա րին, և դրանք սո վո րա բար գտնվում
են վնաս պատ ճա ռո ղի տի րա պե տու թյան ներ -
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15 Տե՛ս Անկերլ ընդդեմ Շվեյցարիայի գործով Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի 23.10.1996 թվականի
որոշումը, կետ 38:



2015 թվա կա նի փո փո խու թյուն նե րով ՀՀ
Սահ մա նադ րու թյան1 50-րդ հոդ վա ծի 1-ին մասը,
ամ րագ րե լով, որ՝ «յու րա քանչ յուր ոք ու նի վար -
չա կան մար մին նե րի կող մից ի րեն առնչ վող գոր -
ծե րի ա նա չառ, ար դա րա ցի և ող ջա միտ ժամ -
կե տում քննու թյան ի րա վունք», դրա նով իսկ
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ի րա վա կան
հա մա կարգ է ներ մու ծել վար չա կան ի րա վուն քի
գի տու թյա նը հայտ նի, այս պես կոչ ված, «հո գա -
տա րու թյան սկզբուն քը» (“the principle of care”):
Այս ի րա վա կան սկզբուն քը, ո րը կազ մում է
պատ շաճ վար չա րա րու թյան էու թյու նը և դրա
ան քակ տե լի մա սը, ի րա վա բա նա կան գրա կա -
նու թյու նում բնո րոշ վում է որ պես յու րա քանչ յուր
ի րա վա կան պե տու թյան կենտ րո նա կան և
կարևո րա գույն հատ կա նիշ նե րից մե կը2: 

2015 թվա կա նի փո փո խու թյուն նե րով ՀՀ
Սահ մա նադ րու թյան 50-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա -
սում ամ րագր ված «հո գա տա րու թյան սկզբունքն»
անխ զե լիո րեն կապ ված է նույն հոդ վա ծում
թվարկ ված մյուս բո լոր ըն թա ցա կար գա յին ի -
րա վունք նե րի հետ: «Հո գա տա րու թյան սկզբուն -
քի» և պատ շաճ վար չա րա րու թյան ի րա վուն քի
մյուս տար րե րի այդ պի սի սերտ փոխ կա պակց -
վա ծու թյան պատ ճա ռով մաս նա գի տա կան գրա -
կա նու թյու նում ար տա հայտ վել է այն տե սա կե -
տը, որ պատ շաճ վար չա րա րու թյան ի րա վուն քի

հաս կա ցու թյան ծա վա լը հա մընկ նում է «հո գա -
տա րու թյան սկզբուն քի» հաս կա ցու թյան ծա վա -
լի հետ, իսկ այդ հիմ նա րար ի րա վուն քի՝ ի րա -
վուն քի աղբ յուր նե րում թվարկ ված մյուս բա -
ղադ րիչ նե րը պար զա պես ման րա մաս նում են
պատ շաճ վար չա րա րու թյան ի րա վուն քի բո վան -
դա կու թյու նը՝ ա ռանց դուրս գա լու «հո գա տա -
րու թյան սկզբուն քի» շրջա նակ նե րից3: Ո րոշ տե -
սա բան ներ ան գամ կար ծում են, թե պատ շաճ
վար չա րա րու թյան ի րա վուն քը չու նի ա ռան ձին
բո վան դա կու թյուն և սոսկ «հո գա տա րու թյան
սկզբուն քի» կրկնո ղու թյու նն է4:

Մյուս կողմից՝ իրավաբան-հետազոտողնե-
րի մեկ այլ խումբ պնդում է, որ իրավունքի
աղբյուրներում թվարկված պատշաճ վարչա-
րարության իրավունքի ընթացակարգային բա-
ղադրիչները հստակեցնում և կոնկրետացնում
են պատշաճ վարչարարության տարբեր կող-
մերը և չեն նույնանում «հո գա տա րու թյան
սկզբուն քի» բովանդակության հետ5:

Անհրաժեշտ է հատուկ ուշադրություն դարձ-
նել այն իրողության վրա, որ «հո գա տա րու թյան
սկզբուն քը», որն ընկալվում է որպես պատշաճ
վարչարարության իրավունքի առաջնային
տարր6, եվրոպական իրավակիրառողների,
հատկապես՝ դատական ատյանների, կողմից
բնորոշվում է եզրութաբանական տարբեր ձևա-
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կերպումներով, որոնցից են, օրինակ՝ «պատ-
շաճ հոգատարության պարտականությունը»
(“the obligation of due care”), «անհրաժեշտ ջա-
նադրության պարտականությունը» (“the duty
of requisite diligence”), «մտահոգության սկզբուն-
քը» (“the principle of solicitude”) և այլն7: Նշված
հասկացությունները հաճախ կիրառվում են որ-
պես միասնական ամբողջություն՝ առանց հստակ
տարանջատման8, իսկ որոշ դեպքերում դրանք
վկայակոչվում են որպես փոխադարձ փոխա-
րինելի իրավական կատեգորիաներ9 կամ հո-
մանիշ հասկացություններ10: Սակայն երբեմն
եվրոպացի իրավակիրառողները քննարկվող
սկզբունքներն ընկալում են որպես միմյանց
լրացնող, բայց տարբեր գաղափարներ11:

Վե րոգր յա լը վկա յում է այն մա սին, որ «հո -
գա տա րու թյան սկզբունքն» անհ րա ժեշտ է դի -
տար կել լայն և նեղ ա ռում նե րով: Լայն ա ռու -
մով՝ «հո գա տա րու թյան սկզբուն քը» պատ շաճ
վար չա րա րու թյան ի րա վուն քի կարևո րա գույն,
հիմ նա կան ու անկ յու նա քա րա յին բա ղադ րիչն
է, ո րը հան գում է յու րա քանչ յուր ան ձի՝ վար չա -
կան մար մին նե րի կող մից ի րեն առնչ վող գոր -
ծե րի ա նա չառ, ար դա րա ցի ու ող ջա միտ ժամ -
կե տում քննու թյան ի րա վունք նե րին և նե րա -
ռում է «ջա նադ րու թյան» ու «մտա հո գու թյան»
սկզբունք նե րը:

Նեղ ի մաս տով՝ «հո գա տա րու թյան սկզբուն -
քը» կա րող է բնու թագր վել որ պես վար չա կան
մար մին նե րին ներ կա յաց վող՝ զգո նու թյուն, ա -
չալր ջու թյուն և շր ջա հա յե ցու թյուն ցու ցա բե րե -
լու, ինչ պես նաև տվյալ գոր ծի հան գա մանք նե -
րով պայ մա նա վոր ված ող ջա միտ վար չա րա րու -
թյուն դրսևո րե լու պա հանջ: Բա ցի այդ՝ գոր ծի
փաս տա կան և ի րա վա բա նա կան հան գա մանք -
ներն ա նա չառ և ու շա դիր կեր պով քննար կե լու՝

վար չա կան մար մնի պար տա կա նու թյու նը են -
թադ րում է նաև, որ վար չա կան մար մի նը պետք
է յու րա քանչ յուր կոնկ րետ գործ քննար կի բազ -
մա կող մա նիո րեն (բո լոր անհ րա ժեշտ տե սան -
կյուն նե րից)՝ ըն դուն վե լիք ո րոշ ման հա մար էա -
կան նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տե րի վե րա -
բեր յալ ամ բող ջա կան տե ղե կատ վու թյուն ձեռք
բե րե լու նպա տա կով (“the requirement of full
knowledge”)12:

«Հո գա տա րու թյան սկզբուն քի» այս քա նա -
կա կան հատ կա նի շը, ո րի հա մա ձայն՝ վար չա -
կան մար մի նը պար տա վոր է քննար կել և ո րո -
շում կա յաց նե լիս հիմք ըն դու նել այն բո լոր գոր -
ծոն նե րը, ո րոնք կա րող են ազ դել ըն դուն վե լիք
ո րոշ ման վրա, ո րո շում նե րի ըն դուն ման գոր -
ծըն թա ցի ո րա կա կան կող մի ա պա հով ման ան -
հրա ժեշտ և ան փո խա րի նե լի նա խադր յա լն է:
Ընդ ո րում՝ միայն գոր ծի հա մար էա կան նշա -
նա կու թյուն ու նե ցող բո լոր հան գա մանք նե րի
մա սին ամ բող ջա կան տե ղե կատ վու թյա նը տի -
րա պե տե լու դեպ քում է հնա րա վոր գնա հա տել
այն փաս տե րի և ա պա ցույց նե րի ճշմար տա -
ցիու թյու նը, ո րոնք վար չա կան մարմ նի կող մից
դրվել են այս կամ այն ո րոշ ման կա յաց ման
հիմ քում: Վե րոգր յա լից հետևում է, որ «հո գա -
տա րու թյան սկզբուն քը» հնա րա վո րու թյուն է ըն -
ձե ռում դա տա րա նին՝ գնա հա տե լու վար չա կան
մարմ նի կող մից հաշ վի առն ված տվյալ նե րը թե՛
քա նա կա կան, թե՛ ո րա կա կան ա ռում նե րով:

Ինչ պես ի րա վա ցիո րեն նշում է ի րա վա բա -
նա կան գի տու թյուն նե րի դոկ տոր, պրո ֆե սոր
Գ. Դա նիել յա նը՝ գոր ծով օբ յեկ տիվ ճշմար տու -
թյան բա ցա հայ տու մը վար չա կան վա րույ թի
կարևոր խնդիր նե րից է. այդ սկզբուն քը վար -
չա կան մար մին նե րին պար տա վո րեց նում է հե -
տա զո տել գոր ծի բո լոր հան գա մանք նե րը, դրանց
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ի րա կան փոխ կապ վա ծու թյու նը, զերծ մնալ կան -
խա կալ մո տե ցու մից և միա կող մա նիու թյու նից13:
Այս ի մաս տով՝ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան
ի րա վա կան հա մա կար գում պատ շաճ վար չա -
րա րու թյան սահ մա նադ րա կան ի րա վուն քի բա -
ղադ րա տարր հան դի սա ցող «հո գա տա րու թյան
սկզբուն քի» (նեղ ի մաս տով) բո վան դա կու թյունն
օ րենսդ րի կող մից բա ցա հայտ վել է 18.02.2004
թվա կա նին ըն դուն ված «Վար չա րա րու թյան հի -
մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ
օ րեն քի14 37-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սում, ո րի հա -
մա ձայն՝ վար չա կան մար մի նը պար տա վոր է
ա պա հո վել փաս տա կան հան գա մանք նե րի բազ -
մա կող մա նի, լրիվ և օբ յեկ տիվ քննար կու մը` բա -
ցա հայ տե լով գոր ծի բո լոր, այդ թվում` վա րույ -
թի մաս նա կից նե րի օգ տին առ կա հան գա մանք -
նե րը:

Բա ցի այդ՝ «Վար չա րա րու թյան հի մունք նե -
րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի
37-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սում սահ ման ված ի րա -
վադ րույ թից հետևում է, որ վար չա կան մար մի -
նը պար տա վոր է սե փա կան ու ժե րով ու մի ջոց -
նե րով, այ սինքն՝ ի պաշ տո նե (“ex officio”),
պար զել իր կող մից քննվող գոր ծի բո լոր փաս -
տա կան հան գա մանք նե րը՝ կի րառ վե լիք մի ջո -
ցի ներ գոր ծու թյու նը կրող մաս նա վոր ան ձանց
սուբ յեկ տիվ ի րա վունք նե րի ե րաշ խա վոր ման,
ինչ պես նաև վեր ջին նե րիս ու հան րա յին իշ խա -
նու թյան միջև առ կա փաս տա ցի ան հա վա սա -
րու թյու նը մեղ մե լու նպա տա կով: Վար չա կան
մարմ նի կող մից այս պար տա կա նու թյան թե րի
կա տա րու մն ըն թա ցա կար գա յին սխալ է, ո րը
հան գեց նում է վար չա կան ակ տի ոչ ի րա վա չա -
փու թյան15:

Ա վե լին՝ այն բո լոր դեպ քե րում, երբ վար -
չա կան մար մինն օժտ ված է հա յե ցո ղա կան լիա -
զո րու թյուն նե րով, վեր ջի նիս կող մից գոր ծի բո -
լոր հան գա մանք նե րի բազ մա կող մա նի և ան -
կողմ նա կալ քննու թյան պար տա կա նու թյունն ա -
ռա վել կարևոր նշա նա կու թյուն է ստա նում, քա -

նի որ հա յե ցո ղա կան լիա զո րու թյուն նե րի առ -
կա յու թյունն ինք նին են թադ րում է մի քա նի ի -
րա վա չափ լու ծում նե րից որևէ մե կի ընտ րու թյան
վրա ազ դող բո լոր գոր ծոն նե րի՝ քննարկ ման ա -
ռար կա դառ նա լու հնա րա վո րու թյու նը և ան -
հրա ժեշ տու թյու նը: Վար չա կան մարմ նին վե րա -
պահ ված հա յե ցո ղա կան լիա զո րու թյուն նե րի կի -
րա ռու մը, ըստ այդմ, սահ մա նա փակ ված է «հո -
գա տա րու թյան սկզբուն քով»:

Այս պի սով՝ «հո գա տա րու թյան սկզբուն քը»
պա հան ջում է վար չա կան մար մին նե րից գոր -
ծել որ պես հան րա յին շա հի կրող և գոր ծի փաս -
տա կան հան գա մանք ներն ամ բող ջու թյամբ պար -
զե լու հա մար օգ տա գոր ծել ի րենց տրա մադ րու -
թյան տակ ե ղած բո լոր մի ջոց նե րը՝ ճիշտ ո րո -
շում կա յաց նե լու նպա տա կով: Ըստ այդմ՝ վար -
չա կան մար մին նե րը կաշ կանդ ված չեն վա րույ -
թի մաս նա կից նե րի կող մից ներ կա յաց ված միջ -
նոր դու թյուն նե րով, փաս տարկ նե րով և ա պա -
ցույց նե րով: Վար չա կան մար մին ներն ան հրա -
ժեշ տու թյան դեպ քում պետք է ինք նու րույն մի -
ջոց ներ ձեռ նար կեն գոր ծի ել քի հա մար նշա -
նա կու թյուն ու նե ցող ցան կա ցած տե ղե կատ վու -
թյուն ձեռք բե րե լու ուղ ղու թյամբ՝ վա րույ թի մաս -
նա կից նե րին լսե լու, փոր ձա գետ կամ վկա հրա -
վի րե լու, գրա վոր կամ ի րե ղեն ա պա ցույց ներ
հայ թայ թե լու և այլ նի մի ջո ցով: Իսկ վա րույ թի
մաս նա կից նե րը պար տա վոր են օ ժան դա կել
վար չա կան մար մին նե րին՝ կրե լով ի րենց հա -
մար բա րեն պաստ կամ բա ցա ռա պես ի րենց
հայտ նի փաս տա կան հան գա մանք նե րի ա պա -
ցուց ման պար տա կա նու թյու նը16:

«Ջա նադ րու թյան սկզբուն քը» (“the principle
of diligence”) Եվ րո պա կան միու թյան ի րա վա -
կան հա մա կար գում և դոկտ րի նալ աղբ յուր նե -
րում հետևո ղա կա նո րեն դի տարկ վում է որ պես
պատ շաճ վար չա րա րու թյան ի րա վուն քի բա -
ղադ րիչ. մի դեպ քում ըն կալ վում է որ պես «հո -
գա տա րու թյան սկզբուն քից» բխող պա հանջ,
իսկ եր բեմն՝ որ պես «հո գա տա րու թյան
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13 Տե՛ս Դանիելյան Գևորգ, Վարչական պատասխանատվություն – Եր.: ԱՌՏ, 2007, էջ 157:
14 Տե՛ս ՀՀՊՏ 2004.03.31/18(317) Հոդ.413:
15 Օրինակ՝ «ՄԱՐՇԱԼ ԼԵՆԴ» ՍՊԸ-ն ընդդեմ ՀՀ կառավարությանն առընթեր պետական եկամուտների կոմիտեի

թիվ ՎԴ/0456/05/17 վարչական գործով ՀՀ վարչական դատարանը 20.12.2017 թվականին կայացրած վճռով
անվավեր է ճանաչել վիճարկվող վարչական ակտը՝ դրա ընդունելուն ուղղված վարչական վարույթի ընթացքում
փաստական հանգամանքների բազմակողմանի, լրիվ և օբյեկտիվ քննարկում չիրականացնելու հիմքով: Տե՛ս՝ ըստ
http://www.datalex.am/?app=AppCaseSearch&case_id=38562071809900255 կայքէջի:

16 Տե՛ս German Administrative Law in Common Law Perspective / Mahendra P. Singh.– 2. ed.– Berlin: Springer, 2001 էջ
74-75:
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սկզբունքը» նե րա ռող ա ռա վել լայն հաս կա ցու -
թյուն: Իսկ ո րոշ դեպ քե րում այս եր կու ի րա վա -
կան սկզբունք նե րը կի րառ վում են միա սին՝ որ -
պես մեկ միաս նա կան հաս կա ցու թյուն:

Այ նուա մե նայ նիվ, քննարկ վող հաս կա ցու -
թյուն նե րը նույ նա կան չեն. դրանք ու նեն ո րոշ
տար բե րիչ ա ռանձ նա հատ կու թյուն ներ: Այս պես՝
Եվ րո պա կան միու թյան ի րա վա կան հա մա կար -
գում «ջա նադ րու թյան սկզբուն քն» ա ռա վե լա -
պես կի րառ վում է վար չա կան ըն թա ցա կար գե -
րում ող ջա միտ ժամ կետ նե րի պահ պան ման պա -
հան ջի առն չու թյամբ, և «ջա նադ րու թյան սկզբուն -
քի» խախտ ման առ կա յու թյան կամ բա ցա կա -
յու թյան հար ցը հա ճախ ո րոշ վում է՝ հաշ վի առ -
նե լով վար չա կան մար մին նե րի կող մից ի րա -
կա նաց ված վար չա կան վա րույ թի տևո ղու թյան
ող ջամ տու թյու նը17: Հետևա բար՝ վար չա կան
մարմ նի կող մից ո րո շում ըն դու նե լու հա մար
անհ րա ժեշտ ժա մա նա կի ող ջամ տու թյան գնա -
հա տու մը կա տար վում է «ջա նադ րու թյան
սկզբուն քի», իսկ գոր ծի ա նա չառ և ար դա րա ցի
քննու թյան գնա հա տու մը՝ «հո գա տա րու թյան
սկզբուն քի» (նեղ ի մաս տով) լույ սի ներ քո:

Պատ շաճ վար չա րա րու թյան ի րա վուն քի
բա ղադ րիչ հա մար վող «ջա նադ րու թյան սկզբուն -
քը» Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ի րա վա -
կան հա մա կար գում դրսևոր վում է վար չա կան
մար մին նե րին ներ կա յաց վող ա րագ գոր ծե լու
պա հան ջի տես քով. դա նա խա տես ված է «Վար -
չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա -
րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 36-րդ հոդ վա ծով և
են թադ րում է վար չա կան մար մին նե րի՝ ի րա -
վա կան պաշտ պա նու թյան արդ յու նա վետ մի -
ջոց ներ գոր ծադ րե լու, այն է՝ սեղմ ժամ կե տում
ու ա ռանց վա րույ թի բար դաց ման գոր ծե լու պար -
տա կա նու թյու նը:

Նշ ված հար ցի շուրջ ՀՀ Սահ մա նադ րա -
կան դա տա րա նի 30.10.2012 թվա կա նի թիվ
ՍԴՈ-1054 ո րոշ մամբ18 ար տա հայտ ված ի րա -
վա կան դիր քո րո շում նե րը վկա յում են այն մա -
սին, որ պատ շաճ վար չա րա րու թյան ի րա վուն -

քի բա ղադ րա տարր հան դի սա ցող «ջա նադ րու -
թյան սկզբուն քը», ո րը դրսևոր վում է վար չա -
կան մար մին նե րի ա րագ գոր ծե լու պար տա կա -
նու թյան տես քով, ո րոշ դեպ քե րում հա կա սու -
թյան մեջ է մտնում պատ շաճ վար չա րա րու թյան
ի րա վուն քի մյուս բա ղադ րիչ նե րի, մաս նա վո րա -
պես՝ գոր ծի փաս տա կան հան գա ման քնե րի լրիվ,
օբ յեկ տիվ և բազ մա կող մա նի քննարկ ման պա -
հան ջի (նեղ ի մաս տով «հո գա տա րու թյան
սկզբուն քի») և վա րույ թի մաս նա կից նե րի լսված
լի նե լու ի րա վուն քի հետ: Այս պես, մի կող մից՝
«հո գա տա րու թյան սկզբուն քը» պա հան ջում է,
որ վար չա կան մար մինն ի րա կա նաց նի գոր ծի
փաս տա կան հան գա ման քնե րի լրիվ, օբ յեկ տիվ
և բազ մա կող մա նի քննար կում, իսկ լսված լի նե -
լու ի րա վուն քը պա հան ջում է, որ վար չա կան
մար մի նը վա րույ թի մաս նա կից նե րին ի րենց
դիր քո րո շում ներն ար տա հայ տե լու հնա րա վո -
րու թյուն ըն ձե ռի, ին չը են թադ րում է ժա մա նա -
կի լրա ցու ցիչ ծախս: Մյուս կող մից՝ «ջա նադ րու -
թյան սկզբուն քը» պա հան ջում է, որ վար չա կան
մար մի նը հնա րա վո րինս սեղմ ժամ կե տում ա -
վար տի գոր ծի քննու թյու նը:

Պատ շաճ վար չա րա րու թյան սահ մա նա -
դրա կան ի րա վուն քի բո վան դա կու թյու նից
հետևում է, որ նկա րագր ված ի րա վի ճա կում նա -
խա պատ վու թյու նը, որ պես ընդ հա նուր կա նոն,
պետք է տրվի «հո գա տա րու թյան սկզբուն քի»
պա հանջ նե րի, ինչ պես նաև վա րույ թի մաս նա -
կից նե րի լսված լի նե լու ի րա վուն քի պահ պան -
մա նը, քա նի որ պատ շաճ վար չա րա րու թյան ի -
րա վուն քի բուն էու թյու նը կազ մող այդ սկզբունք -
նե րը չեն կա րող ստո րա դաս վել վար չա կան վա -
րույ թը սեղմ ժամ կե տում ա վար տե լու պա հան -
ջին19: Այդ ընդ հա նուր կա նո նից բա ցա ռու թյու -
նը վե րա բե րում է այն դեպ քե րին, երբ գոր ծի
փաս տա կան հան գա մանք նե րի պար զա բա նումն
ի րա վուն քի ու ժով ար դեն իսկ առ կա է, այ սինքն՝
վար չա կան ակ տի ըն դու նու մը սահ մա նա փակ -
վում է միայն եզ րա փա կիչ փու լով և կան խո րոշ -
ված է օ րեն քով: Տվ յալ դեպ քում, որ պես բա ցա -
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17 Տե՛ս, օրինակ՝ SEMEA v European Commission (C-531/12 P) գործով Եվրոպական միության դատարանի 19.06.2014
թվականի վճիռը՝ ըստ http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&jur=C,T,F&num=C-531/12 կայքէջի:

18 Տե՛ս ՀՀ Սահմանադրական դատարանի 30.10.2012 թվականի թիվ ՍԴՈ-1054 որոշումը, ՀՀՊՏ 2012.11.07/54(928)
Հոդ.1150:

19 ՀՀ վճռաբեկ դատարանը ևս քննարկվող հարցի կապակացությամբ ցուցաբերել է նմանատիպ մոտեցում: Տե՛ս,
մասնավորապես՝ Տիգրան Աբաղյանն ընդդեմ Երևան համայնքի Կենտրոն վարչական շրջանի ղեկավարի թիվ
ՎԴ/5539/05/11 վարչական գործով ՀՀ վճռաբեկ դատարանի 28.11.2014 թվականի որոշումը:



ռու թյուն՝ նա խա պատ վու թյու նը տրվում է «ջա -
նադ րու թյան սկզբուն քի», այն է՝ վար չա կան
մար մին նե րին ներ կա յաց վող ա րագ գոր ծե լու
պա հան ջի ի րաց մա նը:

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ի րա վա -
կան հա մա կար գում վար չա կան ակ տի ըն դու -
նումն օ րեն քով կան խո րոշ ված և միայն եզ րա -
փա կիչ փու լով սահ մա նա փակ ված լի նե լու օ րի -
նակ է 26.12.2008 թվա կա նին ըն դուն ված «Տե -
սան կա րա հա նող կամ լու սան կա րա հա նող սար -
քե րով հայտ նա բեր ված ճա նա պար հա յին երթևե -
կու թյան կա նոն նե րի խախ տում նե րի վե րա բե -
րյալ գոր ծե րով ի րա կա նաց վող վար չա կան վա -
րույ թի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի մա սին» ՀՀ
օ րեն քով20 նա խա տես ված ի րա վա կար գա վո րու -
մը, ինչն ի րա վա կի րառ պրակ տի կա յում հա ճախ
ա ռա ջաց նում է խնդրա հա րույց ի րա վի ճակ ներ՝
ընդ հուպ սահ մա նա փա կե լով ճա նա պար հա յին
երթևե կու թյան կա նոն նե րի խախտ ման հա մար
պա տաս խա նատ վու թյան են թարկ վող ան ձանց
պատ շաճ վար չա րա րու թյան հիմ նա րար ի րա -
վուն քը21:

Նմա նա տիպ ի րա վի ճակ նե րի ա ռա ջա ցու -
մը բա ցա ռե լու հա մար անհ րա ժեշտ է օ րեն քով
հստակ ամ րագ րել այն գա ղա փա րը, որ տե -
սան կա րա հա նող կամ լու սան կա րա հա նող սար -
քե րով հայտ նա բեր ված ճա նա պար հա յին երթևե -
կու թյան կա նոն նե րի խախ տում նե րի վե րա բե -
րյալ գոր ծե րով ի րա կա նաց վող վար չա կան վա -
րույ թում ձեռք բեր ված լու սան կա րով կամ տե -
սան յու թով ամ րագր ված ա րար քի հատ կա նիշ -
նե րի և տվ յալ ի րա վա խախ տու մը նկա րագ րող
զան ցա կազ մի հատ կա նիշ նե րի հա մա պա տաս -
խա նու թյան վե րա բեր յալ ող ջա միտ կաս կած նե -
րի առ կա յու թյան դեպ քում վար չա կան մար մի -
նը պար տա վոր է են թադր յալ ի րա վա խախտ -
ման առ կա յու թյու նը պար զել վա րույ թի ըն թա -

ցիկ փու լում գոր ծի փաս տա կան հան գա մանք -
նե րի բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբ յեկ տիվ քննարկ -
ման մի ջո ցով՝ ա ռաջ նորդ վե լով նեղ ի մաս տով
«հո գա տա րու թյան սկզբուն քով»:

«Մտա հո գու թյան սկզբուն քը» (“the principle
of solicitude”) հա մար վում է Եվ րո պա կան միու -
թյան ի րա վա կան հա մա կար գում պատ շաճ վար -
չա րա րու թյան ի րա վուն քի՝ «հո գա տա րու թյան
սկզբուն քի» հետ առնչ վող մյուս կարևոր բա -
ղադ րա տար րը, ո րը հան գում է վար չա կան մար -
մին նե րի կող մից ի րենց պաշ տո նա տար ան -
ձանց բա րե կե ցու թյան, շա հե րի և ի րա վա հա -
վա սա րու թյան ա պա հով ման պար տա կա նու թյա -
նը: Դա կոչ ված է հաս տա տե լու ող ջա միտ հա -
վա սա րակշ ռու թյուն վար չա կան մար մին նե րի և
հան րա յին ծա ռա յող նե րի փո խա դարձ ի րա վունք -
նե րի ու պար տա կա նու թյուն նե րի միջև և, ա ռա -
ջին հեր թին՝ ուղղ ված է պահ պա նե լու վար չա -
կան մար մին նե րի ու նրանց պաշ տո նա տար
ան ձանց միջև գո յու թյուն ու նե ցող վստա հու -
թյան հա րա բե րու թյուն նե րը՝ հան րա յին իշ խա -
նու թյան առջև դրված նպա տակ նե րի արդ յու -
նա վետ կեն սա գոր ծու մը ե րաշ խա վո րե լու նպա -
տա կով22:

«Մտա հո գու թյան սկզբուն քի» էու թյունն այն
է, որ վար չա կան մարմ նի կող մից իր իսկ պաշ -
տո նա տար ան ձանց վե րա բեր յալ ո րո շում կա -
յաց նե լիս պետք է քննարկ ման ա ռար կա դարձ -
վեն այն բո լոր գոր ծոն նե րը, ո րոնք կա րող են
ազ դել այդ ո րոշ ման վրա՝ հաշ վի առ նե լով ոչ
միայն հան րա յին ծա ռա յու թյան, այլ նաև միայն
տվյալ հան րա յին ծա ռա յո ղի շա հե րը23: Այս ի -
մաս տով «մտա հո գու թյան սկզբուն քն» ա ղերս -
վում է պատ շաճ վար չա րա րու թյան հետ՝ «հո -
գա տա րու թյան սկզբուն քի» հա մա տեքս տում, և
պատ շաճ վար չա րա րու թյան ի րա վուն քի բա -
ղադ րիչ նե րից մե կն է՝ վար չա կան մար մին նե -
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20 Տե՛ս ՀՀՊՏ 2008.12.30/76(666) Հոդ. 1421:
21 Տե՛ս, օրինակ՝ ՀՀ վճռաբեկ դատարանի՝ Աիդա Նազարյանն ընդդեմ ՀՀ ոստիկանության «Ճանապարհային

ոստիկանություն» ծառայության թիվ ՎԴ/6199/05/13 վարչական գործով 30.04.2015 թվականի, Վահե Մնացականյանն
ընդդեմ ՀՀ ոստիկանության «Ճանապարհային ոստիկանություն» ծառայության թիվ ՎԴ/1897/05/15 վարչական
գործով 27.12.2017 թվականի, Հարություն Սարգսյանն ընդդեմ ՀՀ ոստիկանության «Ճանապարհային ոստիկանություն»
ծառայության թիվ ՎԴ/5620/05/15 վարչական գործով 27.12.2017 թվականի որոշումները:

22 Տե՛ս, Hartmut Schwiering v Court of Auditors of the European Communities (321/85) գործով Եվրոպական միության
դատարանի 23.10.1986 թվականի վճիռը՝ ըստ http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&jur=C,T,F&num=321/85
կայքէջի:

23 Տե՛ս, օրինակ՝ Bo Forvass v Commission of the European Communities (T-203/97) գործով Եվրոպական միության
դատարանի 06.07.1999 թվականի վճիռը, ըստ http://curia.europa.eu/juris/liste.jsf?language=en&jur=C,T,F&num=T-
203/97 կայքէջի:
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րին պար տա վո րեց նե լով պահ պա նել նշված հիմ -
նա րար ի րա վուն քի ե րաշ խիք նե րը նաև հան -
րա յին ծա ռա յող նե րի նկատ մամբ ո րո շում ներ
ըն դու նե լու գոր ծըն թա ցում: Փաս տո րեն, «մտա -
հո գու թյան սկզբուն քը» ո րո շա կիո րեն ընդ լայ -
նում է պատ շաճ վար չա րա րու թյան ի րա վուն քի
սահ ման նե րը՝ ա նա չառ, ար դա րա ցի և ող ջա -
միտ ժամ կե տում քննու թյան չա փա նիշ նե րը տա -
րա ծե լով նաև վար չա կան մար մին նե րի և այդ
մար մին նե րում ծա ռա յող պաշ տո նա տար ան -
ձանց հա րա բե րու թյուն նե րի վրա:

Քն նարկ վող գա ղա փա րը Հա յաս տա նի
Հան րա պե տու թյան ի րա վա կան հա մա կար գում
իր ար տա ցո լումն է ստա ցել 26.05.2011 թվա -
կա նին ըն դուն ված «Հան րա յին ծա ռա յու թյան
մա սին» ՀՀ օ րեն քում24, ո րի 6-րդ հոդ վա ծով օ -
րենս դի րը հան րա յին ծա ռա յու թյան հիմ նա կան
սկզբունք նե րի շար քում նա խա տե սել է օ րեն քի
առջև հան րա յին ծա ռա յող նե րի ի րա վա հա վա -
սա րու թյու նը, ինչ պես նաև հան րա յին ծա ռա -
յող նե րի ի րա վա կան և սո ցիա լա կան պաշտ -
պան վա ծու թյու նը:

Ամ փո փե լով վե րոգր յա լը՝ կա րե լի է հան գել
այն եզ րա կա ցու թյան, որ 2015 թվա կա նի փո -

փո խու թյուն նե րով ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 50-
րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սում ամ րագր ված պատ -
շաճ վար չա րա րու թյան ի րա վունքը նե րա ռում է
«հո գա տա րու թյան», «ջա նադ րու թյան» և «մտա -
հո գու թյան» սկզբունք նե րը, ո րոնք հան դես են
գա լիս լայն ի մաս տով «հո գա տա րու թյան
սկզբուն քի» ներ քո և կան խո րո շում են վար չա -
կան մար մին նե րի կող մից ֆի զի կա կան և ի րա -
վա բա նա կան ան ձանց առնչ վող գոր ծե րի ա -
նա չառ, ար դա րա ցի և ող ջա միտ ժամ կե տում
քննու թյան ի րա վուն քի բազ մա շերտ բո վան դա -
կու թյու նը: Լայն ի մաս տով «հո գա տա րու թյան
սկզբուն քը» վար չա րա րու թյա նը ներ կա յաց վող
բա ցար ձակ պա հանջ է, քա նի որ վար չա կան
մարմ նի կող մից գոր ծի հան գա մանք ներն ար -
դա րա ցիո րեն, ան կողմ նա կալ կեր պով և ող ջա -
միտ ժամ կե տում քննար կե լու՝ պատ շաճ վար -
չա րա րու թյան շա հե րից բխող պար տա կա նու -
թյան կա տա րու մից խու սա փելն ի րա վուն քի գե -
րա կա յու թյան տե սանկ յու նից չի կա րող ի րա -
վա չափ հա մար վել որևէ (այդ թվում նաև՝ վար -
չա կան մարմ նին հա յե ցո ղա կան լիա զո րու թյուն -
ներ վե րա պահ ված լի նե լու) պատ ճա ռա բա նու -
թյամբ:
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Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան հար կա -
յին հա մա կար գի, ինչ պես նաև հար կա յին վար -
չա րա րու թյան հե ռան կա րա յին զար գա ցումն ա -
պա հո վելն անհ նար է ա ռանց տեխ նի կա կան-
տե ղե կատ վա կան հա մա կար գե րի, վար չա րա -
րու թյան ավ տո մա տաց ման մի ջոց նե րի և հար -
կա յին մար մին նե րի գոր ծու նեու թյան հե ռա հա -
ղոր դակ ցու թյան արդ յու նա վետ մի ջոց նե րի ներ -
դրման ու զար գաց ման:

Հար կա յին հա մա կար գի տեխ նի կա կան-տե -
ղե կատ վա կան հա մա կար գե րը տեխ նի կա կան
մի ջոց ներ են, ո րոնք օգ տա գործ վում են հար -
կա յին հա մա կար գում հար կե րի և տուր քե րի
հաշ վարկ ման, պահ ման, դրանց աղբ յուր նե րի
ո րոն ման, հար կի ար ժե քի փո խանց ման, հար -
կի գու մա րի ըն դուն ման, դրանց վե րա բե րող տե -
ղե կատ վու թյան ներ կա յաց ման և հար կա հա -
վաք ման գոր ծըն թա ցին առնչ վող ցան կա ցած
փու լում: Իսկ հար կա յին վար չա րա րու թյան մե -
քե նա յա ցու մը (ավ տո մատա ցու մը) ամ բող ջա կան
հա մա կարգ է՝ բաղ կա ցած օգ տա տե րե րից և մե -
քե նա յաց ման մի ջա վայ րից (նե րա ռում է մե քե -
նա յաց ման մի ջա վայ րի ծրագ րեր և կա ռու ցա -
կար գեր, հե ռա հա ղոր դակ ցու թյան մի ջա վայր),
ո րոնք ուղղ ված են հար կա յին վար չա րա րու թյան
ա ռա վել արդ յու նա վետ ի րա կա նաց մա նը:

Հար կա յին հա մա կար գում տեխ նի կա կան-
տե ղե կատ վա կան հա մա կար գե րի մե քե նա յաց -
ման գոր ծըն թա ցը բաղ կա ցած է հետևյալ հիմ -
նա կան բա ղադ րա տար րե րից՝ ծրագ րա յին մի -
ջա վայր, կա ռու ցա կար գա յին մի ջա վայր, հե ռա -
հա ղոր դակ ցու թյան մի ջա վայր (կա պի մի ջոց ներ)
և ան հատ ներ: Հար կա յին վար չա րա րու թյան
տեխ նի կա կան-տե ղե կատ վա կան հա մա կար գե -
րի մե քե նա յա ցու մը նե րա ռում է տեխ նո լո գիա -
կան հա մա կար գեր, են թա հա մա կար գեր, ինչ -
պես նաև դրանց առնչ վող այլ բա ղադ րա մա սեր:

ՀՀ հար կա յին հա մա կար գում տեխ նի կա -
կան տե ղե կատ վա կան հա մա կար գե րի մե քե -
նա յաց ման ա ռա ջին փու լը մեկ նար կել է 2002-
2004 թթ., երբ ՀՀ-ում ներդր վեց և գոր ծարկ -
վեց «Հար կա տու-2» տե ղե կատ վա կան հա մա -
կար գը: Չնա յած վերջինս ու ներ ո րոշ կա յուն
տար րեր, սա կայն ամ բող ջու թյամբ չէր բա վա -
րա րում հար կա յին հա մա կար գի աշ խա տա կից -
նե րի գոր ծա ռույթ նե րի ի րա կա նաց մա նը, իսկ
ո րոշ դեպ քե րում նույ նիսկ հա կա սում էր գոր -
ծող օ րենսդ րու թյան պա հանջ նե րին, ին չի պատ -
ճառով 2004 թ վականից սկսվեց հար կա յին հա -
մա կար գում ներդր վել «Հար կա տու-3» հա մա -
կար գը1: «Հար կա տու-3» հա մա կարգն ար դեն
հնա րա վո րու թյուն էր տա լիս ի րա կա նաց նելու
տե ղե կու թյուն նե րի կարճ ժամ կետ նե րում հա -
վա քա գրու մը, դրանց ո լոր տա յին դա սա կար գու -
մը, հար կա յին հաշ վետ վու թյուն ներ, հաշ վարկ -
ներ կամ այլ փաս տաթղ թեր չներ կա յաց րած և
հար կեր չվճա րած հարկ վճա րող նե րի է լեկտ րո -
նա յին ծա նու ցում նե րի ա ռա քու մը և այլն: Հիշ -
յալ հա մա կար գը բա ժան ված է եր կու ա ռան ձին
մո դուլ նե րի` ար տա քին և ներ քին: Ներ քին մո -
դուլն օգ տա գործ վում է հար կա յին մարմ նի ներ -
սում, և դրա օգ տա գոր ծող ներն ու տվյալ նե րը
պաշտ պան ված են ար տա քին մո դու լի մուտ քից:
Իսկ ար տա քին մո դու լը պա րու նա կում է տե ղե -
կու թյուն ներ հարկ վճա րող նե րի մա սին և նպաս -
տում է նրանց հետ հա ղոր դակ ցու թյա նը: Ար -
տա քին մո դու լա յին հա մա կար գը նե րա ռում է է -
լեկտ րո նա յին ե ղա նա կով տվյալ նե րի ներ կա -
յաց ման հա մա կարգ և ու նի ար տա քին օգ տա -
գոր ծող նե րի կա ռա վար ման ինք նու րույն հա մա -
կարգ:

Է լեկտ րո նա յին հար կա յին վար չա րա րու թյու -
նում «Հար կա տու 3» հա մա կար գի ստեղծ մամբ
մեկ նար կեց միան ման տեխ նի կա կան-տե ղե -
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ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի հայցորդ, 
ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ Ուսումնական կենտրոն ՊՈԱԿ-ի իրավաբան,
արտոնագրված հաշտարար 
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կատ վա կան մի ջա վայ րի ստեղծ ման գոր ծըն -
թա ցը: Հիշ յալ ծրագ րի շրջա նակ նե րում հար -
կա հա վաք ման ո լոր տում ներդր վե ցին ՀՀ ԿԱ
ՊԵԿ հար կա յին ծա ռա յու թյան տե ղե կատ վա -
կան հետևյալ հա մա կար գե րը`

 օ պե րա ցիոն հա մա կարգ` Windows, նա -
խա տես վում է կի րա ռել նաև Unix,

 տե ղե կատ վա կան բա զա յի կա ռա վար -
ման հա մա կար գը` Oracle,

 ծրագ րա յին լե զու ներ` PL/SQL, SQL, Or-
acle Developer, նոր ծրագ րա յին ա պա -
հո վու մը, ո րը նա խա տես վում է ստեղ ծել
JAVA ծրագ րա յին լեզ վով:

Հար կա յին վար չա րա րու թյան արդ յու նա -
վետ ի րա կա նաց ման գոր ծում մեծ ձեռք բե րում
է է լեկտ րո նա յին անձ նագ րե րի և նույ նաց ման
քար տե րի հա մա կար գի ներդ րու մը, ո րն սկսվեց
2009 թվականից ՀՀ կա ռա վա րու թյան կող մից
նա խա տես ված ծրագ րի շրջա նակ նե րում, այ -
նու հետ ներդր վեց հար կա յին հա մա կար գում
հար կա յին մար մին նե րին օ րեն քով սահ ման ված
հար կա յին հաշ վետ վու թյուն նե րի, հաշ վարկ նե -
րի կամ այլ փաս տաթղ թե րի ներ կա յաց ման գոր -
ծըն թա ցում: Ծ րագ րի ներդր ման սկզբնա կան
շրջա նում հար կա յին հաշ վետ վու թյուն նե րի, հաշ -
վարկ նե րի կամ այլ փաս տաթղ թե րի է լեկտ րո -
նա յին տար բե րա կով ներ կա յա ցու մը սկզբում
պար տա դիր էր միայն ո րոշ խումբ հար կա տու -
նե րի հա մար, սա կայն հե տա գա յում պար տա -
դիր դար ձավ բո լոր հարկ վճա րող նե րի հա մար: 

Հար կա յին հա մա կար գում է լեկտ րո նա յին
փաս տաթղ թաշր ջա նա ռու թյան հա մա կար գի
ներդր ման ա ռաջ նա յին նպա տա կը հարկ վճա -
րող նե րի հար կա յին հաշ վետ վու թյուն նե րի, հաշ -
վարկ նե րի և այլ փաս տաթղ թե րի, հար կա յին
վճար նե րի միաս նա կան կա նո նա կար գումն է է -
լեկտ րո նա յին հա մա կար գով և տեխ նի կա կան
մի ջոց նե րի օգ տա գործ մամբ:

Հար կա յին մար մին նե րի աշ խա տան քում
ավ տո մա տաց ված հա մա կար գե րի ներդ րումն
ար մա տա կան հե ղաշր ջում ներմուծեց ՀՀ հար -
կա յին վար չա րա րու թյան ո լոր տում: 

Հար կա յին մար մին նե րի է լեկտ րո նա յին
շրջա նա ռու թյան հա մա կար գը կա րե լի է դա սա -
կար գել հետևյալ են թա հա մա կար գե րի՝

1. hար կա յին մար մին նե րի ա պա րա տա յին
մի ջա վայ րի մե քե նա յաց ման հա մա կարգ. սեր -
վեր նե րի տե ղադ րում, ՀՀ պե տա կան ե կա մուտ -

նե րի կո մի տեի փոս տա յին սեր վեր նե րով ա պա -
հո վում, ձայ նա յին ան ցա խու ցե րի կա ռու ցում,
ԱՅ ՓԻ օ ֆիս նե րի աշ խա տանք (ստա ցում ներ,
ձեռք բե րում ներ և վար ձա կա լու թյուն), նրանց
կա պա յին տե ղե կատ վա կա ռույց նե րի մե քե նա -
յաց ված կա նո նա կար գում),

2. hար կա յին մար մին նե րի մե քե նա յաց ման
մի ջա վայ րի և նրանց ո րա կի ա պա հով ման հա -
մա կարգ (սեր տի ֆի կատ ներ, լի ցեն զիա ներ, հա -
մա տե ղե լիու թյուն, թույլտ վու թյուն ներ և այլն),

3. Այ թի մաս նա գետ նե րի պատ րաստ ման,
նրանց պար բե րա բար վե րա պատ րաստ ման հա -
մա կարգ,

4. տե ղե կատ վա կան հա մա կար գե րի և ռե -
սուրս նե րի պահ պան ման հա մա կարգ (hար կա -
յին մար մին նե րի տե ղե կատ վու թյան հա մա կար -
գի հա մա կարգ վա ծու թյուն, տե ղե կատ վու թյան
աշ խա տան քի ֆի նան սա վոր ման կա յու նու թյան
ա պա հո վում, ալ գո րիթմ ների և նման այլ ծրա -
գրի գոր ծա ծու թյուն),

5. հար կա յին հա մա կար գի տե ղե կատ վա -
կան ռե սուրս նե րի օգ տա գործ ման և ար խի վաց -
ման հա մա կարգ. դրանց ստեղծ ման կա նո նա -
կարգ վա ծու թյուն, նո րա րա րու թյան ա ռաջ նայ -
նու թյուն, տվյալն ե րի պատ ճե նա հան ման բա -
զա յի ստեղ ծում,

6. հե ռա հա ղոր դակ ցու թյան մի ջա վայ րի հա -
մա կարգ. հե ռա հա ղոր դակ ցու թյան մի ջա վայ րի
տի պա յին դա սա կար գում, դրա ցան ցի կա ռուց -
ված քի ստեղ ծում, հար կա յին մար մին նե րի օ -
պե րա տո րի հետ կա պի հա մա կար գի ստեղ ծում,

7. մե քե նա յաց ման և հե ռա հա ղոր դակ ցու -
թյան մի ջա վայ րի ա ռանձ նա հա տուկ կա ռուց ված -
քա յին տար րե րի ա ռանձ նա ցում և գոր ծար կում:

Հար կա յին վար չա րա րու թյան ավ տո մա -
տաց ման հա մա կար գի ստեղ ծու մը նախ և առաջ
ուղղ ված է հար կա յին հա րա բե րու թյուն նե րում
հարկ վճա րող նե րի և հար կա յին ծա ռա յող նե րի
ան մի ջա կան շփու մը հնա րա վո րինս սահ մա նա -
փա կե լուն: 

Հար կա յին մար մին նե րի հաշ վո ղա կան աշ -
խա տանքն ի րա կա նաց վում է է լեկտ րո նա յին
հաշ վառ ման գոր ծըն թա ցի և հար կա յին հաշ վո -
ղա կա նու թյան կա ռուց ված քում, ո րը նպա տա -
կաուղղ ված է հարկ վճա րող նե րի կար գա վի ճա -
կի կա յու նու թյան և հար կա յին մար մին նե րի աշ -
խա տան քի միան ման ի րա վա կան ամ րապընդ -
մա նը: Տե ղե կատ վու թյան պաշտ պա նու թյան ծած -
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կագ րա յին մի ջա վայրը նե րա ռում է օգ տա գոր -
ծո ղի ան վան և գաղտ նա բա ռի օգ տա գործ ման
հնա րա վո րու թյուն՝ մե թո դաբանա կան և ծ րա -
գրա յին-տեխ նի կա  կան սկզբունք նե րի օգ տա -
գործ մամբ: Տե ղե կատ վու թյան պաշտ պա նու -
թյան ծած կագ րա յին մի ջա վայրն անհ րա ժեշտ է
հարկ վճա րող նե րի հաշ վառ ման և նրանց գոր -
ծու նեու թյան մշտա դի տարկ ման հա մա լիր հա -
մա կար գի ստեղծ ման հա մար:

Հար կա յին մար մին նե րի գոր ծու նեու թյան
շրջա նա կում են հարկ վճա րող նե րի է լեկտ րո -
նա յին հաշ վառ ման հա մա կար գի ստեղ ծու մը,
նրանց գոր ծու նեու թյան ներ կա և վի ճա հա րույց
հար ցե րի մշտա դի տարկ ման ա պա հո վու մը, հար -
կա յին մարմ նի կող մից կազ մա կեր պու թյուն նե -
րի և այլ ան ձանց՝ ա ռանց նրանց գոր ծու նեու -
թյա նը մի ջամ տե լու, գոր ծու նեու թյան ծա վա լի և
բ նույ թի մա սին ամ բող ջա կան տե ղե կատ վու -
թյուն ստա նա լու հա մար: Հարկ վճա րող նե րի
ընդ հա նուր հսկո ղու թյան և հար կա յին բա զա յի
կա նո նա կարգ ման ի րա կա նա ցումն ուղղ ված է
հարկ վճա րող նե րի օ պե րա տիվ-հաշ վո ղա կան
հաշ վառ ման ամ րապնդ մա նը: Միևնույն ժա մա -
նակ՝ օ պե րա տիվ հաշ վա ռու մը հար կա յին մար -
մին ներն ի րա կանաց նում են օ րեն քով սահ ման -
ված դեպ քե րում և կար գով: Չնա յած դրան՝
հար կա յին մար մին նե րի նյու թա կան-տեխ նի կա -
կան և ծ րագ րա յին հա րա բե րու թյուն ներն օ -
րենսդ րո րեն կար գա վոր ված են դեռևս ոչ բա -
վա րար: Տվ յալ օ պե րա տիվ-հաշ վառ ման հի ման
վրա կա ռուց վում է վեր լու ծա կան նա մա կագ րու -
թյուն: Հաշ վառ ման աշ խա տան քի ամ բող ջա -
կան կա նո նա կար գու մը պա հան ջում է այն պի -
սի քայ լե րի ի րա կա նա ցում, ինչ պի սիք են հաշ -
վառ ման բա զա յի ի րա վա կան ամ րագ րու մը,
փոր ձա գետ նե րի վար քի դա սա կար գու մը, հաշ -
վառ ման գոր ծու նեու թյան գոր ծըն թա ցի ման -
րա մասն կա նո նա կար գու մը:

Հար կա յին հա մա կար գում տե ղե կատ վա -
կան տեխ նո լո գիա նե րի օգ տա գոր ծու մը թույլ է
տա լիս ի րա կա նաց նել արդ յու նա վետ հար կա -
յին հսկո ղու թյուն: Տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո -
գիա նե րի կի րառ մամբ ի րա կա նաց վող հար կա -
յին հսկո ղու թյան հիմ նա կան տե սա կը կա մե րալ
հար կա յին ու սում նա սի րու թյունն է: Այդ ու սում -
նա սի րու թյան շրջա նակ նե րում ստուգ վում են
բո լոր հաշ վետ վու թյուն նե րը, հայ տա րա րագ րե -
րը և այլ փաս տաթղ թե րը, ո րոնք ներ կա յաց վել

են հարկ վճա րող նե րի կող մից: Ներ կա յաց ված
տվյալնե րի և այլ օ պե րա տիվ տե ղե կու թյուն նե -
րի հի ման վրա հար կա յին մարմ նի կող մից ի -
րա կա նաց վում է ու սում նա սի րու թյուն, բա ցա -
հայտ վում են առ կա ան հա մա պա տաս խա նու -
թյուն նե րը և այլն:

Հաշ վետ վու թյուն նե րը, հայ տա րա րագ րե րը
և հար կա յին հաշ վառ ման փաս տաթղ թե րը հարկ
վճա րող նե րի կող մից հար կա յին մար մին նե րին
կա րող են ներ կա յաց ված լի նել թղթա յին կամ է -
լեկտ րո նա յին տար բե րակ նե րով (էլ. կրիչ նե րի
մի ջո ցով՝ նա խա տես ված թղթա յին կրիչ նե րով),
հե ռա հա ղոր դակ ցու թյան կա պի այլ մի ջո ցով:

Մինչև 2010 թվա կա նը հար կա յին մար մին -
նե րի ստա ցած հայ տա րա րագ րե րի միայն 5-6 %
է ներ կա յաց ված ե ղել է լեկտ րո նա յին տար բե րա -
կով: Այդ հան գա ման քը մե ծ  մա սամբ պայ մա -
նա վոր ված է ե ղել հարկ վճա րող նե րի անվս տա -
հու թյամբ հար կա յին մար մին նե րի կող մից տե -
ղե կատ վա կան տեխ նո լո գիա նե րի կի րառ մանը,
ին չու չէ՝ նաև ի րա կա կան բա զա յի բաց թո ղում -
նե րի և օ րենսդ րա կան կո լի զիա նե րի պատ ճա -
ռով: Հաշ վետ վու թյուն նե րի, հայ տա րա րագ րե րի
և այլ փաս տաթղ թե րի է լեկտ րո նա յին ներ կա -
յաց ման ցածր տո կո սը պայ մա նա վոր ված է ե ղել
նաև հար կա յին ծա ռա յող նե րի թե րի պատ րաստ -
վա ծու թյամբ, ո րը շտկվեց հե տա գա 2-3 տա րի -
նե րի ըն թաց քում, երբ Հա յաս տա նի Հան րա պե -
տու թյու նում սկսվեցին է լեկտ րո նա յին հա մա -
կար գի շա հա գործ ման ո լոր տում ի րա կա նաց վել
հար կա յին ծա ռա յող նե րի վե րա պատ րաստ ման
արդ յու նա վետ ծրագ րեր, և ներդր վեց օ րեն քով
սահ ման ված ժամ կետ նե րում պար տա դիր վե -
րա պատ րաստ ման հա մա կար գը: Ներ կա յումս
հար կա յին հաշ վետ վու թյուն նե րում, հայ տա րա -
րագ րե րում և մյուս հար կա յին փաս տաթղ թե -
րում սխալ ներ կամ անճշ տու թյուն ներ լի նե լու
դեպ քում հարկ վճա րող նե րը հնա րա վո րու թյուն
ու նեն ներ կա յաց նե լու ճշգրտված հաշ վետ վու -
թյուն ներ է լեկտ րո նա յին տար բե րա կով՝ դրանց
ներ կա յաց ման ձևից ան կախ: Ըստ որում՝ նման
հաշ վետ վու թյուն ներ կա րող են ներ կա յաց վել
ինչ պես հարկ վճա րո ղի կող մից հայտ նա բեր -
ված անճշ տու թյուն նե րի, այն պես էլ հար կա յին
մարմ նի կող մից հայտ նա բեր վե լու դեպ քում: Հաշ -
վետ վու թյուն նե րը, հայ տա րա րագ րե րը և այլ
փաս տաթղ թե րը թղթա յին կրիչ նե րի մի ջո ցով
ներ կա յաց ված լի նե լու դեպ քում դրանք են թարկ -
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վում են ա ռան ձին հաշ վառ ման հա մա պա տաս -
խան հար կա յին մար մին նե րի աշ խա տող նե րի
կող մից՝ հա մա պա տաս խան ծրագ րա յին ամ -
րապնդ մամբ:

ՀՀ հար կա յին տե ղե կատ վա կան ռե սուրս -
նե րի կա ռուց ված քը նե րա ռում է հետևյալ տար -
րե րը՝

 ի րա վա բա նա կան և ֆի զի կա կան ան -
ձանց պե տա կան հաշ վառ ման և գրանց -
ման տե ղե կատ վա կան ռե սուրս ներ,

 հար կա յին հաշ վետ վու թյուն նե րի տե ղե -
կատ վա կան ռե սուրս ներ,

 ներ քին աղբ յուր նե րից ստաց ված տե ղե -
կատ վա կան, վի ճա կագ րա կան տվյալ -
նե րի ռե սուրս ներ,

 օ ժան դակ տե ղե կատ վա կան ռե սուրս -
ներ:

Կա պի մի ջոց նե րով ստաց ված փաս տաթըղ -
թե րի հա մար օգ տա գործ վում են հարկ վճա -
րող նե րի ալ գո րիթ մա յին կա նո նա կարգ ման և
հար կա յին հաշ վետ վու թյուն նե րի, հայ տա րա -
րագ րե րի ու այլ փաս տաթղ թե րի էլ. տես քով
ներ կա յաց ման փաս տաթղ թա վոր ման կա ռու -
ցա կար գե րը, ո րոնք ի րա կա նաց վում են ի րա -
վա սու աշ խա տո ղի կող մից:

Հարկ վճա րող նե րի կող մից ներ կա յաց վող
հաշ վետ վու թյուն նե րի, հայ տա րա րագ րե րի և այլ
փաս տաթղ թե րի էլ. հա մա կար գով ներ կա յաց -
ման հա մար հարկ վճա րող նե րի մոտ առ կա է
լիա զո րագ րի հի ման վրա գոր ծող հա մա պա -
տաս խան անձ, կամ ու ղարկ վում է հենց հարկ
վճա րո ղի ի րա վա սու մարմ նի կող մից, իսկ հար -
կա յին մար մինը դա ստա նա լուց ան մի ջա պես
հե տո հարկ վճա րո ղին ու ղար կում է հաշ վետ -
վու թյունն ըն դուն ված հա մար վե լուն վե րա բե րող
ստա ցա կան: Հար կա յին հաշ վետ վու թյուն նե րի
տվյալ նե րի ըն դուն ման և հար կա յին մարմ նի
հա մա կարգ ներ մուծ ման հա մար օգ տա գործ -
վում է միաս նա կան պա հանջ նե րի ներ կա յաց -
ման սկզբուն քը, ո րը դրսևոր վում է հարկ վճա -
րող նե րին հար կա յին հաշ վետ վու թյուն նե րի, հայ -
տա րա րագ րե րի և այլ փաս տաթղ թե րի միաս -
նա կան սկզբուն քով կազմ ված նա խա բան նե րի,
նա խա տես ված հա մա պա տաս խան տո ղե րի, ի -
րա վա կան միաս նա կան կար գա վոր ման մի ջո -
ցով: Նման կար գա վո րու մը դյու րաց նում է վե -
րա դաս հար կա յին հսկո ղու թյան, հար կա յին
ստուգ ման, աու դիտ հսկո ղու թյան հիմ նա կան

գոր ծըն թաց նե րը, ա պա հո վում է հար կա յին ի -
րա վուն քի սուբ յեկտ նե րի կող մից հար կա յին
պար տա կա նու թյուն նե րի ի րա կա նաց ման ըն -
թաց քում օ րի նա կա նու թյան ամ րապն դու մը (հար -
կա հա վաք ման չբա ցա հայտ ված օբ յեկ տի հայտ -
նա բե րու մը), նպա տա կա հար մա րու թյու նը, հա -
մա կարգ վա ծու թյու նը, հա մա լիր մո տե ցու մը, ինչ -
պես նաև, պայ մա նա վոր ված հսկո ղու թյան ար -
դյունք նե րով՝ ա ռա վե լա գույն պա հանջ նե րի և
դրա օգ տա գոր ծող նե րի ո րո շում նե րի ըն դուն -
ման կա ռու ցա կար գե րի կիրառումը:

Մեր կար ծի քով՝ դեռևս հար կա յին ստուգ -
ման ի րա կա նաց ման գոր ծըն թա ցում օգ տա -
գործ վող տե ղե կատ վավեր լու ծա կան հա մա կար -
գի խնդրա հա րույց հար ցե րից են՝

1. ստուգ ման բարձր ո րա կա կան ցու ցա -
նիշ նե րի ա պա հո վու մը, ո րը բո վան դակ վում է
հար կա յին հաշ վետ վու թյուն նե րում, հա յտա րա -
րագ րե րում և այլ փաս տաթղ թե րում,

2. ա ռանց հարկ վճա րող նե րի ան մի ջա կան
մաս նակ ցու թյան տե ղե կատ վա կան ռե սուրս նե -
րի ա ռան ձին կա նո նա կար գու մը,

3. տար բեր հա մա կար գա յին մի ջա վայ րե -
րի ստեղ ծու մը, ո րը կա տար վում է հար կա յին
ստուգ ման գոր ծըն թա ցում ներ կա յաց ված փաս -
տաթղ թե րի հա մա լիր վե րա նայ ման և տե ղե -
կատ վա կան տվյալ նե րի ամ բող ջա կան հե տա -
զոտ ման հի ման վրա,

4. անհ րա ժեշ տու թյան դեպ քում, մինչ է -
լեկտ րո նա յին տար բե րա կով հար կա յին հաշ -
վետ վու թյան ներ կա յա ցու մը դրան առնչ վող լրա -
ցու ցիչ ծա ռա յու թյուն ներ ստա նա լը,

5. կա մե րալ ստուգ ման և կա մե րալ վեր լու -
ծու թյան գոր ծըն թա ցում հա մա կար գա յին մեքե-
նայացման ամ բող ջա կան ա պա հո վու մը, ինչ -
պես նաև հարկ վճա րո ղի ստուգ ման ի րա կա -
նա ցու մն է լեկտ րո նա յին տար բե րա կով ստաց -
ված տվյալ նե րի հի ման վրա, ինչը բա ցա ռում է
հար կա յին հսկո ղու թյան ո լոր տում սուբ յեկ տիվ
գոր ծո նը,

6. ա ռանց հարկ վճա րող նե րի գոր ծու նեու -
թյան մի ջամ տու թյան գոր ծող հա մա կար գե րի
տար բեր տե սակ նե րի ամ րապնդ ման գոր ծըն -
թա ցի մշա կու մը և գոր ծար կու մը:

Հար կա յին վար չա րա րու թյան մեքենայաց-
ման կարևո րա գույն տար րը հար կա յին հաշ վե -
տվու թյուն նե րի, հայ տա րա րագ րե րի և հաշ վար -
կա յին այլ փաս տաթղ թե րի կազմման, կա ռու -
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ցա կարգ ման և ներ կա յաց ման էլ. հա մա կար գի
ստեղ ծումն է (հար կա յին հաշ վետ վու թյուն նե րի
ներ կա յաց ման է լեկտ րոնա յին կազ մա կեր պու մը):

Հար կա յին հաշ վետ վու թյուն նե րը, հայ տա -
տա րագ րե րը և այլ փաս տաթղ թե րը հար կա յին
մար մին է լեկտ րո նա յին (ոչ թղթա յին) տար բե -
րա կով ներ կա յաց նե լու հարկ վճա րող նե րի ի -
րա վուն քը նա խա տես ված է  Հար կե րի մա սին
ՀՀ օ րեն քով: 

ՀՀ հար կա յին օ րենսդ րու թյամբ հստակ
սահ ման ված չէ է լեկտ րո նա յին հաշ վետ վու թյուն -
նե րի, հայ տա րա րագ րե րի և այլ փաս տաթղ թե -
րի, ինչ պես նաև է լեկտ րո նա յին հաշ վառ ման
հաս կա ցու թյու նը, ին չը պատ ճառ է դառ նում
այդ հաս կա ցու թյուն նե րի տար բեր ըն կալ ման և
մեկ նա բան ման: Հա ճախ հան դի պող վի ճա հա -
րույց հար ցե րից մեկն էլ այն է, թե կա րո՞ղ է
արդ յոք հարկ վճա րողն է լեկտ րո նա յին հար կա -
յին հաշ վետ վու թյու նը ներ կա յացնել լա զե րա յին
սկա վա ռա կի կամ այլ տե ղե կատ վա կան կրի չի
վրա: Հար կա յին օ րենսդ րու թյան և գոր ծող
պրակ տի կա յի հա մա լիր վեր լու ծու թյան հի ման
վրա հան գում ենք այն եզրակացության, որ է -
լեկտ րո նա յին հաշ վետ վու թյու նը կա րող է ներ -
կա յաց ված լի նել միայն է լեկտ րո նա յին հա մա -
կար գով հա մա պա տաս խան կայ քում առ կա հաշ -
վետ վու թյան ձևը լրաց նե լու, ստո րագ րե լու և
բեռ նե լուց հե տո էլ. կա պի մի ջո ցով հար կա յին
մարմ նին ու ղար կե լու մի ջո ցով: Է լեկտ րո նա յին
հաշ վետ վու թյուն նե րի ներ կա յաց ման հա մա -
կարգն ա պա հո վում է ՀՀ կա ռա վա րու թյանն
ա ռըն թեր պե տա կան ե կա մուտ նե րի կո մի տեն՝
հարկ վճա րող նե րի մի ջա վայ րում ներ կա յաց -
ված կա պի օ պե րա տո րի մի ջո ցով:

Վի ճա հա րույց հար ցե րից է նաև հա մա ցան -
ցի օգ տա գոր ծու մը հաշ վետ վու թյուն նե րի, հայտա -
րա րագ րե րի և այլ հաշ վար կա յին փաս տաթղթե -
րի է լեկտ րո նա յին ներ կա յաց ման հա մա կար -
գում: ՀՀ հար կա յին օ րենսդ րու թյու նը չի տա լիս
այդ հաս կա ցու թյան սահ մա նու մը, ին չը ևս հար -
կա յին հա մա կար գում կա րող է հան գեց նել հա -
կա սու թյուն նե րի: Մաս նա վո րա պես՝ հար կա յին
հա մա կար գում հա մա ցան ցը միայն հար կա յին
փաս տաթղ թե րի ներ կա յաց ման մի ջոց է, իսկ
դրա է լեկտ րո նա յին տես քը հաշ վետ վու թյան,
հայ տա րա րագ րի կամ այլ փաս տաթղ թի յու րա -

հա տուկ կա ռուց վածք է: Կար ծում ենք՝ նման
մո տեց ման շրջա նակ նե րում հարկ վճա րո ղը կա -
րող է հար կա յին հիշ յալ փաս տաթղ թե րը ներկա -
յաց նել նաև լա զե րա յին սկա վա ռա կով կամ այլ
մագ նի սա կան կրի չով, և այս դեպ քում հար կա -
յին մար մի նը չի կա րող դա չըն դու նել: Նման ի -
րա վի ճակ նե րից խու սա փե լու հա մար անհ րա -
ժեշտ է այս ո լոր տը ևս  են թար կել ման րա մասն
ի րա վա կան կար գա վոր ման:

Վար չա րա րու թյան մե քե նա յաց ման մի ջոց -
նե րի շար քում կարևոր տեղ է զբա ղեց նում նաև
հաշ վետ վու թյուն նե րի, հայ տա րա րագ րե րի և այլ
փաս տաթղ թե րի կազ մու մը և ս տո րագ րու մը
ծած կագ րա յին է լեկտ րո նա յին բա նա լիով, ո րի
ըն դու նու մը հա վաստ վում է հար կա յին մարմ նի
հետս տաց ման ստա ցա կա նով՝ դարձ յալ ծած -
կագ րա յին ստո րագր մամբ:

Հար կա յին հաշ վետ վու թյուն նե րի, հայ տա -
րա րագ րե րի, այլ փաս տաթղ թե րի է լեկտ րո նա -
յին կազ մու մը և ներ կա յա ցու մը դյու րաց նում է
հար կա յին վար չա րա րու թյան տե ղե կատ վա կան
գոր ծըն թաց նե րը, նվա զեց նում է մուտ քա յին
տվյալ նե րի ներ մու ծու մից հե տո հաշ վարկ ման
թվա բա նա կան և տեխ նի կա կան սխալ նե րը, բա -
ցա ռում է ոչ սահ ման ված տես քով հար կա յին
հաշ վետ վու թյուն նե րի ներ կա յաց ման հնա րա -
վո րու թյու նը, հարկ վճա րո ղին հնա րա վո րու -
թյուն է տա լիս ձեռն պահ մնալու միևնույն հաշ -
վե տու ժա մա նա կաշր ջա նում մե կից ա վե լի հաշ -
վետ վու թյուն ներ, հայ տա րա րագ րեր և այլ փաս -
տաթղ թեր ներ կա յաց նե լու ան հար մա րու թյու -
նից, հարկ վճա րո ղին հնա րա վո րու թյուն է տա -
լիս հա մա պա տաս խան փաս տա թուղ թը հար -
կա յին մար մին ներ կա յաց նելու նրա աշ խա տան -
քա յին գրա ֆի կից անկախ, և այլն2:

Հար կա յին հա մա կար գում կի րառ վում են
հար կա յին վար չա րա րու թյան մե քե նա յաց ված
հա մա կար գի արդ յու նա վետ պահ պան ման
հետևյալ հի մա նա կան ե րաշխիք նե րը, այն է՝
հար կա յին ծա ռա յու թյան մար մին նե րի հա մա -
կար գում հա մա ցան ցը սպա սար կող նե րի և հա -
տուկ օ պե րա տոր նե րի առ կա յու թյու նը, հար կա -
յին հաշ վետ վու թյուն նե րի, հայ տա րա րագ րե րի
և այլ փաս տաթղ թե րի թղթա յին (ար տատպման)
տար բե րա կի պահ պա նու մը, հար կա յին մարմնի
կող մից հաշ վետ վու թյուն նե րի, հայ տա րա րա -
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գրե րի և այլ փաս տա թղթե րի ստա ցու մից հե տո
հետս տա ցա կա նի ու ղար կու մը հար կա յին մար -
մին և այլն:

Հաշ վետ վու թյուն նե րի, հայ տա րա րագ րե րի
և այլ փաս տաթղ թե րի է լեկտ րո նա յին ներ կա -
յաց ման խնդրա հա րույց հար ցե րից մե կը պայ -
մա նա վոր ված է այն հան գա ման քով, որ հար -
կա յին մարմ նին պարզ չի դառ նում, թե դա
հարկ վճա րո ղի ո՛ր աշ խա տակ ցի կող մից է ստո -
րագր վել: Ըստ ո րում՝ դա կա րող է ստո րագրվել
հարկ վճա րո ղի հետ ան գամ որևէ պայ մա նա -
գրա յին հա րա բե րու թյան մեջ չգտնվող ան ձի
կող մից: Հար կա յին մարմ նի հա մար բա վա րար
է միայն հարկ վճա րո ղի ի րա վա սու ան ձի կող -
մից դա ստո րագ րո ղին տրված լիա զո րա գի րը,
որն էլ կա րող է ժամ կե տա յին սահ մա նա փա -
կում չու նե նալ, իսկ սա օ րենսդ րա կան մեծ բաց
է: Կար ծում ենք՝ այս ո լոր տը ևս պետք է են -
թար կել ման րա մասն ի րա վա կան կար գա վոր -
ման, մաս նա վո րա պես՝ պետք է ներ կա յաց նել
լիա զո րագ րի ժամ կե տի գոր ծո ղու թյան սահ մա -
նա փա կում ա ռա վե լա գույ նը մեկ տա րով:

Հար կա յին մար մին ներ կա յաց վող հաշ վե -
տվու թյուն ներ, հայ տա րա րագ րեր կամ այլ փա -
տաթղ թեր կրող սեր վե րի խա փան ման պայ -
ման նե րում հարկ վճա րո ղը որևէ պա տաս խա -
նատ վու թյուն չի կրում, ե թե նա հնա րա վո րու -
թյուն չի ու նե ցել նման ան սար քու թյան պատ -
ճա ռով կազ մելու և ներ կա յաց նելու հաշ վետ վու -
թյուն, հայ տա րա րա գիր կամ այլ փաս տա թուղթ:
Նման պայ ման նե րում սո վո րա բար հար կա յին
մար մի նը կի րա ռում է փաս տաթղ թե րի լրա ցու -
ցիչ ժամ կե տի տրա մադր ման սկզբուն քը:

Հար կա յին մար մին նե րի գոր ծու նեու թյան
հե ռա հա ղոր դակ ցու թյան արդ յու նա վետ մի ջոց -
նե րի ներդր ման և զար գաց ման ո լոր տում վեր -
ջին տա րի նե րի մեծ ձեռք բե րում կա րե լի է հա -
մա րել փաս տաթղ թե րի է լեկտ րո նա յին շար ժի
(ՓԷՇ) հա մա կար գի ներդ րու մը։ Հա մա կար գն
ստեղծ վել է հար կա յին հա մա կար գում փաս -
տաթղ թե րի հետ ա ռօր յա աշ խա տան քը, դրանց
շար ժի վե րահս կումն ու կա տա րու մը պար զեց -
նե լու հա մար։ Այդ համակարգը ՀՀ պե տա կան
իշ խա նու թյան մար մին նե րի հա մա կարգ ներդր -
վեց 2006 թ վականից, իսկ հար կա յին մարմ -
նում դրա նով սկսել են աշ խա տել 2007-2008

թվա կան նե րից: Հիշ յալ հա մա կար գը մեծ ձեռք -
բե րում էր հար կա յին մար մին նե րի՝ միմ յանց
միջև հե ռա հա ղոր դակ ցու թյու նը դյու րաց նե լու և
տե ղե կատ վու թյան փո խանց ման ո լոր տում: ՓԷՇ
հա մա կարգն ու նի մի շարք դաշ տեր, ո րոնք ա -
պա հո վում են աս տի ճա նա կարգ վա ծու թյան հի -
ման վրա աշ խա տան քի հնա րա վո րինս արդ յու -
նա վետ ի րա կա նա ցու մը3:

Հարկ է նշել, որ հար կա յին վար չա րա րու -
թյան ի րա կա նաց ման հե ռան կա րա յին զար գա -
ցու մը դժվար կլի նի ա պա հո վել ա ռանց ներ քին
ար դիա կան տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո գիա նե -
րի ներդր ման: Հար կա յին վար չա րա րու թյան
արդ յու նա վե տու թյան բարձ րա ցու մը հնա րա վոր
է միայն ներ քին տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո -
գիա նե րի հա մա լիր գոր ծա ծու թյամբ:

Մեր կար ծի քով՝ Հա յաս տա նի Հան րա պե -
տու թյան հար կա յին հա մա կար գի բա րե լավ ման,
ինչ պես նաև հար կա յին վար չա րա րու թյան հե -
ռան կա րա յին զար գա ցումն ա պա հո վե լու հա -
մար, ի թիվս վե րո շա րադր յալ հա մա կար գե րի,
ժա մա նա կա կից փու լում անհ րա ժեշտ է նաև վե -
րաց նել հար կա յին վար չա րա րու թյան հա րա բե -
րու թյուն նե րը կար գա վո րող ի րա վա նոր մե րի
միջև առ կա հա կա սու թյուն նե րը, օ րենսդ րա կան
մա կար դա կում կար գա վո րել հար կա յին մար -
մին նե րի և հարկ վճա րող նե րի միջև փո խազ -
դե ցու թյուն նե րի ըն թա ցա կար գե րը, հար կա յին
հաշ վետ վու թյուն նե րի, հայ տա րա րագ րե րի և այլ
փաս տաթղ թե րի է լեկտ րո նա յին հա մա կար գին
առնչ վող հաս կա ցու թյուն նե րը, հար կա յին օ -
րենսդ րու թյամբ հստակ սահ մա նել հար կա յին
ծա ռա յու թյան ի րա վա կան դրու թյու նը, նրա մար -
մին նե րի ի րա վա սու թյուն նե րը և փո խազ դե ցու -
թյան ո լորտ նե րը, հնա րա վո րինս բա րե լա վել
հար կա յին վար չա րա րա կան կա նո նա կար գե րը:
Գե րա տես չա կան մա կար դա կում անհ րա ժեշտ
է կար գա վո րել հար կա յին հաշ վետ վու թյուն նե -
րի, հաշ վառ ման և հար կա յին այլ փաս տա թղթե -
րի պար զեց ման հա մա կար գի, հար կա յին ծա -
ռա յո ղի աշ խա տան քի ո րա կի գնա հատ ման մե -
թո դի կան, հար կա յին հաշ վետ վու թյուն նե րի, հայ -
տա րա րագ րե րի և այլ հար կա յին փաս տաթղթե -
րի միան ման է լեկտ րո նա յին ար խիվ նե րի և
էլեկտ րո նա յին գրան ցա մատ յան նե րի օգ տա -
գործ ման կա նոն նե րը:
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Հին Հռո մի ի րա վուն քի հա մա կար գում
բարձ րա գույն մար մին նե րի՝ պրե տոր նե րի գոր -
ծու նեու թյան հետևան քով ա ռա ջա ցած պրե տո -
րա կան ի րա վուն քը կա տա րել է կարևո րա գույն
դեր դա տա վա րու թյան զար գաց ման և դա տա -
կան գոր ծու նեու թյան ի րա կա նաց ման մեջ: 

Վեր լու ծե լով պրե տոր նե րի կող մից ըն դուն -
ված է դիկտ նե րի կա ռուց վածքը և բո վան դա կու -
թյու նը՝ կա րե լի է հստակ եզ րա կաց նել, որ պրե -
տո րա կան ի րա վուն քին բնո րոշ է ե ղել նյու թա -
կան և դա տա վա րա կան ի րա վուն քի հա տուկ հա -
րա բե րակ ցու թյու նը: Պ րե տո րը բա նաձևե րի տես -
քով ար ձա նագ րել է միայն այն դա տա վա րա կան
մի ջոց նե րը, ո րոն ցով պատ րաստ վել է լու ծում
տալ հա մա պա տաս խան հայ ցե րին, ինչ պես նաև
ա ռանձ նաց րել է ըն դուն ման են թա կա նյու թա -
կան ի րա վա կան պա հանջ նե րը: Հայ ցերն ըն -
դու նե լով՝ պրե տո րը փաս տա ցիո րեն ստեղ ծել է
նոր նյու թա կան ի րա վունք1: Է դիկտ նե րը, ո րոնք
հան դի սա ցել են պրե տո րա կան ի րա վուն քի ձև,
պա րու նա կել են դա տա վա րա կան նոր մե րի
կարևոր կա ռուց ված քա յին և գոր ծա ռու թա յին ա -
ռանձ նա հատ կու թյուն ներ, վեր ջին ներս գե րակշռել
են նյու թա կան ի րա վուն քի նոր մե րին:

Ողջ պատ մա կան ժա մա նա կաշր ջա նի գո -
յու թյան և գոր ծու նեու թյան ըն թաց քում պրե տո -
րի ինս տի տու տի ա ռա ջա ցու մը, գո յու թյունը և
է դիկտ նե րի ար ձա կու մը պայ մա նա վոր ված են
ե ղել ինչ պես սուբ յեկ տիվ, այդ պես էլ օբ յեկ տիվ
պատ ճառ նե րով: Հին Հռո մի հան րա պե տու թյան
դա րաշր ջա նում հռո մեա կան հա սա րա կու թյան
սո ցիա լա կան և ի րա վա կան կա յու նու թյու նն զգա -
լի մա սով ստեղծ վել է հսկա յա կան իշ խա նա -

կան լիա զո րու թյուն նե րով տի րա պե տող պրե -
տո րի ինս տի տու տի կող մից, ուս տի և այդ կա -
յու նու թյունն ա պա հով ված չի ե ղել պրե տո րի իշ -
խա նու թյան կարճ ժամ կե տի պատ ճա ռով: Ա վե -
լին՝ իշ խա նու թյան տա րե կան փո փո խու թյու նը,
ին չի հետևան քով յու րա քանչ յուր տա րի պրե -
տո րի պաշ տո նն ստանձ նե լու հետևանքով բա -
նա վոր կամ գրա վոր ձևով ար ձակ վել են նոր է -
դիկտ ներ, հենց հա ջոր դա կա նու թյան շնոր հիվ
է հա սա րա կու թյան մեջ ա պա հո վել կա յու նու -
թյան պահ պա նու մը: Այդ ու ժով պրե տո րի է -
դիկտ նե րի հա ջոր դա կա նու թյու նը, ինչ պես նաև
պրե տո րա կան իշ խա նու թյան հա ջոր դա կա նու -
թյու նը, կեն սա կա նո րեն անհ րա ժեշտ են ե ղել և
ա ռա ջա ցել են հա սա րա կու թյան կա րիք նե րից:
Յու րա քանչ յուր նոր պրե տոր հա տուկ ու շա դու -
թյուն է դարձ րել նա խորդ պրե տոր նե րի է դիկտ -
նե րին: Դրա հետևան քով՝ այդ է դիկտ նե րում
ար տա հայտ ված ի րա վա բա նա կան նոր մե րը ձեռք
են բե րել հայտ նի հա ջոր դա կա նու թյուն, քա նի
որ նա խորդ է դիկտ նե րից փո խանց վել են հա -
ջորդ նե րին (edictum tralaticium)2: Յու րա քան -
չյուր պրե տոր է դիկտ նե րի մեջ ձևա կեր պել է իր
գոր ծու նեու թյան ծրա գիրը ողջ պաշ տո նա վար -
ման ժամ կե տի հա մար, դրանց հիմ քում դրել է
նա խորդ է դիկ տից ըն դօ րի նա կած նոր մերը և
լրաց րել նոր՝ փո փոխ ված կյան քին հա մա պա -
տաս խա նող դրույթ նե րով3: Յու րա քանչ յուր հա -
ջորդ է դիկ տում նոր դրույթ նե րի (edictum novum)
ներ մուծ ման շնոր հիվ ձևա վոր վել է ճկուն, դի -
նա միկ, կյան քի փո փոխ վող պայ ման նե րին հեշտ
հար մար վող պրե տո րա կան ի րա վուն քի հա մա -
կարգ4:
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Պ րե տոր ներն է դիկտ նե րի օգ նու թյամբ կի -
րա ռել են, ուղ ղել և լ րաց րել ի րա վա կան դրույթ -
նե րը, ստեղ ծել նոր ի րա վունք, ո րը հայտ նի է ե -
ղել jus honorarium կամ պրե տո րա կան ի րա -
վունք ան վա նմամբ5: Պ րե տո րա կան է դիկտ նե -
րը հան դի սա ցել են բա վա կա նին կարևոր և
միա ժա մա նակ շատ ինք նաձև հռո մեա կան ի -
րա վուն քի աղբ յուր: Դրանք հա տուկ տեղ են
զբա ղեց րել հռո մեա կան ի րա վուն քի մյուս աղ -
բյուր նե րի հա մա կար գում: Է դիկ տի ի րա վա բա -
նա կան ու ժը հա վա սա րեց վել է օ րեն քի ի րա վա -
բա նա կան ու ժին:

Գա յո սի Ինս տի տու ցիա նե րի հա մա ձայն՝ օ -
րենքն այն է, ին չը հռո մեա կան ազ գը հա վա նել
է և ո րո շել, պլե բե յա կան ո րո շումն այն է, ին չը
պլե բեյ նե րը հա վա նել են և ո րո շել, սե նա տա -
կան ո րո շումն այն է, ին չը սե նատը ո րո շել է և
հրա մա յել, կայս եր հրա մա նա գիրն այն է, ին չը
կայսրը ո րո շել է դեկ րե տով կամ է դիկ տով կամ
ռեսկ րիպ տով, այ սինքն՝ պա տաս խան նա մա -
կով: Կաս կա ծի չի են թարկ վում այն փաս տը, որ
կայ սեր հրա մա նա գիրն ու նի օ րի նա կան ուժ,
քա նի որ վեր ջինս իր իշ խա նու թյու նը ձեռք է
բե րել հա տուկ օ րեն քի ու ժով, ինչն էլ ա ռա ջաց -
նում է կայ սե րա կան հրա մա նագ րի օ րի նա կան
ու ժը6:

Պ րե տո րա կան է դիկտ նե րը հան դի սա ցել են
հռո մեա կան ի րա վուն քի աղբ յուր: Դրանց ա -
ռանձ նա հատ կու թյունը և ինք նաձևու թյու նն այն
են, որ սե փա կան բո վան դա կու թյան մեջ պա -
րու նակ վող նոր մերն ու նե ցել են ընտ րո վի բնույթ:
Նշ ված ընտ րո վի բնույթն ար տա հայտ վել է այն
ի մաս տով, որ քա ղա քի պրե տո րի է դիկտ նե րում
պա րու նակ վող նոր մերն ի սկզ բա նե տա րած վել
են միայն հռո մեա կան քա ղա քա ցի նե րի վրա,
իսկ պե րեգ րին նե րի հետ վե ճե րի ա ռա ջաց ման
դեպ քում պե րեգ րին նե րի պրե տո րի է դիկտ նե -
րում պա րու նակ վող նոր մե րը տա րած վել են օ -
տա րերկ րա ցի նե րի և հռո մեա կան քա ղա քա ցի -
նե րի վրա: Հարկ է մատ նան շել, որ պրե տո րի
է դիկտ նե րի նոր մե րի ընտ րո վի բնույթն ար տա -
հայտ վել է նաև այն հանգամանքով, որ դրանք
չեն տա րած վել պրե տո րի ան ձի վրա՝ որ պես

Հռո մի քա ղա քա ցու: Պ րե տորն իր իշ խա նու -
թյան շնոր հիվ լիո վին ա զատ է կա տա րելու իր
պար տա կա նու թյուն նե րը, քա նի որ միայն բա -
րո յա պես է կապ ված ե ղել է դիկտ նե րով:

Հռո մի պե տու թյան և ի րա վուն քի զար գաց -
ման ա վե լի ուշ փու լում՝ հռո մեա կան պրին ցի -
պիա տի դա րաշր ջա նում (մ.թ.ա. 67 թվա կա -
նին), Կոր նե լիոս կայս րը հաս տա տել է, որ պրե -
տոր նե րը, ինչ պես և նրանց ի րա վա սու թյան
ներ քո գտնվող բո լոր մյուս Հռո մի քա ղա քա ցի -
նե րը, պետք է հետևեն սե փա կան է դիկտ նե րին
(edictum perpetuum)7:

Պ րե տո րի է դիկտ նե րի ա ռանձ նա հատ կու -
թյունը և ինք նաձևու թյու նը նաև այն էին, որ
դրանք փաս տա ցիո րեն ու նե ցել են օ րեն քի ի -
րա վա բա նա կան ուժ, սա կայն ա ռա ջա ցել են
այն մարմ նից, որը չի տի րա պե տել ի րա վա -
ստեղծ ար տո նու թյուն նե րով: Պ րե տո րը՝ հռո -
մեա կան սահ մա նադ րու թյա ն հա մա ձայն, չի
ու նե ցել օ րենք ներն ուղ ղե լու կամ չե ղար կե լու
ի րա վունք (praetor jus tollere non potest), քա -
նի որ դա ե ղել է Ազ գա յին ժո ղո վի ի րա վա սու -
թյու նը: Այ նուա մե նայ նիվ, Հին Հռո մում ար դեն
իսկ ստեղծ վել է բա վա կա նին ա ռանձ նա հա -
տուկ մի ի րա վի ճակ, որ տեղ օ րեն քը չի չե ղարկ -
վել, այլ՝ պար զա պես դա դա րել է իր գոր ծո ղու -
թյու նը: Դա ան վան վել է «մերկ ի րա վունք»
(nudum jus quiritium)8: Այդ հան գա ման քը տե -
ղի է ու նե ցել է դիկտ նե րում նա խա տես ված
ծրագ րին հա մա պա տաս խան ըն թա ցող պրե -
տո րա կան գոր ծու նեու թյան և պ րե տո րի իշ խա -
նա կան լիա զո րու թյուն ներն ա պա հով վե լու շնոր -
հիվ: 

Բա վա կա նին հայտ նի, բազ մա փոր ձա ռու և
ի մաս տուն ի րա վա բան նե րի և փի լի սո փա նե րի
կող մից զար գա ցող հռո մեա կան ի րա վուն քի տե -
սու թյան մեջ օ րեն քը պահ պա նե լու պար տա դի -
րու թյու նը հիմ նա վոր վել է այն փաստարկով, որ
օ րեն քը հա մընդ հա նուր հրա մա նա գիր է, փոր -
ձա ռու ան ձանց ո րո շում, դի տա վո րու թյամբ կամ
ոչ մի տում նա վոր կա տար ված հան ցա գոր ծու -
թյուն նե րի սան ձա հա րում, բո լոր քա ղա քա ցի -
նե րի հա մար ընդ հա նուր պե տա կան խոս տում
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( Պա պի նիա նոս), օ րեն քը միտք է, գյուտ, ի մաս -
տուն մարդ կանց ո րո շում և հան ցա գոր ծու թյուն -
նե րի սան ձա հա րում ( Մար ցիա նոս), օ րեն քը հա -
մայն քի ընդ հա նուր հա մա ձայ նու թյունն է, ո րին
հա մա պա տաս խան պետք է ապ րեն հա մայն -
քում գտնվող նե րը ( Դե մոս թե նես), օ րեն քը բո -
լոր Աստ վա ծա յին և մարդ կա յին գոր ծե րի թա -
գա վորն է, ին չի ու ժով պետք է լի նի պե տու թյան
մեջ բնակ վող բա րի և չար մարդ կանց պե տը,
կեն դա նի էակ նե րի ա ռաջ նորդն ու ղե կա վա րը,
ար դա րու թյան և ա նար դա րու թյան չա փո րո շի -
չը, ո րը հրա մա յում է ա նել այն, ին չը պետք է
ար վի (Խ րի սիպ)9:

Բա ցի նշված պատ ճառ նե րից և հիմ քե -
րից, օ րեն քին հետևե լու պար տա դի րու թյու նը
հիմ նա վոր վել է նաև այլ հան գա մանք նե րով:
Տե սա կա նո րեն դա վե րա բե րել է ոչ միայն օ -
րենք նե րին, այլ նաև հռո մեա կան ի րա վուն քի
բո լոր մյուս աղբ յուր նե րին՝ նե րառ յալ պրե տո -
րա կան է դիկտ նե րը: Իսկ գործ նա կա նում վեր -
ջին նե րիս պահ պա նու մը հիմ նա կա նում ա պա -
հով վել է պրե տո րի իշ խա նա կան լիա զո րու -
թյուն նե րի հետ հա րա բե րակց վող իմ պե րա տիվ
մե թոդ նե րով10:

Քա ղա քի պրե տո րի, ինչ պես նաև այլ քա -
ղա քի՝ պե րեգ րին նե րի պրե տո րի իշ խա նու թյունն
օգ տա գործ վել է ի րենց կող մից ստեղծ ված ինս -
տի տուտ նե րի և նոր մե րի պաշտ պա նու թյան
նպա տա կով: Դա, բնա կա նա բար, ան հա մե մա -
տե լի է ե ղել ոչ այդ քան դա տա կան, որ քան ռազ -
մա կան և քա ղա քա ցիա կան ար տո նու թյուն նե -
րով օժտ ված պրո վին ցիա յի պրե տո րի իշ խա -
նու թյան հետ11: Նույ նիսկ ա վե լին՝ ա ռա ջին և
երկ րորդ պրե տոր նե րի իշ խա նու թյուն նե րը,
հետևա բար նաև՝ ի րենց կող մից ստեղծ ված
ինս տի տուտ նե րի և նոր մե րի ա պա հո վու թյան և
պաշտ պա նու թյան հնա րա վո րու թյուն ները, ո րո -
շա կի չա փով սահ մա նա փակ վել են նույ նիսկ
վեր ջին նե րիս ձևա կան ի րա վա սու թյան շրջա -
նակ նե րում: Այդ պրե տոր նե րի է դիկտ նե րի վե -
րա բեր յալ գոր ծել են խիստ տա րած քա յին սահ -
մա նա փա կում ներ, դրանք ճա նաչ վել են յու րա -

քանչ յուր պրե տո րի հա մե մա տա բար փոքր տա -
րած քում:

Այս կա պակ ցու թյամբ հռո մայեցի ի րա վա -
բան Պո ղո սը գրել է. «Իր տա րած քից դուրս ի -
րա վունք հայ տա րա րո ղին (ո րո շում կա յաց նո -
ղին) կա րե լի է ան պատ ժե լիո րեն չեն թարկ վել,
նույ նիսկ այն դեպ քում, երբ նա ցան կա նա ո րո -
շում կա յաց նել իր ի րա վա սու թյան սահ ման նե -
րից դուրս»12: Բա ցի այդ՝ պրե տո րա կան իշ խա -
նու թյան սահ մա նա փա կում նե րը տա րած վել են
ո րո շա կի կա տե գո րիա յի ան ձանց, մաս նա վո -
րա պես՝ հա րա զատ նե րի և մտե րիմ նե րի, վրա:
Ուլ պիա նո սի խոս քե րի հա մա ձայն՝ ի րա վա սու -
թյուն ու նե ցո ղը չպետք է հայ տա րա րի որևէ ի -
րա վունք (կա յաց նի ո րո շում) իր, իր կնոջ կամ
ի րենց ե րե խա նե րի և ոչ էլ իր կող մից ա զատ
ար ձակ ված ստրուկ նե րի կամ իր մոտ գտնվող
ու րիշ ան ձանց գոր ծե րով13: 

Սահ մա նա փա կում նե րը վե րա բե րել են նաև
ո րոշ տե սա կի հայ ցե րին, օ րի նակ՝ այս պես կոչ -
ված օ ժան դակ հայ ցե րին, ո րոնք, Հուս տի նիա -
նո սի Ինս տի տու ցիա նե րի հա մա ձայն՝ չեն տա -
րած վել քա ղա քի պրե ֆեկ տի, պրե տո րի, պրո -
վին ցիա յի փո խա նոր դի, ինչ պես նաև խնա մա -
կալ նշա նա կե լու ի րա վունք ու նե ցող ան ձան ցից
ոչ մե կի վրա14: 

Թ վար կած նե րի հետ մեկ տեղ՝ գո յու թյուն
են ու նե ցել նաև պրե տո րի իշ խա նու թյան և ի -
րա վա սու թյան այլ սահ մա նա փա կում ներ: Սա -
կայն դրանք չեն հա մար վել էա կան պրե տո րի
կող մից հրա պա րակ վող է դիկտ նե րի ա պա հով -
ման, պաշտ պա նու թյան և վեր ջին նե րիս հի ման
վրա ձևա վոր վող դա տա կան նա խա դե պե րի հա -
մար:

Պ րե տո րա կան նա խա դե պա յին ի րա վուն -
քի կարևոր ա ռանձ նա հատ կու թյու նն այն է, որ
ձևա վոր վել է պրե տո րա կան ակ տե րի և դա տա -
կան ո րո շում նե րի հի ման վրա և դրան ցում պա -
րու նակ վող դրույթ նե րի կրկնու թյան շնոր հիվ:
Դրանք ստեղ ծել են նա խա դե պեր ոչ միայն դա -
տա վա րա կան, այլ նաև՝ նյու թա կան ի րա վուն -
քի ո լոր տում: Դա տա վա րա կան ի րա վուն քի ո -
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լոր տի նա խա դե պե րից ա ռաջ նա հերթ աչ քի են
ըն կել ար դա րու թյամբ և ող ջամ տու թյամբ լուծ -
վող հետևյալ վի ճե լի հար ցե րը՝ տար բեր սե ռի
որ դեգր վող նե րին խնա մա կալ նշա նա կե լու, պայ -
մա նագ րա յին բնույ թի հա րա բե րու թյուն ներ սահ -
մա նե լու և, դրա նից կախ ված՝ հա մա պա տաս -
խան հայցն ըն դու նե լու կամ մեր ժե լու, քսան -
հինգ տա րին չլրա ցած հայց վո րի նախ կին դիր -
քը վե րա կանգ նե լու, ա ռա ջին հեր թի ժա ռանգ -
նե րին հաս տա տե լու հար ցե րը: Ժա ռանգ ման
կար գի դեպ քում կտակ նե րի ձևը ե ղել է պար -
զեց ված, իսկ մա հա ցա ծի գույ քն ստա նա լու և
գույ քի տի րա պե տու թյան թույլտ վու թյու նը ստա -
նա լու ժամ կետ նե րը՝ սահ ման ված: Հաս տատ -
ված են ե ղել նաև ժա ռանգ ման կարգն և ժա -
ռանգ նե րի հեր թա կա նու թյու նը, ինչ պես նաև
նմա նա տիպ այլ հար ցեր15: 

Քա ղա քա ցիա կան ի րա վուն քի ո լոր տում
պրե տո րա կան է դիկտ նե րի և դա տա կան ո րո -
շում նե րի կող մից ստեղծ ված նա խա դե պե րի
ցան կից ա ռանձ նա ցել են հաս կա ցու թյա նը, բո -
վան դա կու թյա նը, ձևին, ա ռա ջաց ման պայ ման -
նե րին և բո նի տա րա կան (պրե տո րա կան) սե -
փա կա նու թյան դրսևոր մա նը վե րա բեր ող նա -
խա դե պե րը: Նա խա դե պա յին ճա նա պար հով
տվյալ տե սա կի սե փա կա նու թյան ստեղ ծումն
ա զա տել է մի շարք հնա ցած պայ մա նա կա նու -
թյուն նե րից ինչ պես ձեռք բեր ման ճա նա պար -
հը, այդ պես էլ մի սե փա կա նա տի րո ջից մյու սին
փո խան ցե լու կար գը: Եր բեմն գույ քի փո խանց -
ման հա մար բա վա կան է ե ղել տի րոջ կա մա -
հայտ նու թյու նը՝ ա ռանց գույ քի փաս տա ցի փո -
խանց ման: Ո րոշ դեպ քե րում հենց տի րոջ կամ -
քի շնոր հիվ է ան հայտ ան ձին փո խանց վել գույ -
քի նկատ մամբ սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը:
Վեր ջին դրույ թը բա ցատր վել է նման օ րի նա -
կով. «Երբ պրե տոր ներն ու կոն սուլ նե րը դրամ
են նե տում ամ բո խի մեջ, նրանք չգի տեն, թե
ամ բո խից ո՛վ որ քան կստա նա, սա կայն նրանք
ցան կա նում են, որ յու րա քանչ յու րին պատ կա նի
այն, ինչը որ ստա նա, ուս տի դրա նով ան մի ջա -
պես դարձ նում են նրան սե փա կա նա տեր»16:

Նա խա դե պե րի տվյալ տե սա կի հետ մեկ -
տեղ՝ նյու թա կան ի րա վուն քի ո լոր տում ստեղծ -

վել է նաև, մաս նա վո րա պես, գույ քի տի րա պետ -
մանն ու վե րա կանգ մա նը վե րա բեր ող նա խա -
դե պե րի զգա լի քա նակ:

Այս նա խա դե պե րն ստեղծելիս, հատ կա -
պես՝ երբ որևէ մե կը վեճ է ձեռ նար կել տի րա -
պետ ման կամ մաս նա կի տի րա պետ ման կա -
պակ ցու թյամբ, պրե տորն ար ձա կել է ին տեր -
դիկտ ներ, այ սինքն՝ բա նա վոր բա նաձևեր, ո -
րոնց մի ջո ցով հրա մա յել կամ ար գե լել է կա տա -
րել որևէ գոր ծո ղու թյուն: Պ րե տո րա կան ի րա -
վուն քի նա խա դե պա յին բնույ թը հա մակց վել է և
լ րաց վել հռո մեա կան ի րա վուն քի այլ հա մա կար -
գե րի նմա նա տիպ բնույ թով17: 

Դա րե րի ըն թաց քում հայտ նի ի րա վա բան -
նե րի կող մից կա տար ված աշ խա տանքն ու նե -
ցել է զգա լի նշա նա կու թյուն: Գոր ծող օ րենք նե -
րի մեկ նա բան ման մի ջո ցով և ի րա վուն քի կի -
րառ ման տար բեր վի ճե լի հար ցե րի վե րա բե -
րյալ կար ծի քի շա րադր մամբ նրանք տվել են
սե փա կան պա տաս խան նե րը, ին չի օգ նու թյամբ
փաս տա ցի ստեղ ծել են նոր ի րա վա կան նոր -
մեր և նույ նիսկ ինս տի տուտ ներ:

Անդ րա դառ նա լով հռո մեա կան ի րա վուն քի
զար գաց ման և նոր պայ ման նե րին դրա հին
դրույթ նե րի հար մա րեց ման ըն թաց քում ի րա -
վա բան նե րի կա տա րած աշ խա տան քին՝ դա սա -
կան հռո մեա կան ի րա վուն քը, ըստ էու թյան, ե -
ղել է ի րա վա բան նե րի ի րա վունք: Այդ ժա մա -
նա կա հատ վա ծում, որ պես կա նոն, մաս նա վոր
ի րա վուն քի բո լոր վե ճե րը լուծ վել են անհ րա -
ժեշտ ի րա վա կան գի տե լիք նե րով չտի րա պե տող
դա տա վոր նե րի կող մից: Սա կայն դա տա վոր նե -
րը խոր հուրդ ներ են ստա ցել հա մա պա տաս -
խան գի տե լիք ներ ու նե ցող ի րա վա բան նե րից,
ով քեր դատավորների նման պատ կա նել են
հռո մեա կան ազն վա կան նե րի խա վին: Հան րա -
պե տու թյան ժա մա նա կաշր ջա նում ի րա վա բան -
նե րի բարձր սո ցիա լա կան և մաս նա գի տա կան
կար գա վի ճա կը խոր հուրդ նե րին փաս տա ցիո -
րեն հա ղոր դել է ի րա վաս տեղծ ուժ: 

Ի րա վա բան նե րի խոր հուրդ նե րի հե ղի նա -
կու թյունը և ի րա վա բա նա կան նշա նա կու թյունը
ե ղել են ան փո խա րի նե լի ողջ հռո մեա կան կայս -
րու թյան ըն թաց քում, երբ կայս րե րի ա նու նից
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15 Տե՛ս, Машкин Н. А., История Древнего Рима, М., 1948, էջ 354:
16 Տե՛ս, Кофанов Л. Л., Томсинов В. А., նշվ. աշխ., էջ 95, 97:
17 Տե՛ս, Хаусманингер Г., О современном значении римского права, Советское государство и право, 1991, No5, էջ 101-102:



ա ռա վել ա կա նա վոր ի րա վա բան նե րին շնորհ -
վել է ի րա վա բա նա կան եզ րա կա ցու թյուն ներ ա -
նե լու ի րա վունք: Դա սա կան ի րա վա բան Գա յո -
սը նման եզ րա կա ցու թյուն նե րը դի տար կել է որ -
պես հռո մեա կան ի րա վուն քի բա վա կա նին
կարևոր աղբ յուր ներ: Դրանց վե րագր վել է օ -
րեն քի ուժ18:

Որ պես ի րա վուն քի փաս տա ցի աղբ յուր ներ՝
դի տարկ վել են նաև հե ղի նա կա վոր ի րա վա -
բան նե րի գոր ծու նեու թյան այլ տե սակ նե րը՝ ի -
րա վա բա նա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի հա մար բա -
նաձևի մշակ մա նը, կոնկ րետ ի րա վա բա նա կան
հար ցե րին և դա տա րան նե րում գոր ծե րի վար -
մա նը վե րա բեր ող նրանց խորհր դատ վու թյուն -
ներն ու եզ րա կա ցու թյուն նե րը: Կոնկ րետ խնդիր -
նե րի լու ծում նե րի հի ման վրա, ո րոն ցով ի րենց
դի մել են քա ղա քա ցի ներն ու տար բեր պե տա -
կան մար մին նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը, հռո -
մեա կան ի րա վա բան նե րը մշա կել են բո լո րի

հա մար ընդ հա նուր վար քագ ծի նոր նոր մեր,
ինչ պես նաև վի ճե լի, ի րա վա բա նո րեն և սո -
ցիա լա պես նշա նա կա լից գոր ծե րի քննման հա -
մար սկզբունք ներ և մո տե ցում ներ:

Վե րը նշված ի րա վա բա նա կան աշ խա տանք -
ներն ու եզ րա կա ցու թյուն նե րը պահ պան վել և
շա րու նա կա բար փո խանց վել են ի րենց հա ջոր -
դող նե րին՝ նմա նա տիպ դեպ քե րում կի րառ վե -
լու նպա տա կով19: 

Փաս տա ցի կա տա րե լով Հին Հռո մի սո վո -
րույթ նե րի և պատ մա կան հան գա մանք նե րի ու -
ժով ի րենց վրա դրված մեկ նա բա նու թյան գոր -
ծա ռույթ ներն ու մա սամբ կի րա ռե լով պո զի տիվ
ի րա վուն քը՝ հռո մայեցի ի րա վա բան նե րը, քա -
ղա քի և այլ քա ղա քի պրե տո րի հետ մեկ տեղ,
գործ նա կա նում ստեղ ծել են հռո մեա կան հա -
սա րա կու թյան և պե տու թյան հա մար նոր նա -
խա դե պա յին ի րա վունք: 
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18 Տե՛ս, Кофанов Л. Л., Томсинов В. А., նշվ. աշխ., էջ 361:
19 Տե՛ս, Хаусманингер Г., նշվ. աշխ., էջ 101:
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ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ

Ֆի նան սա կան ի րա վուն քի ազ դե ցու թյան
ներ քո, թե կուզ տար բեր աս տի ճան նե րով, ի րա -
կա նա նում են գործ նա կա նում բո լոր պե տա կան
գոր ծա ռույթ նե րը։ Ան տա րա կույս, պետք է հա -
մա ձայ նել, որ ֆի նան սա կան ի րա վունքն ազ դե -
ցու թյուն է գոր ծում հա սա րա կու թյան և ամ բող -
ջու թյամբ վերց րած պե տու թյան կյան քի կարևո -
րա գույն կող մե րի վրա։ Ֆի նան սա կան ի րա -
վուն քի նոր մե րի, պե տու թյան և տե ղա կան ինք -
նա կա ռա վար ման մար մին նե րի ֆի նան սա կան
գոր ծու նեու թյան ի րա վա կան կար գա վոր ման մի -
ջո ցով ստեղծ վում են պե տու թյան ու տե ղա կան
ինք նա կա ռա վար ման մար մին նե րի դրա մա կան
բյու ջե տա յին հիմ նադ րամ նե րը, ո րոնք ուղղ ված
են հան րա յին նշա նա կու թյան խնդիր նե րի ֆի -
նան սա վոր մա նը։ Ա ռանց հան րա յին ֆի նան սա -
կան (դրա մա կան) հա րա բե րու թյուն նե րի ի րա -
վա կան կար գա վոր ման՝ հնա րա վոր չէ երկ րի
զար գա ցու մը, բա ցառ վում է տնտե սու թյան զար -
գաց ման հա մար անվ տանգ պայ ման նե րի ստեղ -
ծու մը, անհ նար է դառ նում ամ բողջ պե տու թյան
կեն սա գոր ծու նեու թյու նը1։ Այդ պատ ճա ռով զար -
գաց ման ար դի փու լում ֆի նան սա կան ի րա վուն -
քի առջև ծա գում են նոր խնդիր ներ. 

1. ֆի նան սա կան ի րա վուն քը պետք է վե -
րաի մաս տա վո րի մի շարք ֆի նան սա-ի րա վա -
կան ինս տի տուտ ներ և հաս կա ցու թյուն ներ,
դրանք լրաց նի փո փոխ ված պայ ման նե րին հա -
մար ժեք նոր բո վան դա կու թյամբ.

2. ֆի նան սա կան ի րա վուն քի խնդիրն է
հա մար վում նոր ֆի նան սա-ի րա վա կան ինս տի -
տուտ նե րի ու սում նա սի րու թյու նը, ֆի նան սա-
իրա վա կան նոր հա յե ցա կար գե րի ձևա վո րու -
մը՝ ել նե լով ֆի նան սա կան ար դի օ րենսդ րու -

թյու նից, ինչ պես նաև ֆի նան սա կան օ րենք նե -
րի զար գաց ման նոր պա հանջ նե րից։ Այս եր կու
խնդիր նե րը պետք է լուծ վեն ֆի նան սա կան ի -
րա վուն քի կող մից, ա մե նից ա ռաջ՝ ընդ հա նուր
տե սա կան հիմ նախն դիր նե րի մշակ ման ըն թաց -
քում2։ 

Այ սօր ֆի նան սա-ի րա վա կան մտա ծո ղու -
թյան հա րա ցույ ցը փոխ վում է։ Խորհր դա յին
ժա մա նակ նե րում ֆի նան սա կան ի րա վուն քի ա -
ռար կան կազ մող հա րա բե րու թյուն նե րը ըմբռն -
վել են հիմ նա կա նում որ պես կա ռա վար ման հա -
րա բե րու թյուն ներ՝ այս տե ղից բխող բո լոր
հետևանք նե րով։ Հա մա պա տաս խա նա բար, գի -
տա կան հե տա զո տու թյուն նե րը նույն պես գլխա -
վո րա պես կենտ րո նա ցած էին ֆի նան սա կան ի -
րա վուն քի հիմ նախն դիր նե րի վրա՝ պե տա կան
կա ռա վար ման դիր քե րից, բյու ջե տա յին ո լոր -
տում պե տու թյան և ն րա մար մին նե րի ի րա վա -
սու թյուն նե րի, բյու ջե տա յին ի րա վուն քի այլ հիմ -
նախն դիր նե րի վրա, ո րոնք դի տարկ վում էին
կա ռա վար ման հա րա բե րու թյուն նե րի պրիզ մա -
յով։ Ներ կա յումս ֆի նան սա կան ի րա վա հա րա -
բե րու թյուն նե րը անհ րա ժեշտ է գնա հա տել ոչ
միայն կա ռա վար ման, այլև հա վա սար չա փով
նաև որ պես գույ քա յին հա րա բե րու թյուն ներ, ին -
չով պայ մա նա վոր ված՝ գի տա կան հե տա զո տու -
թյուն նե րի մեծ մասն այ սօր նվիր ված է ֆի նան -
սա-ի րա վա կան կար գա վոր ման գույ քա յին բաղ -
կա ցուց չին։ Արդ յուն քում՝ մի քա նի գիտ նա կան -
ներ ե կել են այն եզ րա կա ցու թյան, որ ֆի նան -
սա կան ի րա վուն քի ա ռար կան անհ րա ժեշտ է
ո րո շել գույ քա յին և դ րա հետ կապ ված ոչ գույ -
քա յին հա րա բե րու թյուն նե րի մի ջո ցով, ո րոնք
ա ռա ջա նում են պե տու թյան և տե ղա կան ինք -
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ՀՀ հաշվեքննիչ պալատի 2-րդ վարչության գլխավոր մասնագետ,
ՀՀ ԱԻՆ Ճգնաժամային կառավարման ակադեմիայի
բնական գիտությունների ամբիոնի վարիչ,
մանկավարժական գիտությունների թեկնածու
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նա կա ռա վար ման մար մին նե րի ֆի նան սա կան
գոր ծու նեու թյան ըն թաց քում3։

Կա րե լի է մատ նան շել ֆի նան սա կան ի րա -
վուն քի ներ քո բեր յալ հրա տապ հիմ նախն դիր -
նե րը, ո րոնք են թա կա են նոր ի մաս տա վո րում -
նե րի և լուծ ման նոր մո տե ցում նե րի։

1. Ֆի նան սա կան ի րա վուն քի ընդ հա նուր
տե սա կան հիմ նախն դիր ներ։ Հիմ նա խնդիր նե -
րի այս շար քին վե րա բե րում են այն պի սի հար -
ցե րի ու սում նա սի րու թյուն ներ, ինչ պի սիք են ֆի -
նան սա կան ի րա վուն քի ա ռար կան, ֆի նան սաի -
րա վա կան նոր մե րի և հա րա բե րու թյուն նե րի էու -
թյու նը և ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը, պե տա -
կան ֆի նան սա կան վե րահս կո ղու թյան յու րա -
հատ կու թյուն նե րը, ֆի նան սա-ի րա վա կան պա -
տաս խա նատ վու թյու նը։ Գիտ նա կան ներն ըն դու -
նում են, որ ֆի նան սա կան ի րա վուն քի ա ռար -
կան կազ մում են այն հա րա բե րու թյուն նե րը, ո -
րոնք ծա գում են պե տու թյան և տե ղա կան ինք -
նա կա ռա վար ման մար մին նե րի ֆի նան սա կան
գոր ծու նեու թյան ըն թաց քում։ Այ նուա մե նայ նիվ,
այդ հա րա բե րու թյուն նե րի ստու գաց ման մեջ գո -
յու թյուն ու նի ո րո շա կի անհս տա կու թյուն։ 

2. Բ յու ջե տա յին ի րա վուն քի և պե տա կան
ու տե ղա կան բյու ջե տա յին ի րա վուն քի, ար տաբ -
յու ջե տա յին մի ջոց նե րի հիմ նախն դիր ներ։ Ի րա -
վուն քի այս բա ժինն ու սում նա սի րում է բյու ջե -
տա յին կար գի, բյու ջե տա յին գոր ծըն թաց նե րի,
դրա մա կան մի ջոց նե րի, բյու ջե տա յին ամ բող -
ջա կան հիմ նադ րամ նե րի ի րա վա կան հիմ նախն -
դիր նե րը։

3. Պե տա կան ե կա մուտ նե րի և ծախ սե րի
ի րա վա կան հիմ նախն դիր ներ։ Այս բա ժի նը նե -
րա ռում է գի տա կան այն թե մա նե րի հա մա լի րը,
ո րոնք վե րա բե րում են հար կա յին ի րա վուն քի
տե սու թյան մշակ մա նը, հար կե րի հե տա զո տու -
թյա նը և պե տու թյան ոչ հար կա յին ե կա մուտ նե -
րին, պե տա կան վար կե րի ի րա վա կան հիմ քե -
րին, ինչ պես նաև բյու ջե ժա մա նա կին մուտ քե -
րի ա պա հով մա նը և բ յու ջե տա յին հիմ նարկ նե -
րի բյու ջե տա յին ֆի նան սա վոր մա նը, ար տաբյու -
ջե տա յին մի ջոց նե րի ի րա վա կան հիմ նախն դիր -
նե րի ու սում նա սի րու թյա նը։

4. Վար կա յին հա մա կար գի, դրա մաշր ջա -
նա ռու թյան, ար տար ժու թա յին կար գա վոր ման
և վե րահս կո ղու թյան ի րա վա կան հիմ նախն դիր -
ներ։ Ի րա վուն քի այս բա ժի նը նպա տակ ու նի
բա ցա հայ տել ո լոր տում ֆի նան սա-ի րա վա կան
հա րա բե րու թյուն նե րի ա ռանձ նա հատ կու թյուն -
նե րը։ Օ րի նակ՝ բան կա յին ի րա վուն քի ան կա -
խու թյու նը։ Դեռևս բա վա րար չա փով հե տա -
զոտ ված չէ վար կա վոր ման ո լոր տը, հատ կա -
պես ֆի նան սա-ի րա վա կան և քա ղա քա ցիա-
իրա վա կան հա րա բե րու թյուն նե րի սահ մա նա -
զատ ման խնդի րը4։

Այս հիմ նախն դիր նե րից յու րա քանչ յու րը
թեև ինք նա կա է, սա կայն սեր տո րեն կապ ված
է մյուս նե րի հետ։ 

Նոր ժա մա նակ նե րը ֆի նան սա կան ի րա -
վուն քի գի տու թյան առջև նոր խնդիր ներ են
դրել։ Այդ մի տու մը թույլ է տա լիս այլ կերպ դի -
տար կել ֆի նան սա կան ի րա վուն քի ա ռան ձին
ինս տի տուտ ներ։

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան՝ որ պես
շու կա յա կան տնտե սու թյուն ու նե ցող երկ րի ժա -
մա նա կա կից զար գա ցու մը օբ յեկ տի վո րեն կապ -
ված է ֆի նան սա կան-հար կա յին հա րա բե րու -
թյուն նե րի և դ րանց ի րա վա կան կար գա վոր -
ման մե խա նիզմ նե րի հետ։ Պե տու թյան և տե -
ղա կան կա ռույց նե րի ֆի նան սա կան գոր ծու նեու -
թյան մե խա նիզ մի մեջ ա ռանձ նա հա տուկ տեղ
են զբա ղեց նում հար կադր ման ի րա վա կան կար -
գա վո րու մը, պե տա կան և բան կա յին վար կա -
վո րու մը, դրա մաշր ջա նա ռու թյու նը, ար տար ժու -
թա յին կար գա վո րու մը և այլն։ Ֆի նան սա կան
ի րա վուն քի տե սու թյան մեջ պե տու թյան ֆի նան -
սա կան գոր ծու նեու թյունն ըն դուն ված է հա մա -
րել դրա մա կան մի ջոց նե րի հա վա քագր ման
պլա նա յին գոր ծըն թաց, ֆի նան սա կան հիմ նա -
դրամ նե րի ստեղ ծում, դրա մա կան մի ջոց նե րի
ծախ սում, ին չը պե տու թյա նը թույլ է տա լիս արդ -
յու նա վե տո րեն ի րա կա նաց նել իր գոր ծա ռույթ -
նե րը և լու ծել խնդիր նե րը։ Ա ռանց ֆի նան սա -
կան գոր ծու նեու թյան անհ նա րին է պե տու թյան
ու հա սա րա կու թյան բնա կա նոն կեն սա գոր ծու -
նեու թյու նը՝ ընդ հան րա պես, և յու րա քանչ յուր
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ա ռան ձին քա ղա քա ցու նը՝ մաս նա վո րա պես։
Կարևոր է ընդգ ծել, որ պե տու թյան ֆի նան սա -
կան գոր ծու նեու թյու նը կա յա նում է ֆի նան սա -
կան ի րա վուն քի սուբ յեկտ նե րի ի րա վա չափ վար -
քի արդ յուն քում, որն ուղղ ված է ֆի նան սա կան
հա րա բե րու թյուն նե րի կար գա վոր ման ի րա վա -
բա նա կան մե խա նիզմ նե րի պահ պան մա նը և
կա տա րե լա գործ մա նը։ Ֆի նան սա-ի րա վա կան
կար գա վոր ման մե խա նիզմ նե րի վրա որ պես
ներ գոր ծու թյան հիմ նա կան ուղ ղու թյուն ներ հան -
դես են գա լիս ի րա վաս տեղծ, ի րա վա կի րառ
գոր ծու նեու թյու նը և պե տա կան հար կադ րան -
քը։

Այ նուա մե նայ նիվ, չի կա րե լի պնդել, թե ժա -
մա նա կա կից Հա յաս տա նում ֆի նան սա կան օ -
րենսդ րու թյան կի րառ ման գոր ծըն թա ցում ի րա -
վա կի րա ռող նե րը չեն բախ վում օ րենսդ րու թյան
կա տա րե լա գործ ման բնա գա վա ռում, ինչ պես
նաև պե տա կան ֆի նան սա կան վե րահս կո ղու -
թյան ո լոր տում առ կա այն պի սի հիմ նախն դիր -
նե րի, ո րոն ցով խո չըն դոտ վում է բյու ջե տա յին,
հար կա յին գոր ծու նեու թյան հիմ նա կան օ ղակ -
նե րի մե խա նիզ մի գոր ծառ նու թյու նը։ 

« Ֆի նանս ներ», «ֆի նան սա կան ռե սուրս -
ներ», «դրա մա կան հիմ նադ րամ ներ» հաս կա -
ցու թյուն նե րի փո խա դարձ սերտ կա պը պայ -
մա նա վո րում է երկ րի ֆի նան սա կան ի րա վի ճա -
կի և դ րա մա կան հա մա կար գի վրա ի րա վա -
կան ազ դե ցու թյան մե խա նիզ մի վեր լու ծու թյու -
նը, ո րոնք, ի րենց հեր թին, նույն պես կրում են
ժա մա նա կա կից շու կա յա կան տնտե սու թյան բո -
լոր դրսևո րում նե րը, քա նի որ տնտե սու թյու նը
բնու թագր վում է շա րու նա կա կան գնա ճով, ո րը
հան րա յին վե րար տադ րու թյան, ինչ պես նաև
տնտե սա կան ոչ արդ յու նա վետ քա ղա քա կա նու -
թյան գոր ծըն թա ցում ծնում է բազ մա թիվ ան -
հա մա չա փու թյուն ներ։ 

Հար կա վոր է ըն դու նել, որ տնտե սա կան օ -
րենք նե րը տնտես վա րող սուբ յեկտ նե րին պար -
տադ րում են հա մա պա տաս խան վար քա գիծ։
Սա կայն հատ կա պես ի րա վա բա նա կան օ րենք -
նե րը պետք է ա պա հո վեն շու կա յի մաս նա կից -
նե րի տնտե սա կան գոր ծու նեու թյան հա մա պա -
տաս խա նու թյու նը տնտե սա կան օ րենք նե րին։
Հետևա բար, ընդգ ծե լով ներ կա ժա մա նակ նե -
րում ֆի նան սա կան ի րա վուն քի ա ճող դե րը հա -
սա րա կու թյան կեն սա գոր ծու նեու թյան և պե տու -
թյան տնտե սա կան գոր ծու նեու թյան մեջ՝ ան -

հրա ժեշտ է խո սել ի րա վա կան մի ջոց նե րի նշա -
նա կու թյան մա սին, ո րոն ցով հան րա յին ֆի -
նանս նե րի, դրա մաշր ջա նա ռու թյան, ֆի նան սա -
կան քա ղա քա կա նու թյան բնա գա վա ռում կա -
րե լի է հաս նել հա սա րա կա կան հա րա բե րու -
թյուն նե րի ի րա վա կան կար գա վոր ման։ 

Բա ցի այդ՝ պե տու թյունն իր ֆի նան սա կան
քա ղա քա կա նու թյունն ի րա կա նաց նում է նաև
պե տա կան ֆի նան սա կան վե րահս կո ղու թյան
մար մին նե րի հա մա կար գի մի ջո ցով, քա նի որ
հատ կա պես այդ հա մա կար գի մի ջո ցով է ա -
պա հով վում պե տու թյան և տե ղա կան ինք նա -
կա ռա վար ման մար մին նե րի դրա մա կան հիմ -
նադ րամ նե րի կազ մա վոր ման, բաշխ ման և օգ -
տա գործ ման մե խա նիզմ նե րի կա ռա վա րու մը։

Ժա մա նա կա կից տնտե սա-ի րա վա կան ի -
րո ղու թյուն նե րի մեջ ֆի նան սա կան վե րահս կո -
ղու թյան ողջ հա մա կար գի դե րի և ն շա նա կու -
թյան բարձ րա ցու մը հան դի սա նում է կա ռա վար -
ման և պե տա կան վե րահս կո ղու թյան հա մա -
կար գե րի հիմ նա կան տար րը։

Քն նարկ վող բո լոր հիմ նախն դիր ներն ի -
րենց հեր թին հրա տապ են դարձ նում ի րա վաս -
տեղծ և ի րա վա կի րառ խնդիր նե րի լու ծու մը ֆի -
նան սա կան ո լոր տում, քա նի որ ֆի նան սա կան
ի րա վուն քի նոր մե րով է կար գա վոր վում պե տու -
թյան ողջ գոր ծու նեու թյու նը դրա մա կան մի ջոց -
նե րի հիմ նադ րամ նե րի կազ մա վոր ման, բաշխ -
ման և օգ տա գործ ման ուղ ղու թյամբ։

Հետևա պես, քննար կե լով ֆի նան սա կան
քա ղա քա կա նու թյան ար դիա կա նաց ման հար -
ցե րը՝ կարևոր է չմո ռա նալ ֆի նան սա-ի րա վա -
կան քա ղա քա կա նու թյան մա սին։ Կա րե լի է ան -
վերջ խո սել ճգնա ժա մից դուրս գա լու ու ղի նե -
րի, հետճգ նա ժա մա յին բա ցա սա կան դրսևո -
րում նե րի հաղ թա հար ման, տնտե սու թյան ար -
դիա կա նաց ման և այլ նի մա սին, բայց ե թե ֆի -
նան սա կան քա ղա քա կա նու թյան ի րա կա նաց -
ման ուղ ղու թյուն նե րը և մե խա նիզմ նե րը չեն ամ -
րագր ված ֆի նան սա-ի րա վա կան նոր մե րում,
կամ՝ ամ րագր ված են, սա կայն ի զո րու չեն
կար գա վո րե լու ծա գող ի րա վա հա րա բե րու թյուն -
նե րը, ու րեմն ֆի նան սա կան արդ յու նա վետ քա -
ղա քա կա նու թյան մա սին խոսք լի նել չի կա րող։

Հա տուկ պետք է ընդգ ծել, որ ի րա վուն քի
նոր մե րում ամ րագ րե լով ֆի նան սա կան ո լոր -
տում պե տու թյան և հա մայն քա յին կա ռույց նե րի
խնդիր նե րի ի րա կա նաց ման մի ջոց նե րը և մե -
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խա նիզմ նե րը` օ րենս դիրն օ ժան դա կում է ի րա -
վա կան պա տաս խա նատ վու թյան կարևո րա -
գույն ինս տի տու տի գոր ծառն մա նը։

Ֆի նան սա կան օ րենսդ րու թյան մեջ ա ռայս -
օր բա ցա կա յում է ֆի նան սա կան գոր ծըն թա ցի,
ֆի նան սա կան ի րա վա խախ տում նե րի, ֆի նան -
սա կան-ի րա վա կան պա տաս խա նատ վու թյան,
ֆի նան սա կան պատ ժա մի ջոց նե րի օ րենսդ րա -
կան ամ րագ րու մը։

Անհ րա ժեշտ է ընդգ ծել, որ հատ կա պես ֆի -
նան սա-ի րա վա կան քա ղա քա կա նու թյունն է ա -
պա հո վում ֆի նան սա կան քա ղա քա կա նու թյան
ի րա կա նա ցու մը՝ պե տա կան և տե ղա կան ինք -
նա կա ռա վար ման մար մին նե րի կող մից ըն դուն -
ված ի րա վա կան ակ տե րի ըն դուն ման ու կի -
րառ ման մի ջո ցով, ո րոնց նոր մե րը սահ մա նում
են ի րա վա հա րա բե րու թյան կող մե րի ի րա վունք -
ներն ու պար տա կա նու թյուն նե րը, ինչ պես նաև
պա տաս խա նատ վու թյու նը դրանց խախտ ման
դեպ քում5։

Այս բո լո րը մատ նան շում են ֆի նան սա-
իրա վա կան քա ղա քա կա նու թյան կարևո րա գույն
դե րը պե տու թյան և տե ղա կան ինք նա կա ռա -
վար ման մար մին նե րի գոր ծու նեու թյան արդ յու -
նա վե տու թյան ա պա հով ման, ինչ պես նաև երկ -
րի հե ռան կա րա յին զար գաց ման ի րա կա նաց -
ման հա մար։

Անհ րա ժեշտ է նաև նշել նոր մա տի վա յին
ակ տե րում կոնկ րետ հա կագ նա ճա յին գոր ծո -
ղու թյուն նե րի, հա կագ նա ճա յին քա ղա քա կա նու -
թյան մաս նա կից նե րի վար քա կա նոն նե րի մա -
սին։ Ընդ ո րում՝ տնտե սա գետ նե րի կար ծի քով՝
գնա ճը պա հան ջում է պե տու թյան կող մից իր
նկատ մամբ մշտա կան ու շադ րու թյուն և կար -
գա վո րում։ Ա հա թե ին չու, ե թե նկա տի առ նենք
ու սում նա սիր վող գոր ծըն թա ցի բազ մա գոր ծո -
նա յին լի նե լու հան գա ման քը, պե տու թյու նը պար -
տա վոր է օգ տա գոր ծել հա կագ նա ճա յին ի րա -
վա կան մի ջոց նե րի մի ամ բողջ զի նա նոց։ Դ րա -
մա կան, բյու ջե տա յին, հար կա յին և այլ հա րա -
բե րու թյուն նե րի ի րա վա կան կար գա վոր ման
անհ րա ժեշ տու թյու նը, հա կագ նա ճա յին գոր ծըն -
թաց նե րի ի րա վա կան մի ջոց նե րի օգ տա գոր ծու -
մը օ րենսդ րից պա հան ջում է հա տուկ ճկու նու -

թյուն և հար մար վո ղա կա նու թյուն ըն թա ցող
տնտե սա կան գոր ծըն թաց նե րի նկատ մամբ։ Իսկ
դա, իր հեր թին, պատ ճառ է դառ նում, որ ի րա -
վա կան նոր մե րում նե րառ վեն ինֆլ  յա ցիան
զսպող մե խա նիզմ նե րի ամ րագ րում ներ։ Այդ -
պի սի քա ղա քա կա նու թյու նը կօ ժան դա կի տնտե -
սա կան հաս տա տուն ա ճի ա պա հով մա նը և
բնակ չու թյան բա րե կե ցու թյան բարձ րաց մա նը։

Այս պի սով՝ ի րա վա կան մի ջոց նե րի օգ նու -
թյամբ ֆի նանս նե րի կա ռա վար ման հա րա բե -
րու թյուն նե րի կար գա վո րումն ու նի իր ա ռանձ -
նա հատ կու թյուն նե րը, ո րոնք ներ հա տուկ են պե -
տու թյան զար գաց ման տնտե սա կան, քա ղա քա -
կան, մշա կու թա յին, ազ գա յին պայ ման նե րին։
Սա կայն ո րո շա կի հա սա րա կա կան հա րա բե -
րու թյուն նե րի վրա ի րա վուն քի ազ դե ցու թյան
վեր լու ծու թյան ըն թաց քում կարևո րա գույն նշա -
նա կու թյուն ու նի ի րա վա կան ակ տի բո վան դա -
կու թյան հստա կու թյու նը, նրա կա ռուց ված քի
տրա մա բա նա կա նու թյու նը, ի րա վա կան նոր մի
արդ յու նա վե տու թյու նը։

Հետևա բար, արդ յու նա վետ ի րա վա կան մի -
ջոց նե րով կա րե լի է հա կադր վել մե նաշ նորհ ու -
նե ցող ձեռ նար կա տե րե րի թե լադ րան քին, հա -
սա րա կա կան վե րար տադ րու թյան ան հա մա -
մաս նու թյուն նե րին, ա նարդ յու նա վետ տնտե սա -
կան քա ղա քա կա նու թյա նը՝ ժա մա նա կա կից պայ -
ման նե րում գնա ճի այդ գլխա վոր պատ ճառ նե -
րին, ին չը, իր հեր թին, կա պա հո վի արդ յու նա -
վետ ֆի նան սա-ի րա վա կան քա ղա քա կա նու թյուն։

Այս ա մե նով հան դերձ՝ հարկ է ա ռանձ նաց -
նել ֆի նան սա կան ի րա վուն քի ո րոշ խնդրա հա -
րույց հար ցեր, ո րոնք շո շա փում են ֆի նան սա -
կան ի րա վուն քի գի տա կան հիմ նա վոր ման
սկզբունք նե րի ճյու ղա յին ա ռանձ նա հատ կու -
թյուն նե րը։ ժա մա նա կա կից ֆի նան սա կան ի -
րա վուն քը՝ որ պես հա յոց ի րա վուն քի ճյուղ, և
նրա բազ մա թիվ ու բազ մա զան աղբ յուր նե րը
գտնվում են զա նա զան փո փո խու թյուն նե րի և
լրա ցում նե րի շա րու նա կա կան գոր ծըն թա ցում։ 

Ֆի նան սա կան ի րա վուն քի՝ որ պես ի րա -
վուն քի ճյու ղի, հա մա կար գում ըն դուն ված է ա -
ռանձ նաց նել այն պի սի են թաճ յու ղեր, ինչ պի սին
է բյու ջե տա յին և հար կա յին ի րա վուն քը, ինչ -
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պես նաև զա նա զան ինս տի տուտ ներ, օ րի նակ՝
բան կա յին գոր ծու նեու թյան ֆի նան սա-ի րա վա -
կան, դրա մաշր ջա նա ռու թյան, ար տար ժու թա -
յին կար գա վոր ման և այլ ինս տի տուտ ներ, ո -
րոնք սեր տո րեն փոխ կա պակց ված են քա ղա -
քա ցիա կան ի րա վուն քի նոր մե րի հետ։

Ի րենց հեր թին՝ ֆի նան սա կան ի րա վուն քի
միջճ յու ղա յին կա պերն էու թյամբ օբ յեկ տիվ
երևույթ են։ Ա մե նից ա ռաջ պետք է ել նել այն
բա նից, որ միջճ յու ղա յին կա պերն ընդ հան րա -
պես կա պեր են ի րա վա կան, մաս նա վո րա պես՝
ֆի նան սա կան ի րա վուն քի և ի րա վուն քի մյուս
ճյու ղե րի նոր մե րի միջև։

Նշ ված կա պե րը ո րո շում են ֆի նան սա կան
ի րա վուն քի տե ղը հայ րե նա կան ի րա վուն քի հա -
մա կար գում։ Բա ցի այդ՝ գոր ծող ֆի նան սա կան
օ րենսդ րու թյան մեջ միջճ յու ղա յին կա պե րի առ -
կա յու թյու նը նպաս տում է ի րա վա կան կար գա -
վոր ման բա րե լավ մա նը։

Անհ րա ժեշտ է նաև ու շադ րու թյուն դարձ -
նել այն հան գա ման քի վրա, ֆի նան սա կան ի -
րա վուն քի միջճ յու ղա յին կա պե րի հա մա կար -
գում փո փո խու թյուն նե րը տե ղի են ու նե նում հա -
սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն նե րի ի րա վա կան
կար գա վոր ման փո փո խու թյուն նե րի արդ յուն -
քում, ո րոնք հա սա րա կու թյան մեջ կազ մա վոր -
վել են տնտե սու թյան բա րե փո խում նե րի, շու -
կա յա կան հա րա բե րու թյուն նե րի, ձեռ նար կա -
տի րա կան գոր ծու նեու թյան զար գաց ման պայ -
ման նե րում։

Այս պես, ֆի նան սա կան, բյու ջե տա յին ի րա -
վուն քի միջճ յու ղա յին կա պե րի դրսևոր ման ակ -
նա ռու օ րի նակ է հան դի սա նում պե տա կան և
հա մայն քա յին գնում նե րի ինս տի տու տը։ 

Կարևոր նշա նա կու թյուն ու նեն պե տա կան
կա րիք նե րի հա մար ապ րանք նե րի մա տա կա -
րար ման ֆի նան սա վոր ման ուղ ղու թյամբ բյու -
ջե տա յին հա րա բե րու թյուն նե րը։ Խնդ րո ա ռար -
կա հա րա բե րու թյուն նե րը կար գա վոր վում են
հայ կա կան օ րենսդ րու թյան մի քա նի ճյու ղե րի
մի ջո ցով՝ վար չա կան, ֆի նան սա կան, քա ղա քա -
ցիա կան օ րենսդ րու թյամբ՝ ձեռ նար կա տի րա -
կան գոր ծու նեու թյան մա սին։

Ֆի նան սա կան ի րա վուն քի բազ մա թիվ հիմ -
նախն դիր նե րի թվում նշվում է ֆի նան սա կան
ի րա վուն քի սկզբունք նե րի բա ցա հայտ ման և
գի տա կան հիմ նա վոր ման խնդի րը։

Այդ սկզբունք նե րի խոր գի տա կան մշա -
կումն ու նի կարևո րա գույն նշա նա կու թյուն, քա -
նի որ ի րա վուն քի ճյու ղի՝ օ րենսդ րու թյան մեջ
հստակ ձևա կերպ ված և ամ րագր ված սկզբունք -
նե րը թույլ են տա լիս ո րո շա կիաց նել ա ռա վել
հրա տապ ուղ ղու թյուն նե րը. ա) ֆի նան սա կան
ի րա վուն քի տե սու թյան զար գա ցու մը, բ) ֆի -
նան սա կան ի րա վուն քի կա տա րե լա գոր ծու մը
որ պես ի րա վուն քի ճյուղ՝ հաշ վի առ նե լով նրա
հա մա կարգ վա ծու թյու նը և փոխ գոր ծակ ցու թյու -
նը ի րա վուն քի մյուս ճյու ղե րի հետ. գ) ֆի նան -
սա-ի րա վա կան նոր մե րի կի րառ ման արդ յու նա -
վե տու թյան բարձ րա ցու մը՝ ան ձի և, ամ բող ջու -
թյամբ վերց րած, հա սա րա կու թյան պա հանջ -
մունք նե րին հա մա պա տաս խան։ Ֆի նան սա կան
ի րա վուն քի ընդ հա նուր, գի տա կա նո րեն հիմ -
նա վոր ված սկզբունք նե րը պետք է որ պես հիմք
ծա ռա յեն ֆի նան սա կան ի րա վուն քի են թաճ յու -
ղե րում և ինս տի տուտ նե րում նրանց ո րո շա -
կիաց ման և զար գաց ման հա մար։

Ֆի նան սա կան ի րա վուն քի սկզբունք նե րը
կարևոր նշա նա կու թյուն ու նեն տնտե սա կան,
ֆի նան սա կան գոր ծըն թաց նե րի կար գա վոր ման
հա մա կար գում, քա նի որ սահ մա նում են տնտե -
սա կան և ֆի նան սա կան գոր ծու նեու թյան բո լոր
մաս նա կից նե րի ըն դու նե լի և ցան կա լի մո դել -
ներ։

Ընդ ո րում՝ ֆի նան սա կան ի րա վուն քի
սկզբունք նե րի ի րա ցու մը ա ռա ջադ րում է ինք -
նու րույն գի տա կան վեր լու ծու թյան և դ րանց նոր -
մա տիվ ամ րագր ման գործ նա կան կա տա րե լա -
գործ ման անհ րա ժեշ տու թյու նը, քա նի որ այդ
սկզբունք նե րի ամ րագր մամբ է միայն հնա րա -
վոր ա պա հո վել ֆի նան սա-ի րա վա կան քա ղա -
քա կա նու թյան ամ բողջ գոր ծըն թա ցի արդ յու -
նա վե տու թյու նը։

Ֆի նան սա կան ի րա վուն քի սկզբունք նե րը
հան դի սա նում են ուղ ղոր դիչ նե րի յու րօ րի նակ
հա մա կարգ ի րա վաս տեղծ մար մին նե րի հա -
մար, այդ պատ ճա ռով հատ կա պես նրանց գի -
տա կան հիմ նա վո րու մը, ի րա վուն քի նոր մե րում
ամ րագ րու մը և ի րա կա նա ցու մը տնտե սա կան
ու ֆի նան սա կան գոր ծու նեու թյան պե տա կան
կար գա վոր ման ո րո շա կի ուղ ղու թյուն նե րի հա -
մա տեքս տում թույլ է տա լիս վե րաց նել ժա մա -
նա կա կից ի րո ղու թյուն նե րին ու ղեկ ցող հիմ -
նախն դիր նե րը։
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ՀՌԻՓՍԻՄԵ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ 
ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիրի ակադեմիայի իրավագիտության 
ֆակուլտետի քրեական իրավունքի և քրեաբանության ամբիոնի 
ավագ դասախոս, ոստիկանության մայոր,
Երևանի պետական համալսարանի քրեական իրավունքի ամբիոնի հայցորդ

ԱՆՉԱՓԱՀԱՍՆԵՐԻ ՀԱՆՑԱՎՈՐ ԽՄԲԵՐԻ ՏԻՊԱԲԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆ ԸՍՏ ԿԱՅՈՒՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՏԿԱՆԻՇԻ 

Ան չա փա հաս նե րի խմբա յին հան ցա վո րու թյան կան խար գել ման հա մար կարևոր է ան չա փա հաս նե րի հան ցա վոր
խմբե րի տի պե րի ման րա մասն ու սում նա սի րու թյու նը: 

Հոդ վա ծում ներ կա յաց վում է ան չա փա հաս նե րի հան ցա վոր խմբե րի տի պա բա նու թյունն ըստ կա յու նու թյան հատ -
կա նի շի: Հե տա զո տու թյան շրջա նա կում քննարկ վում է կա յու նու թյուն հաս կա ցու թյու նը, ո րի հի ման վրա էլ կա ռուց վում
է վեր լու ծու թյու նը` դա սա կար գե լով ան չա փա հաս նե րի հան ցա վոր խմբերը ե րեք տի պի` ան կա յուն, կա յուն և կազ մա -
կերպ ված: 

Բա նա լի բա ռեր. ան չա փա հաս նե րի հան ցա վոր խմբեր, տի պա բա նու թյուն, հան ցա վոր գոր ծու նեու թյուն, կա յու -
նու թյան հատ կա նիշ, հան րա յին վտան գա վո րու թյուն:
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ТИПОЛОГИЯ ПРЕСТУПНЫХ ГРУПП НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПО ПРИЗНАКУ УСТОЙЧИВОСТИ

Детальное исследование преступных групп несовершеннолетних имеет важное значение для предотвращения
преступности среди несовершеннолетних. 

В статье представлена типология групп несовершеннолетних по признаку устойчивости. 
В рамках исследования обсуждается понятие устойчивости, на основе которого строится анализ, по зволяющий

классифицировать преступные группы несовершеннолетних по трём типам: неустойчивые, стабильные и организованные. 
Ключевые слова: преступные группы несовершеннолетних, типология, преступное деяние, признак устойчивости,

общественная опасность
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THE TYPOLOGY OF JUVENILE CRIMINAL GROUPS BY THE FEATURE OF STABILITY 

The detailed study of juvenile criminal groups’ types is important for group juvenile criminality prevention. The
typology of juvenile criminal groups by the feature of stability has been presented in the article. The notion of stability has
been discussed in the article. Based on it an analysis has been performed by proposing to classify juvenile criminal groups
into three types - unstable, stable and organized.

Keywords: juvenile criminal groups, typology, criminal activity, feature of stability, public danger.
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* * *
_______________________________________________________________________________________________

ԱՐԱՅԻԿ ԱՍԼԱՆՅԱՆ
ՀՀ ոստիկանության փորձաքրեագիտական վարչության քրեագիտական 
հետազոտությունների բաժի պետի տեղակալ, 
ոստիկանության փոխգնդապետ, իրավագիտության թեկնածու

ԿՈՂՈՊՈՒՏԻ ՄԻՋՈՑՈՎ ԳՈՒՅՔԻ ՀԱՓՇՏԱԿՈՒԹՅԱՆ ՔՐԵԱԻՐԱՎԱԿԱՆ ՈՐԱԿՄԱՆ ՈՐՈՇ
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Հեղինակի կողմից քննարկման առարկա են դարձել կողոպուտի՝ որպես սեփականության դեմ ուղղված երկօբ-
յեկտ հանցագործության, քրեաիրավական էությանն ու որակման առանձնահատկություններին վերաբերող հարցե-
րը: Հոդվածում որոշակի քննարկման են արժանացել ինչպես իրավաբանական գրականության մեջ նշված հանցա-
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կազմի որակման խնդիրներին վերաբերող տեսակետները, տարբեր հեղինակների արտահայտած կարծիքներն ու
վերլուծությունները, այնպես էլ քննարկվող խնդրի վերաբերյալ ՀՀ վճռաբեկ դատարանի կողմից արտահայտված ի-
րավական դիրքորոշումները:

Հեղինակի կողմից կատարված ուսումնասիրությունների արդյունքով՝ ներկայացվել են առաջարկություններ, ո-
րոնք կարող են կարևոր նշանակություն ունենալ ՀՀ քրեական օրենսգրքի բարեփոխումների և կողոպուտի գործերով
հանցագործությունների որակման համար: 

Բա նա լի բա ռեր. կո ղո պուտ, կյան քի և ա ռող ջու թյան հա մար ոչ վտան գա վոր բռնու թյուն, ա վա զա կու թյուն, գո -
ղու թյուն, հան ցա կազմ, գույ քի բա ցա հայտ հափշտակություն:

АРАИК АСЛАНЯН 
Заместитель начальника отдела криминалистическых исследований 
Экспертно-криминалистического управления Полиции РА, 
подполковник полиции, кандидат юридических наук

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ КВАЛИФИКАЦИИ ХИЩЕНИЯ 
ЧУЖОГО ИМУЩЕСТВА ПУТЕМ ГРАБЕЖА

Автором были рассмотрены вопросы, касающиеся особенностей уголовно-прававой квалификации и сущности
грабежа как двухобъектного преступления, направленного на собственность. В статье обсуждаются как точки зрения,
касающиеся проблем определения состава преступления, указанного в правовой литературе, мнения и анализы
разных авторов, так и правовые позиции Кассационного Суда РА, относительно рассматриваемого вопроса.

В результате проведенных исследований со стороны автора были сделаны предложения, которые могут иметь
важное значение для реформ Уголовного кодекса РА и квалификации преступлений по делам грабежа.

Ключевые слова: грабеж, насилие, не опасное для жизни и здоровья, разбой, воровство, состав преступления,
открытое хищение чужого имущества. 

ARAYIK ASLANYAN 
Candidate of Jurisprudence, Police Colonel
and Deputy Head of the Subdivision of Criminal Scientific Researches
of the Expert- Criminal Department of the RA Police

CERTAIN PECULIARITIES OF CRIMINAL AND LEGAL QUALIFICATION OF THE PROPERTY THEFT 
THROUGH ROBBERY

Questions concerning to the criminal and legal essence and qualification of the peculiarities of robbery as an two
objects crime against the property have become subject for discussion by the author. In the Article were discussed views
concerning to the elements of crime’s issues of the qualification mentioned in the legal literature expressed opinions and
analysis by different authors as well as expressed legal positions by the RA Court of Cassation on the issue under discussion.

In the result of study made by the author were represented suggestions which may be important for qualification of the
crimes in the cases of reforms and robbery of the RA Criminal Code.

Keywords: robbery, violence dangerous for life or health, banditry, theft, elements of crime, overt theft of pro perty.
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ԳՈՒՐԳԵՆ ՔՈԹԱՆՋՅԱՆ
Իրավագիտության թեկնածու, փաստաբան

ՈՐՈՇ ՆԿԱՏԱՌՈՒՄՆԵՐ ԵՐԵԽԱՅԻՆ ՊՈՌՆԿՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐԳՐԱՎԵԼՈՒ 
ՀԱՆՑԱԿԱԶՄԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

Սույն հոդվածը նվիրված է երեխային պոռնկու թյան ներգրավելու հանցագործու թյան որակման և տվյալ արար-
քի համար պատասխանատվու թյուն սահմանող նորմի կատարելագորմանն առնչվող հարցերին: Այս հոդվածում ա-
ռաջարկվում է քրեական օրենսգրքի հոդված 166-ի դիսպոզիցիայում օգտագործված երեխա բառը փոխարինել ան-
չափահաս եզրույթով: Հեղինակի կարծիքով՝ քննարկվող արարքը պետք է համարել ավարտված այն պահից, երբ
տուժողն սկսում է զբաղվել մարմնավաճառու թյամբ, այսինքն՝ այն պահից, երբ սպասարկում է առաջին հաճախոր-
դին: Բացի այդ՝ առաջարկվում է վերանայել հոդված 166-ի սանկցիան:

Բանալի բառեր. երեխային ներգրավել, մարմնավաճառու թյուն, հանցակազմ, քրեական իրավունք, որակել,
դիսպոզիցիա, հոդված:



ГУРГЕН КОТАНДЖЯН
Кандидат юридических наук, адвокат 

НЕКОТОРЫЕ СООБРАЖЕНИЯ ОТНОСИТЕЛЬНО СОСТАВА ВОВЛЕЧЕНИЯ 
РЕБЕНКА В ПРОСТИТУЦИЮ

Рассматриваемая статья посвящена вопросам квалификации состава вовлечения ребенка в проституцию и со-
вершенствованию правовой нормы, которая предусматривает ответственность за данное деяние. В рамках этой
статьи предлагается заменить употребляемый в диспозиции обсуждаемой статьи слово ребенок термином несовер-
шеннолетний. По мнению автора, рассматриваемое преступление нужно считать оконченным, когда потерпевший
начинает заняться проституцией, то есть тот момент, когда потерпевший обслуживает первого клиента. Автор также
предлагает изменить санкции статьи 166 УК РА.

Ключевые слова. вовлечение ребенка, проституция, состав преступления, уголовное право, квалификация,
диспозиция, статья.

GURGEN KOTANJYAN
PhD in law, advocate

SOME CONSIDERATIONS CONCERNING THE COMPOSITION OF CRIME OF CHILD INVOLVEMENT 
IN PROSTITUTION

The article is devoted to the qualification of the composition of the involvement of a minor in prostitution and the
improvement of the legal norm, which provides responsibility for this act. Within the framework of this article, it is proposed
to replace the word child used in the disposition of the relevant article with the term minor. According to the author the
crime in question must be regarded as completed when the victim begins activities in prostitution, that is the moment when
the victim serves the first client. The author also offers to consider the sanctions of Article 166 of the Criminal Code of Ar-
menia.

Keywords: involvement of minor, prostitution, composition of crime, criminal law, qualification, disposition, article.
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ԱՐՄԱՆ ՍՏԵՓԱՆՅԱՆ
Հայ-ռուսական hամալսարանի ասպիրանտ

ՍԱՀՄԱՆԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏՈՒԹՅԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՒՄԸ ՈՐՊԵՍ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ
ՄՇՏԱԴԻՏԱՐԿՄԱՆ ՏԵՍԱԿ

Սահ մա նադ րա կան բա րե փո խում նե րի ժա մա նա կա կից ի րո ղու թյուն նե րում սահ մա նադ րա կան մշտա դի տարկ -
ման ինս տի տու տի կա յա ցու մը կարևոր նշա նա կու թյուն ու նի սահ մա նադ րա կա նու թյան բա ցե րը բա ցա հայ տե լու, սահ -
մա նադ րա կան նոր մե րի ան մի ջա կան գոր ծո ղու թյու նն ա պա հո վե լու հա մար: Սույն հոդ վա ծում հա տուկ շեշ տադր վում է
սահ մա նադ րու թյան արդ յու նա վե տու թյան գնա հատ ման մի ջո ցով սահ մա նադ րա կան մշտա դի տարկ ման ի րա կա նա -
ցումը:

Բա նա լի բա ռեր. սահ մա նադ րու թյուն, սահ մա նադ րա կան մշտա դի տար կում, սահ մա նադ րու թյան արդ յու նա վե -
տու թյուն, գնա հա տում, ին դի կա տոր:

АРМАН СТЕПАНЯН 
Аспирант Российско-Армянского университета

ОЦЕНКА ЭФФЕКТИВНОСТИ КОНСТИТУЦИИ КАК ВИД КОНСТИТУЦИОННОГО 
МОНИТОРИНГА

“Конституционное право; конституционный судебный процесс; муниципальное право”.
Создание института конституционного мониторинга в современных реалиях конституционных реформ имеет

большое значение для выявления конституционных пробелов и обеспечения прямого функционирования конституционных
норм. Особое внимание уделяется конституционному мониторингу посредством оценки эффективности конституции.

Ключевые слова: конституция, конституционный мониторинг, эффективность конституции, оценка, индикатор
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АRMAN STEPANYAN
PhD student, Russian-Armenian university

EFFICIENCY ASSESSMENT OF THE CONSTITUTION AS TYPE OF CONSTITUTIONAL 
MONITORING 

The establishment of the Institute of constitutional monitoring in the modern reality of the constitutional reforms is of
great importance to identify the constitutional gaps and assure the direct functioning of constitutional norms. Particular
emphasis is placed on constitutional monitoring through effectiveness assessment of the constitution.

Keywords: constitution, constitutional monitoring, constitution efficiency, assessment, indicator.
_______________________________________________________________________________________________
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ԿԱՐԵՆ ՂՈՆՋԱԿՈՒԼՅԱՆ ԱՐՇԱԿ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ, Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու,
ՌԴ Նախագահին կից պետական ծառայության և ՀՀ արդարադատության նախարարության 
ժողովրդական տնտեսության Ռուսաստանի ակադեմիայի աշխատակազմի վերահսկողական ծառայության
պետական-իրավական առարկաների ամբիոնի դոցենտ      առաջատար մասնագետ, Հայաստանի պետական

տնտեսագիտական համալսարանի իրավագիտություն և 
քաղաքագիտություն ամբիոնի ասիստենտ

ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՀԻՄՔԵՐՆ ՕՐԵՆՍԴՐԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ 
(ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ)

Հոդվածում վերլուծվում է Ռուսաստանի Դաշնու թյան կառավարու թյան օրենսդրական գործունեու թյան ինստի-
տուտը: Հետազոտու թյան շրջանակներում առաջարկվում են տեսական եւ գործնական առաջարկու թյուններ՝ օրենսդ-
րու թյան համակարգում Կառավարու թյան մասնակցու թյան կարգը բարելավելու նպատակով:

Բանալի բառեր. Կառավարու թյուն, Պետական    Դումա, օրենսդրական գործունեու թյուն, համեմատական   իրա-
վական վերլուծու թյուն, Ռուսաստանի Դաշնու թյուն, Հայաստանի Հանրապետու թյուն, բարելավման ուղիներ, խնդիրներ.

КАРЕН КОНДЖАКУЛЯН АРШАК АРУТЮНЯН 
Кандидат юридических наук, Кандидат юридических наук, 
доцент кафедры государственно-правовых ассистент кафедры правоведения и политологии права 
дисциплин ИГСУ РАНХиГС Армянского государственного экономического университета

ПРАВОВЫЕ ОСНОВЫ ФУНКЦИОНИРОВАНИЯ ПРАВИТЕЛЬСТВА В ЗАКОНОТВОРЧЕСКОЙ 
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ (СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ)

В статье проведен анализ института законодательной деятельности Правительства Российской Федерации. В
рамках исследования предложены теоретические и практические предложения в целях усовершенствования процедур
участия Правительства в системе законотворческой деятельности. 

Ключевые слова: Правительство, Государственная Дума, законотворческая деятельность, сравнительно-
правовой анализ, Российская Федерация, Республика Армения, пути совершенствования, проблемы.

KAREN KONDZHAKULYAN ARSHAK HARUTYUNYAN 
PhD, Assistant Professor of the Department for of state candidate of legal Sciences, teaching assistant of
and legal disciplines of Institute of public the Chair of Political Science and Law, 
administration and civil service (IPAM) Armenian state University of economics (ASUE)

THE GOVERNMENT IN THE SYSTEM OF LEGISLATURE 
(A COMPARATIVE LEGAL STUDY)

In the article the analysis of legislative activities of the Government of the Russian Federation. The study offered
theoretical and practical proposals to improve procedures of Government involvement in the system of legislative activity.

Keywords: the government, State Duma, legislative activities, comparative legal analysis, Russian Federation, Republic
of Armenia, ways to improve, issues.



ԶԱՐԻՆԵ ԱԶԻԶՅԱՆ
«ԱԿԲԱ-ԿՐԵԴԻՏ ԱԳՐԻԿՈԼ ԲԱՆԿ» ՓԲԸ 
Բիզնես գործընթացների իրավական սպասարկման բաժնի պետ, 
սպառողների շահերի պաշտպանության պատասխանատու,
Հանրային խորհրդի պետաիրավական հանձնաժողովի անդամ

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՀԱՄԱՏԵՂ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ՀՈՂԱՄԱՍԻ ՀԻՓՈԹԵՔԻ ԱՐԳԵԼՔԸ
(ԳԻՏԱԳՈՐԾՆԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ)

Հոդ վա ծը վե րա բե րում է ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քում առ կա ընդ հա նուր հա մա տեղ սե փա կա նու թյուն հան -
դի սա ցող հո ղա մա սի հի փո թե քի սահ մա նա փակ մա նը, ո րը խո չըն դո տում է քա ղա քա ցի նե րին ի րաց նել ի րենց ի րա -
վունք նե րը՝ սահ մա նա փա կե լով վեր ջին նե րիս, որ պես հի փո թե քի ա ռար կա, գրա վա դրել ի րենց սե փա կա նու թյան ի րա -
վուն քով պատ կա նող հո ղա մա սը: 

Հոդ վա ծում վեր է հան վել կար գա վոր ման սահ ման ման նպա տա կը և այն ի րա վա կան ու գործ նա կան խնդիր նե րը,
ո րոնք ա ռա ջա նում են այդ կար գա վոր ման առ կա յու թյան պա րա գա յում: Հոդ վա ծում ներ կա յաց վել են օ րենսդ րա կան
փո փո խու թյուն նե րի կա տար ման անհ րա ժեշ տու թյու նը և այն փո փո խու թյուն նե րը, ո րոնց կա տար ման դեպ քում քա ղա -
քա ցի նե րը կկա րո ղա նան ա զա տո րեն տնօ րի նել ի րենց սե փա կա նու թյու նը՝ ֆի նան սա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րում
գրա վադ րե լու մի ջո ցով, ինչն էլ, իր հեր թին, կնպաս տի ինչ պես ֆի նան սա վոր ման ստաց ման ըն թաց քում քա ղա քա ցի -
նե րի կող մից կա տար վող ծախ սե րի նվա զեց մա նը, այն պես էլ ֆի նան սա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի կող մից ֆի նան -
սա վոր ման տրա մադր ման գործ ըն թա ցի բա րե լավ մա նը:

Բա նա լի բա ռեր. ընդ հա նուր հա մա տեղ սե փա կա նու թյուն, ընդ հա նուր բաժ նա յին սե փա կա նու թյուն, հո ղա մաս,
գրա վադ րել, հի փո թեք, ֆի նան սա կան կազ մա կեր պու թյուն, գրա վոր հա մա ձայ նու թյուն:

ЗАРИНЕ АЗИЗЯН
«АКБА-КРЕДИТ АГРИКОЛЬ БАНК» ЗАО
Начальник юридического отдела бизнес-процессов,
ответственный по защите потребителей,
член государственно-правового комитета общественного Совета

ЗАПРЕТ ИПОТЕКИ ЗЕМЕЛЬНОГО УЧАСТКА, ЯВЛЯЮЩЕГОСЯ СОВМЕСТНОЙ СОБСТВЕННОСТЬЮ
(НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ)

Статья посвящена запрету ипотеки земельного участка, являющегося совместной собственностью, которая
предусмотрена в Гражданском кодексе РА, что препятствует гражданам реализовать их права, ограничивая их, в
качестве предмета ипотеки, заложить принадлежащий им земельный участок.

В статье излагается цель установления регулирования и те правовые и практические вопросы, которые
возникают в случае такого урегулирования.

В статье излагается необходимость внесения поправок и таких изменений в законодательство, в случае которых
граждане смогут свободно распоряжаться своим имуществом, закладывая в финансовых учреждениях, что, в свою
очередь, будет способствовать сокращению расходов граждан при получении финансирования, а также улучшению
процесса финансирования финансовых учреждений.

Ключевые слова: совместная собственность, долевая собственность, земельный участок, заложить, ипотека,
финансовое учреждение, письменное согласие.

ZARINE AZIZYAN
“ACBA-CREDIT AGRICOLE BANK” CJSC
Head of Business Processes Legal Service Division,
Responsible for consumers’ rights protection,
Member of the Public Council State and Legal Committee

PROHIBITION OF LAND MORTGAGE FOR GENERAL JOINT OWNERSHIP
(SCIENTIFIC-PRACTICAL ANALYSIS)

The article refers to the current legal regulation under the Civil Code of RA that restricts the right of land mortgage
placed under the general joint ownership, which prevents the citizens from exercising their rights, restricting their right to
place their land as a subject of mortgage. 

The article outlines the purpose of the regulation and the legal and practical issues that arise in the scope of such
regulation. The article outlines the need for legislative amendments and those amendments by implementing which citizens
can freely dispose their property by pledging them in financial institutions, which, in its turn, will contribute to reducing the
expenses of citizens during financing, as well as it will boost financing process of financial institutions.

Keywords: General joint ownership, general share ownership, land, to pledge, land mortgage, financial institution,
written consent.
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ՇՈՒՇԱՆԻԿ ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ
Երևանի պետական համալսարանի իրավագիտության ֆակուլտետի 
Քաղաքացիական իրավունքի ամբիոնի ասպիրանտ,
ՀՀ արդարադատության նախարարության աշխատակազմի
հակակոռուպցիոն և քրեակատարողական քաղաքականության
մշակման վարչության պետի տեղակալ

ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ԱԶԱՏՎԵԼՈՒ ՀԻՄՔԵՐԸ ԱՊՐԱՆՔՆԵՐԻ, 
ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ԵՎ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԹԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԵՏԵՎԱՆՔՈՎ 

ՎՆԱՍ ՊԱՏՃԱՌԵԼՈՒ ԴԵՊՔՈՒՄ 

Հոդ վա ծում վեր լուծ վել է ան հաղ թա հա րե լի ու ժի առ կա յու թյան և ս պա ռո ղի կող մից ապ րան քի օգ տա գործ ման,
պահ ման, փո խադր ման կա նոն նե րի խախտ ման դեպ քում վնաս պատ ճա ռած ան ձի՝ պա տաս խա նատ վու թյու նից ա -
զատ վե լու հար ցը: Վեր լու ծու թյան է են թարկ վել ապ րան քի օգ տա գործ ման, պահ ման, փո խադր ման կա նոն նե րի
խախտ ման դեպ քում տու ժո ղի մեղ քի դրսևոր ման ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի հար ցը: Քն նարկ վել է վնաս պատ ճա -
ռած ան ձի և տու ժո ղի միջև ա պա ցուց ման բե ռի հա մա չափ բաշխ ման խնդի րը:

Բա նա լի բա ռեր. ապ րանք ներ, աշ խա տանք ներ, ծա ռա յու թյուն ներ, պա տաս խա նատ վու թյու նից ա զատ վե լու հիմ -
քեր, ան հաղ թա հա րե լի ուժ, տու ժո ղի մեղք, ա պա ցուց ման բեռ:

ШУШАНИК ГУКАСЯН
Аспирант кафедры гражданского права 
юридического факультета Ереванского государственного университета,
заместитель начальника отдела развития антикоррупционной 
и пенитенциарной политики аппарата Министерства Юстиции РА

ОСНОВАНИЯ ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ВРЕД, ПРИЧИНЕННЫЙ 
ВСЛЕДСТВИЕ НЕДОСТАТКОВ ТОВАРОВ, РАБОТ И УСЛУГ

В статье анализируется вопрос об освобождении от ответственности лица, причинившего вред в случае
непреодолимой силы и в случае нарушения правил использования, хранения и транспортировки продуктов
потребителем. Проанализированы особенности вины потерпевшего в случае нарушения правил использования,
хранения и транспортировки продуктов. Обсуждается проблема балансирования бремени доказывания между жертвой
и ответственной стороной. 

Ключевые слова: продукты, работы, услуги, основания освобождения от ответственности, непреодолимая
сила, вина жертвы, бремя доказывания.

SHUSHANIK GHUKASYAN
PhD student of the Chair of Civil Law of the Faculty of Law of the Yerevan State University
Deputy Head of Anti-Corruption and Penitentiary Policy Development Department
Republic of Armenia, Ministry of Justice

GROUNDS OF EXEMPTION FROM LIABILITY FOR DAMAGE CAUSED BY DEFECTS IN PRODUCTS, 
WORKS AND SERVICES

The article analyzed the issue of exemption from liability of person who caused the damage in case of insurmountable
force and in case of violation of the rules on product use, storage and transportation by consumer. The peculiarities of
victim’s fault in case of violation of the rules of product use, storage and transportation were analysed. The problem of
balancing the burden of proof between the victim and the liabile party was discussed. 

Keywords: pproducts, works, services, grounds of exemption from liability, insurmountable force, victim’s fault,
burden of proof.



ԿԱՐԵՆ ՀԱԿՈԲՅԱՆ
ՀՀ վճռաբեկ դատարանի նախագահի խորհրդական,
ԵՊՀ սահմանադրական իրավունքի ամբիոնի ասպիրանտ

«ՀՈԳԱՏԱՐՈՒԹՅԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔԸ»՝ ՈՐՊԵՍ ՊԱՏՇԱՃ ՎԱՐՉԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ 
ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ԲԱՂԱԴՐԱՏԱՐՐ

Սույն հոդ վա ծը նվիր ված է «հո գա տա րու թյան սկզբուն քի»՝ որ պես մար դու պատ շաճ վար չա րա րու թյան սահ մա -
նադ րա կան ի րա վուն քի օր գա նա կան բա ղադ րի չի, էու թյան և ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի բա ցա հայտ մա նը: Հե ղի նա -
կը բա ցա հայ տում է նեղ ի մաս տով «հո գա տա րու թյան սկզբուն քի» բո վան դա կու թյու նը, ո րը հան գում է գոր ծի փաս տա -
կան հան գա մանք նե րը բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբ յեկ տիվ կեր պով պար զե լու՝ վար չա կան մարմ նի պար տա կա նու թյա -
նը: Բա ցի այդ՝ հոդ վա ծում անդ րա դարձ է կա տար վում լայն ի մաս տով «հո գա տա րու թյան սկզբուն քի» մեջ ընդգրկ վող
«ջա նադ րու թյան» և «մտա հո գու թյան» սկզբունք նե րի բնո րոշ գծե րին, և քն նարկ վում են դրանց կի րա ռու թյան խնդրա -
հա րույց կող մե րը:

Բա նա լի բա ռեր. մար դու հիմ նա րար ի րա վունք ներ, պատ շաճ վար չա րա րու թյուն, «հո գա տա րու թյան սկզբունք»,
«ջա նադ րու թյան սկզբունք», «մտա հո գու թյան սզկբունք», վար չա կան վա րույթ, վար չա կան ակտ, վար չա կան մար մին -
ներ:

КАРЕН АКОПЯН
Советник председателя Кассационного суда РА,
аспирант кафедры конституционного права ЕГУ

«ПРИНЦИП ЗАБОТЫ», КАК ЭЛЕМЕНТ ПРАВА НА ХОРОШУЮ АДМИНИСТРАЦИЮ

Данная научная статья посвящена исследованию сущности и особенностей «принципа заботы», как органического
компонента конституционного права человека на хорошую администрацию. Автор раскрывает содержание «принципа
заботы» в узком смысле, что сводится к всестороннему, полному и объективному исследованию обстоятельств дела со
стороны административного органа. Кроме того, в статье рассматриваются характеристики «принципа усердия» и
«принципа озабоченности», включенные в содержание «принципа заботы» в широком смысле, и обсуждаются про-
блематичные аспекты их применения в практике.

Ключевые слова: фундаментальные права человека, хорошая администрация, «принцип заботы», «принцип
усердия», «принцип озабоченности», административные процедуры, административный акт, административные орга-
ны.

KAREN HAKOBYAN
Counsellor of the Chairman of the Court of Cassation of RA,
Post-graduate student of the Chair of Constitutional law, YSU

“THE PRINCIPLE OF CARE”, AS A COMPONENT OF THE RIGHT TO GOOD ADMINISTRATION

This article is devoted to the research of the essence and peculiarities of “the principle of care”, as an organic
component of the constitutional right to good administration. The author reveals the content of “the principle of care” in a
narrow sense, which leads to a comprehensive, complete and objective investigation of the circumstances of the case by the
administrative body. In addition, the author focuses on the characteristics of “the principle of diligence” and “the principle
of solicitude”, which are included in the content of “the principle of care” in a broad sense, and discusses the problematic
aspects of their application in practice.

Keywords: fundamental rights, good administration, “the principle of care”, “the principle of diligence”, “the principle
of solicitude”, administrative proceedings, administrative act, administrative authorities.
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ԹԱՄԱՐԱ ԳՐԻԳՈՐՅԱՆ 
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի հայցորդ
ՀՀ ԿԱ ՊԵԿ Ուսումնական կենտրոն ՊՈԱԿ-ի իրավաբան,
արտոնագրված հաշտարար

ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՎԱՐՉԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ԿԱՏԱՐԵԼԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՈՒՂՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Սույն հոդ վա ծը նվիր ված է հար կա յին վար չա րա րու թյան կա տա րե լա գործ ման հիմ նա կան ուղ ղու թյուն նե րին,
այն է՝ հար կա յին հա մա կար գում տեխ նի կա կան-տե ղե կատ վա կան մե քե նա յաց ման (ավ տո մա տաց ման) գոր ծըն թա -
ցին, Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում ար ձա նագր ված դրա փու լե րին,  Հար կա տու-1»,  Հար կա տու-2» և  Հար -
կա տու-3» տե ղե կատ վա կան հա մա կար գե րին, վեր ջի նիս բա ղադ րա տար րե րին (են թա հա մա կար գե րին), ՀՀ հար կա -
յին տե ղե կատ վա կան ռե սուրս նե րի կա ռուց ված քի տար րե րին, տե ղե կատ վա կան-վեր լու ծա կան հա մա կար գի խնդրա -
հա րույց հար ցե րին, է լեկտ րո նա յին հաշ վառում հաս կա ցու թյա նը, ներ կա յաց ման կար գին և այլն:

Բա նա լի բա ռեր. հար կա յին հա մա կարգ, հար կա յին վար չա րա րու թյուն, տե ղե կատ վա կան հա մա կարգ, է լեկտ րո -
նա յին ծա նու ցում, հար կա յին հաշ վետ վու թյուն, հաշ վար կա յին փաս տա թուղթ, հայ տա րա րա գիր, է լեկտ րո նա յին փաս -
տաթղ թաշր ջա նա ռու թյուն:

ТАМАРА ГРИГОРЯН 
Соискатель Академии Государственного Управления РА Юрист государственной некоммерческой организации «Учебный
центр» Комитета Государственных 
Доходов при Правительстве РА, 
сертифицированный медиатор

ОСНОВНЫЕ НАПРАВЛЕНИЯ УЛУЧШЕНИЯ НАЛОГОВОЙ АДМИНИСТРАЦИИ

Данная статья посвящена основным тенденциям совершенствования налогового администрирования, то есть
процессу технической-информационной механизации (автоматизации) в налоговой системе, его этапам, зарегистрированным
в Республике Армения, информационным системам «Налогоплательщик-1», «Налогоплательщик -2» и «Налогоплательщик
-3», его компонентам (подсистемам), элементам структуры налоговых информационных ресурсов Армении, проблемным
вопросам информационно-аналитической системы, концепции электронного учета, порядка представления и т. д.

Ключевые слова: налоговая система, налоговое администрирование, информационная система, электронное
уведомление, налоговая отчетность, расчетный документ, декларация, электронный документооборот.
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MAIN DIRECTIONS OF TAX ADMINISTRATION IMPROVEMENT

This article is devoted to the main trends of tax administration improvement, i.e. to the technical-information
mechanization (automation) process, its stages reported in Republic of Armenia, “Taxpayer-1”, “Taxpayer-2” and “Taxpayer-
3” information systems, its components (subsystems), the elements of the structure of tax information resources of RA,
problematic issues of information-analytical system, the concept of electronic accounting, order of submission, etc.

Keywords: tax system, tax administration, information system, electronic notification, tax reporting, billing document,
declaration, electronic document circulation.



ԱՆՆԱ ՀԱԿՈԲՅԱՆ
ՀՀ ԳԱԱ փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և 
իրավունքի ինստիտուտի հայցորդ

ՊՐԵՏՈՐԱԿԱՆ ԷԴԻԿՏԻ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ, ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
ԻՐԱՎԱԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՈԼՈՐՏՈՒՄ

Սույն գի տա կան հոդ վա ծում ներ կա յաց ված են պրե տո րա կան է դիկտ նե րի նշա նա կու թյու նը, կա յու նու թյու նը, հա -
ջոր դա կա նու թյունն ու հետևանք նե րը: Նկա րագր ված են է դիկտ նե րի ո րոշ սահ մա նա փա կում ներ: 

Միա ժա մա նակ բնու թագր ված են պրե տո րա կան է դիկտ նե րի ինք նաձևու թյունն ու ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը:
Ման րա մասն ու սում նա սիր ված են պրե տո րա կան է դիկտ նե րի բո վան դա կու թյու նը, այդ տեղ պա րու նակ վող նյու -

թա կան և դա տա վա րա կան նոր մե րի կարևոր կա ռուց ված քա յին և գոր ծա ռու թա յին ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը: Հա -
տուկ նկա րագր ված են ո րոշ մաս նա վոր գոր ծեր:

Բա նա լի բա ռեր. պրե տո րի ինս տի տուտ, պրե տո րա կան է դիկտ, Գա յո սի Ինս տի տու ցիա ներ, հռո մեա կան ի րա -
վուն քի աղբ յուր, հայ ցա յին սահ մա նա փա կում ներ:

АННА АКОБЯН
Соискатель НАН РА, института философии, 
социологии и права

ЗНАЧЕНИЕ ПРЕТОРСКОГО ЭДИКТА, ОСОБЕННОСТИ В ОБЛАСТИ 
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ

В данной научной статье представлены значение, устойчивость, последовательность и последствия преторских
эдиктов. Описываются некоторые ограничения эдиктов.

Одновременно охарактеризованы своеобразность и особенности преторских эдиктов.
Детально рассматриваются содержание преторских эдиктов, важные структурные и функциональные особенности

содержащихся в них материальных и процессуальных норм. Специально описаны некоторые частные случаи.
Ключевые слова: институт претора, преторский эдикт, Институции Гая, источник римского права, исковые

ограничения.

ANNA HAKOBYAN
An applicant of the Institute of Philosophy, 
Sociology and Law of NAS RA

THE SIGNIFICANCE OF THE PRAETORIAN EDICT, THE FEATURES IN THE FIELD OF 
LEGAL REGULATION

The following scientific article presents the significance, the stability, the sequence and the consequences of praetorian
edicts. Some edicts’restrictions are described.

In the mean time, the identity and features of praetorian edicts are characterized.
The content of praetorian edicts, the important structural and functional features of material and procedural norms

contained there are examined in detail. Some specific cases are described specifically.
Keywords: the Institute of praetor, praetorian edict, the Institutes of Gaius, the source of Roman law, claim restric-

tions.
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ԳՐԻԳՈՐ ՆԵՐՍԻՍՅԱՆ
ՀՀ հաշվեքննիչ պալատի 2-րդ վարչության գլխավոր մասնագետ,
ՀՀ ԱԻՆ Ճգնաժամային կառավարման ակադեմիայի
բնական գիտությունների ամբիոնի վարիչ,
մանկավարժական գիտությունների թեկնածու

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ԱՐԴԻ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

Հոդ վա ծում ար ծարծ վում են ֆի նան սա կան ի րա վուն քի մի քա նի ար դիա կան հիմ նախն դիր ներ՝ դի տարկ ված
մաս նա վո րա պես հա յոց ֆի նան սա կան օ րենսդ րու թյան ֆո նին և ՀՀ տնտե սու թյան զար գաց ման ժա մա նա կա կից պայ -
ման նե րում։ Բազ մա թիվ հիմ նախն դիր նե րի թվում նշվում է ֆի նան սա կան ի րա վուն քի սկզբունք նե րի բա ցա հայտ ման և
գի տա կան հիմ նա վոր ման խնդի րը։

Բա նա լի բա ռեր. ֆի նանս ներ, ֆի նան սա կան ի րա վունք, ֆի նան սա կան գոր ծու նեու թյուն, բյու ջե տա յին ի րա վունք,
ի րա վա կան կար գա վո րում, գնաճ, ֆի նան սա-ի րա վա կան քա ղա քա կա նու թյուն, ֆի նան սա կան ի րա վուն քի ինստիտուտներ։

ГРИГОР НЕРСИСЯН
Главный специалист 2-го управления Аудиторской палаты РА,
заведующий кафедрой естественных наук Государственной академии 
кризисного управления МЧС РА, кандидат педагогических наук

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ФИНАНСОВОГО ПРАВА

В статье рассматриваются несколько актуальных вопросов финансового права на фоне финансового
законодательства Армении и в современных условиях развития экономики Армении. Среди многих вопросов отмечается
вопрос раскрытия и научного обоснования принципов финансового права.

Ключевые слова: финансы, финансовое право, финансовая деятельность, бюджетное право, правовое регули-
рование, инфляция, финансово-правовая политика, институты финансового права. 

GRIGOR NERSISYAN
The chief specialist of the 2-nd board of the Audit chamber of R.A.
The charirman of natural sciences of the Crises management State academy.
Candidate of pedagogical sciences

MODERN ISSUES OF FINANCIAL LAW

The article focuses on several issues of financial law in particular, in the light of the Armenian financial legislation and
the modern economic conditions of Armenia. Among many of the issues is mentioned the issues of disclosure of financial law
principles and scientific justification.

Keywords: finance, financial law, financial performance, budgetary law, legal regulation, inflation, financial and legal
policy, financial institutions law.
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Հան դե սում տպագր վող հոդ ված նե րը պետք է ունենան գի տա գործ նա կան կամ ու սում նա մե թո դա -
կան բնույթ: Հոդ վա ծը պետք է վե րա բեր ի ի րա վա գի տու թյան ո լոր տին, իսկ բա ցա ռիկ դեպ քե րում՝ մեծ
հե տաքրք րու թյուն վա յե լող, գի տա գործ նա կան մեծ ար ժեք ներ կա յաց նող ու սում նա սի րու թյուն նե րին:

Սույն պա հանջ նե րը բա վա րա րող հոդ ված նե րը ե րաշ խա վոր վում են տպագ րու թյան հա մար Հան -
դե սի գլխա վոր խմբագ րի կող մից: Իսկ դրանք չբա վա րա րե լու դեպ քում հոդ ված նե րը վե րա դարձ վում
են հե ղի նա կին:

Հոդ վա ծը ներ կա յաց վում է թղթա յին՝ տպա գիր, և է լեկտ րո նա յին (Microsoft Word) տար բե րակ -
ներով: Թղ թա յին տար բե րա կը պետք է ներ կա յաց նել Հան դե սի խմբագ րու թյուն՝ ՀՀ, ք. Երևան,
Վ.Սարգս յան 5 հաս ցեով, իսկ է լեկտ րո նա յին տար բե րակն ու ղար կել orinakanutyun@prosecutor.am
հաս ցեով:

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

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

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

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

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

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

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

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