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Ան չա փա հաս նե րի խմբա յին հան ցա վո րու -
թյան և առ հա սա րակ ան չա փա հաս նե րի հան -
ցա վո րու թյան քրեա բա նա կան բնու թագ րի բա -
ցա հայ տու մը չի կա րող լիար ժեք լի նել ա ռանց
հան ցանք կա տա րած ան չա փա հա սի ան ձի ու -
սում նա սի րու թյան:

Ինչ պես նշում է Յու. Ան տոն յա նը. Հան -
ցա գոր ծու թյուն նե րի կան խար գել ման հա ջո ղու -
թյան կա րե լի է հաս նել, ե թե ու շադ րու թյու նը
կենտ րո նաց ված լի նի հան ցա գոր ծի ան հա տա -
կա նու թյան վրա, քա նի որ վեր ջինս է հան ցա -
գոր ծու թյուն նե րի կա տար ման պատ ճառ նե րի
կրո ղը: Նման վար քա գիծ ծնող նրա ա ռանձ նա -
հատ կու թյուն նե րը պետք է լինեն կան խար գե լիչ
ներ գոր ծու թյան ան մի ջա կան օբ յեկտ1:

Խմ բի կազ մում հան ցանք կա տա րած ան -
չա փա հա սի ան ձի ան հա տա կա նու թյու նը նման
կա տե գո րիա յի ան ձանց շրջա նում ա ռա վել տա -
րած ված հատ կա նիշ նե րի ամ բող ջու թյունն է:
Այդ հատ կա նիշ նե րը, ո րոնք կազ մում են ան ձի
բնու թա գի րը` սե ռը, տա րի քը, գի տակ ցա կան և
կա մա յին ու նա կու թյուն նե րը, սո ցիալ-հո գե բա -
նա կան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը և այլն,
բնու թագ րա կան են ցան կա ցած ան հա տի: Դրա
հետ մեկ տեղ, ի հայտ բե րե լով հան ցանք կա -
տա րած ան ձանց մեջ ո րո շա կի հատ կա նիշ նե -
րի դրսևոր ման հա րա բե րա կա նո րեն բարձր հա -
ճա խու թյուն, կա րե լի է վեր լու ծել խմբի կազ մում

հան ցա գոր ծու թյուն կա տա րած ան չա փա հաս -
նե րի ան հա տա կա նու թյու նը2:

Ան հա տա կա նու թյան հա սա րա կա կան
վտան գա վո րու թյու նը ձևա վոր վում է մինչև հան -
ցանք կա տա րե լը և դրսևոր վում է նա խա հան -
ցա վո րա յին վար քագ ծի ա ռանձ նա հատ կու թյուն -
նե րում, երբ հա վա նա կա նու թյուն կա կան խար -
գե լիչ ներ գոր ծու թյան արդ յու նա վետ ի րա կա -
նաց ման հա մար:

Ա ռա վել հա ճախ հան ցա գոր ծի ան հա տա -
կա նու թյան ու սում նա սիր ման հա մար օգ տա -
գոր ծում են սո ցիալ-ժո ղովր դագ րա կան, բա րո -
յա հո գե բա նա կան, ինչ պես նաև քրեաի րա վա -
կան հատ կա նիշ նե րը3: 

Հաշ վի առ նե լով դի տարկ վող հիմնախնդրի
բար դու թյու նը` այս աշ խա տան քի շրջա նա կում
մենք կներ կա յաց նենք միայն խմբի կազ մում
հան ցանք կա տա րած ան ձանց բնու թագ րի վեր -
լու ծու թյունն ըստ սո ցիալ-ժո ղովր դագ րա կան
հատ կա նի շի:

Սո ցիալ-ժո ղովր դագ րա կան հատ կա նիշ նե -
րը կազ մում են հան ցա գոր ծի ան հա տա կա նու -
թյան ու սում նա սիր ման հիմ քը, ուս տի դրանք
պետք է ու սում նա սիր վեն ա ռա ջին հեր թին: Տա -
րի քը, սե ռը, կրթու թյու նը, ըն տա նե կան և սո -
ցիա լա կան կար գա վի ճա կը ան ձի բնու թագր -
ման ա ռա ջին ցու ցա նիշ նե րն են, ուստի դի -
տարկ վում են որ պես ան հա տի օբ յեկ տիվ բնու -

ՀՌԻՓՍԻՄԵ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ 
ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիրի ակադեմիայի
իրավագիտության ֆակուլտետի քրեական իրավունքի 
և քրեաբանության ամբիոնի ավագ դասախոս, 
ոստիկանության մայոր,
Երևանի պետական համալսարանի 
քրեական իրավունքի ամբիոնի հայցորդ
____________________________________________________________________________________________________________

ÊØ´Æ Î²¼ØàôØ Ð²Üò²Üø Î²î²ð²Ì ²Üâ²ö²Ð²êÜºðÆ 
êàòÆ²È-ÄàÔàìð¸²¶ð²Î²Ü ´ÜàôÂ²¶ÆðÀ

1 Տե՛ս Антонян Ю.М. Криминология. Избранные лекции.– М.: «Логос», 2004, էջ 74:
2 Տե՛ս Курганов СИ. Теоретические вопросы изучения личности преступника //Личность преступника и предупреждение

преступлений: Сборник научных трудов – М, 1987.– Էջ 26-34:
3 Տե՛ս Криминология: Учебник, под ред. В.Н. Кудрявцева и В.Е. Эминова – 3-е изд., перераб. и доп.– М., «ЮристЪ»,

2007, էջ 155-165, Криминология: Учебник, для вузов, Под ред. проф.В.Д. Малкова.– 3-е изд., перераб. и доп.– М.,:
ЗАО Юстицинформ, 2008, էջ 84-91, Сорокотягин И.Н. Социально-психологическая характеристика личности не-
совершеннолетнего обвиняемого и ее установление в следственной практике, Вопросы совершенствования борьбы
с преступностью несовершеннолетних: Межвузовский научный сборник.– Уфа, 1983.– Էջ 39-42:
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թագ րիչ: Դա, իր հեր թին, ան հա տի սո ցիա լա -
կան դե րի մա կար դա կն է4:

Մենք հե տա զո տու թյունն ի րա կա նաց րել
ենք 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
տվյալ նե րի ու սում նա սի րու թյամբ:

Հե տա զո տու թյան ըն թաց քում ու սում նա -
սիր վել է 2010-2015թթ. ժա մա նա կա հատ վա ծում
ան չա փա հաս նե րի հան ցա վոր խմբի կազ մում
հան ցանք կա տա րած 394 ան չա փա հա սի ան -
հա տա կա նու թյուն: Ըստ վե րոնշ յալ տա րի նե րի՝
հան ցանք կա տա րած ան չա փա հաս նե րի քա -
նա կա կան բնու թա գիրն ու նի հետևյալ պատ կե -
րը (տե՛ս աղ յու սակ 1).

Աղյուսակ 1

Ա ռա ջին հատ կա նի շը, ո րով կսկսենք մեր
վեր լու ծու թյու նը, տա րի քն է: Տա րի քը կարևոր
ցու ցա նիշ է ու սում նա սիր վող կա տե գո րիա յի ան -
ձանց քրեա ծին ակ տի վու թյու նը բա ցա հայ տե լու
հա մար:

Մենք ա ռանձ նաց րել ենք տա րի քա յին չորս

խմբեր` 14 տա րե կան ներ, 15 տա րե կան ներ, 16
տա րե կան ներ և 17 տա րե կան ներ: Ըստ տա րի -
քա յին չա փա նի շի խմբի՝ կազ մում հան ցանք
կա տա րած ան չա փա հաս ներն ու նեն հետևյալ
պատ կե րը (տե՛ս աղ յու սակ 2).

Աղյուսակ 2

Հե տա զո տու թյան արդ յունք նե րը ցույց են
տա լիս, որ նշված ժա մա նա կա հատ վա ծում խմբի
կազ մում հան ցանք կա տա րած ան չա փա հաս -
նե րի մեջ ըստ մի ջի նաց ված ցու ցա նի շի գե -
րակշ ռում են 17 տա րե կան նե րը, այ նու հետև՝ 16
տա րե կան նե րը, 15 տա րե կան նե րը և 14 տա րե -
կան նե րը: Չ նա յած այն հան գա ման քին, որ 14
տա րե կան ան չա փա հաս նե րի տե սա կա րար կշի -
ռը նշված ժա մա նա կա հատ վա ծում մի ջին հաշ -
վար կով կազ մում է 9,3%, սա կայն նկատ վում է

նրանց քրեա կան ա կտի վու թյան մա կար դա կի
բարձ րաց ման մի տում, քա նի որ 2010թ. խմբի
կազ մում հան ցանք կա տա րած 14 տա րե կան
ան չա փա հաս նե րի տե սա կա րար կշի ռը կազ -
մում է 5,2%, ո րը մինչև 2015թ. ըն կած ժա մա -
նա կա հատ վա ծում ա ճել է ա վե լի քան կրկնա կի
ան գամ և կազ մում է 12,7%: Այս հան գա ման քը
պետք է հաշ վի առ նել կան խար գել ման մի ջոց -
ներ մշա կե լիս: 

Խմ բի կազ մում հան ցա գոր ծու թյուն կա տա -

Տարի 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Ընդամենը

Խմբի կազմում հանցանք
կատարած անչափահաս. քանակ 58 98 42 66 75 55 394

Տարի

Տարիքային խմբերի տեսակարար կշիռը ըստ տարիների՝ խմբի կազմում
հանցանք կատարած անչափահասների ընդհանուր քանակում

2010 2011 2012 2013 2014 2015 միջինացված
ցուցանիշ

14 տարեկան 5,2% 11,2% 9,5% 9,1% 8,0% 12,7% 9,3% 

15 տարեկան 5,2% 22,5% 14,3% 21,2% 16,0% 32,7% 21,8% 

16 տարեկան 29,3% 30,6% 42,9% 30,3% 25,3% 30,9% 31,6% 

17 տարեկան 41,4% 35,7% 33,3% 39,4% 50,7% 23,7% 37,3% 

4 Տե՛ս Игнатов А.Н. Социально-демографическая и уголовно-правовая характеристика личности современного на-
сильственного преступника // Криминология: вчера, сегодня, завтра. 2015. №4 (39). URL: 
https://cyberleninka.ru/article/n/sotsialno-demograficheskaya-i-ugolovno-pravovaya-harakteristika-lichnosti-sovremennogo-
nasilstvennogo-prestupnika (дата обращения: 23.03.2018).
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րած 15 տա րե կան ան չա փա հաս նե րի տե սա -
կա րար կշի ռը նշված ժա մա նա կա հատ վա ծում
մի ջին հաշ վար կով կազ մում է 21,8%: Այս տեղ
ևս  ու շագ րավ է այն հան գա ման քը, որ 2015թ.
ըն թաց քում, 2014թ. հա մե մատ, խմբի կազ մում
հան ցանք կա տա րած 15 տա րե կան ան չա փա -
հաս նե րի տե սա կա րար կշի ռը կրկնա կի ան գամ
ա ճել է: Խմ բի կազ մում հան ցա գոր ծու թյուն կա -
տա րած 16 տա րե կան ան չա փա հաս նե րի տե -
սա կա րար կշի ռը նշված ժա մա նա կա հատ վա -
ծում մի ջին հաշ վար կով կազ մում է 31,5%: Տա -
րի քա յին այս խմբի հան ցա վոր ակ տի վու թյու նը
բա վա կա նին բարձր է ե ղել 2012թ.` կազ մե լով
խմբի կազ մում հան ցանք կա տա րած ան չա փա -
հաս նե րի 42,9%, այ նու հետև նվա զել է: Սա կայն
այս տեղ ևս 2015թ. ըն թաց քում, 2014թ. հա մե -
մատ, խմբի կազ մում հան ցանք կա տա րած 16
տա րե կան ան չա փա հաս նե րի տե սա կա րար կշի -
ռը 5,6%-ով ա ճել է: 

Ինչ վե րա բեր ում է խմբի կազ մում հան -

ցանք կա տա րած 17 տա րե կան ան չա փա հաս -
նե րին՝ նրանց տե սա կա րար կշի ռը կազ մում է
մի ջին հաշ վար կով 37,4%: Այս տա րի քա յին խմբի
հան ցա վոր ակ տի վու թյու նը բա վա կա նին բարձր
է ե ղել 2014թ.` կազ մե լով խմբի կազ մում հան -
ցանք կա տա րած ան չա փա հաս նե րի 50,7%, իսկ
2015թ. ան կում է ապ րել՝ կազ մե լով 23,7%: 

Այս պի սով, ըստ տա րի քա յին հատ կա նի շի՝
խմբի կազ մում հան ցանք կա տա րած ան չա փա -
հաս նե րի հան ցա վոր ակ տի վու թյու նը բարձր է
17 տա րե կան նե րի շրջա նում, այ նու հետև՝ 16
տա րե կան նե րի: Սա կայն ու շագ րավ է հատ կա -
պես 14 տա րե կան նե րի հան ցա վոր ակ տի վու -
թյան մա կար դա կի կրկնա կի ա ճը:

Ըստ սե ռա յին հատ կա նի շի՝ խմբի կազ -
մում հան ցանք կա տա րած ան չա փա հա սի ան -
ձի բնու թա գիրն ու նի հետևյալ պատ կե րը (տե՛ս
աղյուսակ 3).

Աղյուսակ 3

Հե տա զո տու թյան արդ յունք նե րը ցույց են
տա լիս, որ խմբի կազ մում հան ցանք կա տա -
րած ան չա փա հաս նե րի մեջ գե րակշ ռում են
տղա նե րը: Նշ ված ժա մա նա կա հատ վա ծում խմբի
կազ մում հան ցանք կա տա րած ան չա փա հաս
աղ ջիկ նե րի տե սա կա րար կշի ռը մի ջին հաշ վով
կազ մում է 1,9%: Այ սինքն՝ աղ ջիկ ան չա փա -
հաս նե րին բնու թագ րա կան է հան ցա վոր ակ -
տի վու թյան ցածր մա կար դա կը և այն էլ բնո րոշ
է 16-17 տա րե կան նե րին: Աղ ջիկ ան չա փա հաս -
նե րը գոր ծել են խա ռը խմբե րի կազ մում, ա րա -
կան սե ռի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հետ:

Հե տա զո տու թյան արդ յունք նե րի համաձայն՝
նշված ժա մա նա կա հատ վա ծում հան ցանք կա -
տա րած ան չա փա հաս նե րի մեջ օ տա րազ գի ներ -
կա յա ցու ցիչ նե րը չնչին տո կոս են կազ մում:

Նրանց տե սա կա րար կշի ռն ընդ հա նուր թվում
կազ մում է ըն դա մե նը 2,3%: Բո լորն էլ ա րա կան
սե ռի ներ կա յա ցու ցիչ ներ են:

Ա ռա վել կարևոր նշա նա կու թյուն ու նի ան -
չա փա հաս նե րի վե րա բեր մունքն ուս ման նկատ -
մամբ: Քրեաբանական բազ մա թիվ ու սում նա -
սի րու թյուն ներ վկա յում են, որ հան ցա վոր վար -
քա գիծ դրսևո րած ան չա փա հաս նե րը գրե թե
լիո վին ան տար բեր են ուս ման նկատ մամբ, ինչն
էլ խո չըն դո տում է նրանց զար գաց ումը, սո ցիա -
լի զա ցիան, հե տաքրք րու թյուն նե րի լայն շրջա -
նա կի ա ռա ջաց ումը, կոր ծա նա րար ազ դե ցու -
թյուն է ու նե նում նրանց հան րո րեն օգ տա կար
վար քագ ծա յին ակ տի վու թյան, ի րա վա գի տակ -
ցու թյան կա յաց ման վրա5:

Ան ձի սո ցիա լա կան կար գա վի ճա կը նշա -

Սեռ Խմբի կազմում հանցանք կատարած անչափահասների ընդհանուր քանակում
ըստ սեռային հատկանիշի անչափահասների տեսակարար կշիռը

Տարի 2010 2011 2012 2013 2014 2015

Արական 100% 99,0% 95,2% 97,0% 97,3% 100%

Իգական 0% 1,0% 4,8% 3,0% 2,7% 0%

Ընդհանուր 58 98 42 66 75 55

5 Տե՛ս Մարգարյան Ա.Ռ., Անչափահասների հանցավորության և շեղվող վարքագծի հիմնախնդիրները ՀՀ-ում, իրավ.
գիտ. դոկտ. գիտ. աստ. հայցման ատենախոսություն, Երևան, 2017թ, էջ 62:



նա կա լից չա փով պայ մա նա վոր ված է կրթա -
կան մա կար դա կով:

Խմ բի կազ մում հան ցանք կա տա րած ան -
չա փա հաս նե րի կրթա կան մա կար դա կը ո րո շա -
կի չա փով կա րող է վկա յել այս կա տե գո րիա յի
ան ձանց ին տե լեկ տո ւալ կա րո ղու թյուն նե րի մա -
սին, ին չը հար կա վոր է հաշ վի առ նել հան ցա -
վո րու թյան կան խար գել ման մի ջոց ներ ի րա կա -
նաց նե լիս: Բազ մա թիվ հե տա զո տու թյուն նե րով
հաս տատ վել է հան ցանք կա տա րած ան ձանց
հա րա բե րա կա նո րեն ցածր կրթա կան մա կար -

դա կը: Այս օ րի նա չա փու թյու նը բնու թագ րա կան
է նաև ան չա փա հաս հան ցանք կա տա րած ան -
ձանց հա մար: Ի դեպ, քրեաբանական գրա կա -
նու թյան մեջ նշվում է, որ ի րենց օ րի նա պահ
հա սա կա կից նե րից հան ցանք կա տա րած ան -
չա փա հաս նե րը կրթա կան մա կար դա կով ետ են
մնում մե կից ե րեք տա րի6:

Խմ բի կազ մում հան ցանք կա տա րած ան -
չա փա հաս նե րի կրթա կան մա կար դակն ու նի
հետևյալ պատ կե րը (տե՛ս աղյուսակ 4).

Աղյուսակ 4
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Կա տար ված ու սում նա սի րու թյան արդ յուն -
քով կազմ ված աղ յու սա կից պարզ է դառ նում,
որ, ըստ կրթա կան մա կար դա կի նշված ժա մա -
նա կա հատ վա ծում՝ խմբի կազ մում հան ցանք
կա տա րած ան չա փա հաս նե րի 27,7% ու նե ցել են
մինչև 9-ամ յա կրթու թյուն: Չ նա յած խմբի կազ -
մում հան ցանք կա տա րած ան չա փա հաս նե րի
ընդ հա նուր թվի մեջ մի ջի նաց ված ցու ցա նի շի
բարձր մա կար դա կին, այս խմբում նկատ վում է
ան չա փա հաս նե րի նվա զում` 2010 թվա կա նին
ու նե նա լով 38,2% տե սա կա րար կշիռ, 2015 թվա -
կա նին կազ մում է 16,7%: Սա կայն այս ցու ցա -
նի շի նվա զու մը կա տար վում է խմբի կազ մում
հան ցանք կա տա րած, ու սում նա կան հաս տա -
տու թյուն նե րում սո վո րող ան չա փա հաս նե րի քա -
նա կի ա վե լաց ման հաշ վին: Այս պես՝ խմբի կազ -
մում հան ցանք կա տա րած ան չա փա հաս նե րի
36,8% ե ղել են սո վո րող ներ (դպրո ցի, ու սում -

նա րա նի, քո լե ջի և ԲՈՒՀ-ի): Ընդ ո րում՝ դպրո -
ցում սո վո րող նե րի տե սա կա րար կշի ռը մի ջին
հաշ վար կով կազ մում է 24,8%: Դպ րո ցում սո վո -
րող նե րի քրեա կան ակ տի վու թյու նը բարձր է ե -
ղել 2012թ.` կազ մե լով 36,5%: Ընդ հա նուր առ -
մամբ՝ նկատ վում է դպրո ցում սո վո րող նե րի
քրեա կան ակ տի վու թյան նվա զում: Ի տար բե -
րու թյուն դպրո ցում սո վո րող նե րի՝ նկատ վում է
ու սում նա րա նի և քո լե ջի սո վո րող նե րի քրեա -
կան ակ տի վու թյան աճ: 2010թ. այս խմբի տե -
սա կա րար կշի ռը կազ մում էր 5,5%, իսկ մինչև
2015թ. ըն կած ժա մա նա կա հատ վածը ո րո շա կի
տա տա նում նե րով ա ճե լով կազ մում էր 14,8%:
Այս հան գա ման քը ևս կարևոր է և պետք է հաշ -
վի առ նել կան խար գե լիչ մի ջոց ներ ձեռ նար կե -
լիս: Ինչ վե րա բերում է ան չա փա հաս ու սա նող -
նե րին՝ նրանց քրեա կան ակ տի վու թյու նը ցածր
է, և նվազ ման մի տում է նկատ վում. նշ ված ժա -Օ
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6 Տե՛ս Прозументов Л.М. Групповая преступность несовершеннолетних и ее предупреждение: дис.... докт. юрид. наук:
12.00.08.– Томск, 2001, էջ 122:

Տարի 2010 2011 2012 2013 2014 2015 Միջինացված
ցուցանիշ

Մինչև 9-րդ դաս. կրթ. 38,2% 37,6% 24,4% 35,6% 13,5% 16,7% 27,7%

9-ամյա կրթությամբ 3,6% 8,6% 4,9% 10,2% 17,6% 20,4% 10,9%

Դպրոցի սովորող 25,4% 29,1% 36,5% 18,6% 24,3% 14,8% 24,8%

Միջնակարգ կրթությամբ 21,8% 11,8% 22,0% 23,7% 31,1% 25,9% 22,7%

Քոլեջի, ուսումնարանի
սովորող 5,5% 8,6% 12,2% 8,5% 9,5% 14,8% 9,8%

Ուսանող 5,5% 4,3% - - 1,3% 1,9% 2,2%

Միջին մասնագիտ. կրթ. - - - 3,4% 2,7% 5,5% 1,9%

Խմբի կազմում հանցանք կա -
տարած անչափ. ընդհ. թիվը 58 98 42 66 75 55 394
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մա նա կա հատ վա ծի սկզբնա կան շրջա նում կազ -
մում է 5,5%, սա կայն ըն թաց քում նվա զում է և
2015թ. կազ մում 2,2%: Եվ, ի տար բե րու թյուն ու -
սա նող ան չա փա հաս նե րի՝ 2013թ. սկսած՝ նկատ -
վում է մի ջին մաս նա գի տա կան կրթու թյուն ունե -
ցող ան չա փա հաս նե րի քրեա կան ակ տի վու թյան
աճ` 3,4%-ից 2015թ. ար դեն կազ մե լով 5,5%:

Այս պի սով, ըստ հե տա զո տու թյան արդյունք -
նե րի՝ մտա հո գիչ է հատ կա պես 9-ամ յա կրթու -
թյուն ու նե ցող խմբի կազ մում հան ցանք կա -
տա րած ան չա փա հաս նե րի խում բը, քա նի որ,
չշա րու նա կե լով կրթու թյու նը և չու նե նա լով աշխա -
տանք, նրանք փաս տո րեն դուրս են մնում սո -
ցիա լա կան վե րահս կո ղու թյու նից: Ան հան գստաց -
նող է նաև ու սում նա րա նի կամ քո լե ջի սո վո -
րող նե րի քրեա կան ակ տի վու թյան ա ճը, քա նի
որ, ի տար բե րու թյուն դպրո ցի սո վո րող նե րի,
երբ պատ ճառ նե րի հիմ քում շատ հե տա զո տող -
ներ դնում են դպրո ցա կան դաս տիա րա կու թյան

թե րու թյուն նե րը7, այս տեղ ան չա փա հաս նե րն
ստա նում են նախ նա կան մաս նա գի տա կան կամ
մի ջին մաս նա գի տա կան կրթու թյուն, հետևա -
բար՝ կար ծում ենք, որ սո ցիա լա կան վե րահս -
կո ղու թյան թե րու թյուն նե րին այս տեղ գու մար -
վում են նաև այս հաս տա տու թյուն նե րի սահ -
մա նա փակ հնա րա վո րու թյուն նե րն ան ձի ան -
հա տա կա նու թյան դրսևոր ման հա մար: 

Մտա հո գիչ է հատ կա պես չսո վո րող և չաշ -
խա տող խմբի կազ մում հան ցանք կա տա րած
ան չա փա հաս նե րի վի ճա կագ րու թյու նը: Հե տա -
զո տու թյան արդ յունք նե րի հա մա ձայն՝ նշված
ժա մա նա կա հատ վա ծում աշ խա տող ան չա փա -
հաս նե րի տե սա կա րար կշի ռը խմբի կազ մում
հան ցանք կա տա րած ան չա փա հաս նե րի ընդ -
հա նուր քա նա կում ու նի հետևյալ պատ կե րը
(տե՛ս աղյուսակ 5).

Աղյուսակ 5

Ինչ պես տես նում ենք՝ նշված ժա մա նա կա -
հատ վա ծում խմբի կազ մում հան ցանք կա տա -
րած ան չա փա հաս նե րի մեջ աշ խա տող ան չա -
փա հաս նե րի տե սա կա րար կշի ռը փոքր է: Ընդ -
հա նուր առ մամբ՝ նկատ վում է այս կա տե գո -
րիա յի ան չա փա հաս նե րի տե սա կա րար կշռի
աճ ման մի տում` 2010թ. լի նե լով 0%, մինչև 2015թ.
ա ճե լով կազ մել է 12,7%, ին չը, կար ծում ենք՝
հան ցանք կա տա րած ան ձի ան հա տա կա նու -
թյան բնու թագ րի վատ աց ման մի տում է:

Այս պի սով՝ հե տա զո տու թյու նը թույլ տվեց
բա ցա հայ տել խմբի կազ մում հան ցանք կա տա -
րած ան չա փա հաս նե րի սո ցիալ-ժո ղովր դագ րա -
կան բնու թագ րի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը և
վատ աց ման մի տում նե րը, ո րոնք մե ծա պես պայ -

մա նա վոր ված են ան ձի սո ցիա լա կա նաց ման
ինս տի տուտ նե րի գոր ծու նեու թյան թե րու թյուն -
նե րով և ան կա տա րու թյամբ: Հետևա բար՝ հան -
ցա վո րու թյան, մաս նա վո րա պես՝ ան չա փա հաս -
նե րի հան ցա վո րու թյան, կան խար գել ման մի -
ջոց ներ մշա կե լիս հար կա վոր է թի րա խա վո րել
ան չա փա հաս նե րի հանգս տի, ուս ման, աշ խա -
տան քի կազ մա կերպ ման պայ ման նե րը, այդ
թվում` ի րա վա կան ակ տե րի փո փոխ ման, հա -
մա պա տաս խան հաս տա տու թյուն նե րի նյու թա -
տեխ նի կա կան հնա րա վո րու թյուն նե րի բա րե -
լավ ման, կադ րա յին քա ղա քա կա նու թյան ու կա -
ռա վար ման ո լորտ նե րի արդ յու նա վե տու թյան
բարձ րաց ման միջոցով: 
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7 Տե՛ս նույն աշխատությունը, էջ 120:

Սեռ Խմբի կազմում հանցանք կատարած անչափահասների ընդհանուր
քանակում աշխատող անչափահասների տեսակարար կշիռը

Տարի 2010 2011 2012 2013 2014 2015 միջինացված
ցուցանիշ

Աշխատող
անչափահասների

տեսակարար կշիռը
0% 3,1% 0% 3,0% 10,7% 12,7% 4,9%

Ընդհանուր 58 98 42 66 75 55 394



Գ լո բա լի զա ցիան դառ նում է ար դի ժա մա -
նակ նե րի հիմ նա կան թե մա նե րից մե կը: Սա
հիմ նա րար խնդիր է, որն ար տա հայ տում է
մարդ կա յին քա ղա քակր թու թյան զար գաց ման
գլխա վոր ուղ ղու թյու նը և նոր հա զա րամ յա կի
հիմ նա կան հա կա սու թյու նը: 20-րդ դա րի հիմ -
նա կան խնդի րը եր կու հա մաշ խար հա յին հա -
մա կար գե րի հա կա սու թյունն էր: Ժա մա նա կա -
կից պայ ման նե րում դա դառ նում է «չոր րորդ
սերն դի քա ղա քակր թու թյան փո խազ դե ցու թյու -
նը գլո բա լի զա ցիա յի ա րա գա ցող գոր ծըն թա ցի
պայ ման նե րում»:1

Գ լո բա լի զա ցիան բազ մա մա կար դակ գործ -
ըն թաց է, դրա հետևանք նե րը միա տե սակ չեն
և ան կան խա տե սե լի են:

Գ լո բա լա ցու մը ա ռա ջաց նում է ինչ պես ազ -
գա յին, այն պես էլ հա մաշ խար հա յին նշա նա -
կու թյուն ունեցող բազ մա թիվ քրեա գի տա կան
ա ռու մով նշա նա կա լից հետևանք ներ: Տե ղի ու -
նե ցող գլո բալ փո փո խու թյուն ներն աշ խար հում
ստեղ ծում են կյան քի սպառ նա լիք ինչ պես ա -
ռան ձին ան ձանց և սո ցիա լա կան ար ժեք նե րի,
այն պես էլ կեն դա նի բնու թյան հա մար:

Այս հա մայ նա պատ կե րի վրա մար դու, հա -
սա րա կու թյան ու պե տու թյան անվ տան գու թյան
ժա մա նա կին ա պա հո վու մը դառ նում է հա մաշ -
խար հա յին և ազ գա յին մասշ տա բի հիմ նա րար
խնդիր:

Հան ցա վո րու թյան դեմ պայ քա րի ո լոր տում
ար ժե քա յին-նոր մա տիվ գե րա կա յու թյուն նե րի
փո փո խու թյուն նե րը, որ պես բարձ րա գույն սո -
ցիա լա կան ար ժե քի պահ պա նու թյան հռչա կում,
ու նեն հիմ նա րար նշա նա կու թյուն ժա մա նա կա -
կից քրեա կան քա ղա քա կա նու թյան հա մար: Սա -

կայն ՀՀ Սահ մա նադ րու թյու նում չի նշվում մար -
դու և քա ղա քա ցու անվ տան գու թյան մա սին:
Ինչ պես ար դա րա ցիո րեն նշում էր պրո ֆե սոր
Ա. Ա. Տեր-Ա կո պո վը. «Մար դու անվ տան գու թյու -
նը չի վե րա բե րում միայն նրա ի րա վունք նե րին
ու ա զա տու թյուն նե րին, դա ա վե լի մեծ երևույթ
է, քան կյան քի ի րա վուն քը, ո րը դարձ նում է
կյան քն ան հա տի անձ նա կան գործ, ի րա կա -
նում մար դու անվտան գու թյունն ամ բողջ հա -
սա րա կու թյան գործն է»:2

Ա վան դա պես, քա ղա քա ցու, հա սա րա կու -
թյան անվ տան գու թյուն ա սե լով, հաս կա նում
ենք ար տա քին անվ տան գու թյու նը, քա նի որ
տաս նամ յակ ներ շա րու նակ մեր գի տակ ցու թյան
մեջ ար մա տա ցել է ար տա քին թշնա մու կերպա -
րը: Որ պես դրա հետևանք` ներ քին անվ տան -
գու թյան խնդիր նե րը` հան ցա վո րու թյուն, է կո լո -
գիա կան, տե ղե կատ վա կան, հոգևոր և այլ տե -
սա կի անվ տան գու թյուն, մնում էին ստվե րում:

Մեր կար ծի քով՝ նպա տա կա հար մար կլի -
ներ ու ճիշտ Սահ մա նադ րու թյու նում մատ նա -
նշել մար դու, հա սա րա կու թյան, պե տու թյան ազ -
գա յին անվ տան գու թյան ա պա հո վու մը որ պես
քա ղա քա կան, սո ցիա լա կան, տնտե սա կան,
տեխ նի կա կան, է կո լո գիա կան, այն պես էլ այլ
բնույ թի ար տա քին ու ներ քին սպառ նա լիք նե -
րից` նկա տի ու նե նա լով հան ցա վո րու թյու նը: Այս
գոր ծա ռույ թի ի րա կա նա ցու մը պետք է դրվի պե -
տու թյան վրա: Ազ գա յին անվ տան գու թյան ա -
պա հո վու մը, ո րը Տեր-Ա կո պո վը ա ռա ջար կում է
նշա նա կել սո ցիա լա կան անվ տան գու թյուն միաս -
նա կան եզ րույ թով, պետք է ներկայացվի ե ղած
տար բեր նե րու ժի և հ նա րա վո րու թյուն նե րի հաշ -
վառ մամբ:
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ՀԱՅԿ ՄԿՐՏՉՅԱՆ
ՀՀ ԳԱԱ Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և 
իրավունքի ինստիտուտի ասպիրանտ
____________________________________________________________________________________________________________

²ÜÒÆ ²Üìî²Ü¶àôÂÚ²Ü ä²Þîä²ÜàôÂÚ²Ü øðº²Æð²ì²Î²Ü
²êäºÎîÜºðÀ ¶Èà´²È²òØ²Ü ä²ÚØ²ÜÜºðàôØ

1 Տե՛ս Харабет К.В. Вызовы и угрозы криминальной безопасности человека и государства в России в свете проблем
глобализации. В кн.: Криминальная безопасность человека: угрозы и пути их преодоления: Сб. науч. тр.//Науч. ред.
К. В. Харабет, М., Изд-во МНЭПУ,2003, էջ 6:

2 Տե՛ս Тер-Акопов А.А. Безопасность человека, теоретические основы социально-правовой концепции, М. МНЭПУ,
1998, էջ 5:



9

ՔՐԵԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ

Տվ յալ դրույթ նե րը դար ձել են ի րա վա կան
հենք Հա յաս տա նի ազ գա յին անվ տան գու թյան
նոր դոկտ րի նի մշակ ման հա մար, այդ թվում
նաև՝ հան ցա վո րու թյան դեմ պայ քա րի ո լորտում:

Անվ տան գու թյան հա մա կար գի ժա մա նա -
կա կից հաս կա ցու թյան կա տե գո րիալ ա պա -
րա տը բա վա կա նին հա րուստ է: Պետք է ներ -
կա յաց նել անվ տան գու թյան հետևյալ սահ մա -
նու մը. «Ան վտան գու թյու նը ներ քին ու ար տա -
քին սպառ նա լիք նե րից սո ցիու մի և նրա կա -
ռուց վածք նե րի կեն սա կարևոր շա հե րի պաշտ -
պան վա ծու թյան զար գաց ման միտման վի ճակ
է»:3

Մար դու անվ տան գու թյան ա պա հով ման
խնդրի լուծ ման հա մար բա ցա ռիկ նշա նա կու -
թյուն կու նե նա ՀՀ ազ գա յին անվ տան գու թյան
ռազ մա վա րու թյան նոր հա յե ցա կար գի մշա կու -
մը, ո րում պետք է սահ ման վեն ան ձի, հա սա -
րա կու թյան և պե տու թյան` ար տա քին ու ներ -
քին սպառ նա լիք նե րից պե տու թյան, հա սա րա -
կու թյան, ան ձի անվ տան գու թյան ա պա հով ման
ա ռա վել ընդ հա նուր ու ղի նե րը:

Սահ մա նադ րու թյու նում մար դու հիմ նա կան
ի րա վուն քե րի և ա զա տու թյուն նե րի ամ րագ րումն
անվ տան գու թյան ա պա հով ման անհ րա ժեշտ,
բայց ոչ բա վա րար պայ ման է: Պե տու թյան
խնդի րը պետք է կա յա նա մար դու ի րա վունք նե -
րի և ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պան վա ծու թյան,
գնա հատ ման ու ժա մա նա կին բա ցա հայտ ման,
ինչ պես նաև հա մա պա տաս խան սպառ նա լիք -
նե րի վե րաց ման ու սպառ նա լիք նե րի հնա րա -
վոր աղբ յուր նե րի կան խար գել ման մեջ: Այդ
նպա տակով էլ մար դու ի րա վուն քե րի ու ա զա -
տու թյուն նե րի սահ մա նադ րա կան կար գա վոր -
ման արդ յու նա վե տու թյու նը պետք է ար տա -
հայտ վի ոչ միայն ան ձի ա զա տու թյան չա փի
ամ րագր ման, այլ նաև կա մա յա կա նու թյու նից
ու ա նօ րի նա կա նու թյու նից նրա պաշտ պան վա -
ծու թյան մեջ: Այս խնդրի ի րաց ման գոր ծում
կարևոր տեղ է տրվում պե տու թյան քրեա կան
քա ղա քա կա նու թյա նը:

Մար դու անվ տան գու թյան ա պա հո վու մը
պետք է դի տար կել որ պես քրեա կան քա ղա քա -
կա նու թյան նոր ուղ ղու թյուն: Այս պի սի եզ րա -
կա ցու թյու նը բխում է մի շարք սահ մա նադ րա -

կան նոր մե րից: Այս պես՝ ՀՀ Սահ մա նադ րու -
թյան 3-րդ հոդ վա ծի համաձայն. «1. Հա յաստա -
նի Հան րա պե տու թյու նում մար դը բարձ րա գույն
ար ժեք է: Մար դու ա նօ տա րե լի ար ժա նա պատ -
վու թյունն իր ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն -
նե րի ան քակ տե լի հիմքն է: 2. Մար դու և քա ղա -
քա ցու հիմ նա կան ի րա վունք նե րի և ա զա տու -
թյուն նե րի հար գումն ու պաշտ պա նու թյու նը հան -
րա յին իշ խա նու թյան պար տա կա նու թյուն ներն
են: Հան րա յին իշ խա նու թյու նը սահ մա նա փակ -
ված է մար դու և քա ղա քա ցու հիմ նա կան ի րա -
վունք նե րով և ա զա տու թյուն նե րով` որ պես ան -
մի ջա կա նո րեն գոր ծող ի րա վունք»:

ՀՀ Քրեա կան օ րենսգր քում տվյալ սահ -
մա նադ րա կան դրույթ նե րը պետք է կոնկ րե -
տաց վեն քրեա կան ի րա վուն քի ա ռան ձին
սկզբունք նե րի տես քով: Քրեա կան քա ղա քա -
կա նու թյան ժա մա նա կա կից տե սու թյան, գոր -
ծող քրեա կան օ րենսդ րու թյան և ի րա վա կի րառ
պրակ տի կա յի վեր լու ծու թյու նը թույլ է տա լիս
եզ րա կաց նել, որ հան ցա գործ մի ջամ տու թյուն -
նե րից քրեա կան-ի րա վա կան պաշտ պա նու թյան
օբ յեկտ նե րի նշված եռ յա կի անվ տան գու թյան
ա ռա վե լա գույն ա պա հո վու մը քրեա կան քա ղա -
քա կա նու թյան գե րա կա յու թյուն նե րից մե կն է,
ո րոնք հաշ վարկ ված են ժա մա նա կի ներ կա յիս
շրջա նի և ա պա գա յի հա մար: Այս գե րա կա յու -
թյունն իր ո րո շա կի մարմ նա վո րու մը գտել է ՀՀ
քրեա կան օ րենսգր քի ընդ հա նուր և հա տուկ
մա սե րի հա մա պա տաս խան նոր մե րում: Քա նի
որ անվ տան գու թյան ա պա հո վու մը պե տու թյան
լիա զո րու թյունն է, իսկ պե տու թյու նը գոր ծում է՝
կի րա ռե լով կա ռա վար ման իշ խա նա կան-ի րա -
վա կան մե խա նիզ մը, ուստի պար զո րոշ է, որ ի -
րա վա բա նա կան ո լոր տն զբա ղեց նում է կարևոր
տեղ կեն սա կան շա հե րի և ազ գա յին ար ժեք նե -
րի անվ տան գու թյան հա մա կար գում: Հիմ նա -
րար մարդ կա յին ա զա տու թյուն նե րի անվ տան -
գու թյան ի րա վա բա նա կան ա պա հո վումն ու նի
բազ մա թիվ ուղ ղու թյուն ներ: Այս ուղ ղու թյուն նե -
րի մեջ կարևոր տեղ է զբա ղեց նում քրեա կան
քա ղա քա կա նու թյան ա պա հո վու մը:

Պ րոֆ. Տեր-Ա կո պո վը նշում է. «Մար դու
անվտան գու թյան խնդիր նե րը ձևա վո րում են
քրեա կան քա ղա քա կա նու թյան հիմ քն իր բո լոր Օ
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ուղ ղու թյուն նե րում` քրեա կան-ի րա վա կան, քրեա -
կան-դա տա վա րա կան, քրեա կան-գոր ծա դիր,
քրեա գի տա կան, քրեա բա նա կան, ի րա վա պահ
և այլն»:4 Բո լոր ուղ ղու թյուն նե րը պետք է ա -
ռանձ նաց նեն մար դու անվ տան գու թյան խնդի -
րը և դարձ նեն գե րա կա քրեա կան քա ղա քա -
կա նու թյան կա ռուց ված քում:

Քրեա կան քա ղա քա կա նու թյան խնդի րն
այն է, որ գնա հա տի մար դու ի րա վունք նե րի ու
ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պան վա ծու թյան վի -
ճա կը քրեա կան-ի րա վա կան և այլ մի ջոց նե րով,
վե րաց նի հա մա պա տաս խան սպառ նա լիք նե րը
և կան խար գե լի հնա րա վոր ոտնձ գու թյուն նե րը:
Մար դու անվ տան գու թյան պատ շաճ ա պա հո -
վու մը հնա րա վոր է մար դու անվ տան գու թյան
հա տուկ տա րա տե սա կի` ի րա վա կան անվ տան -
գու թյան հա մա կար գի ա ռանձ նաց ման մի ջո -
ցով: Այդ նպատակով էլ քրեա կան ի րա վուն քի
և ք րեա կան օ րենսդ րու թյան հիմ նա րար խնդիր -
նե րը պետք է հե տա զոտ վեն մար դու ի րա վա -
բա նա կան անվ տան գու թյան ա պա հով ման են -
թա տեքս տում և հաշ վի առ նե լով այն, որ քրեա -
կան օ րենսդ րու թյու նը կազ մում է պե տու թյան
քրեա կան քա ղա քա կա նու թյան ի րա վա կան հիմ -
քը:

Ան ցու մը դե պի ժո ղովր դա վա րա կան հա -
սա րա կու թյուն և ի րա վա կան պե տու թյան ձևա -
վոր ումը բարձ րաց նում է ի րա վա բա նա կան գոր -
ծո նի դե րը հա սա րա կու թյու նում: Ի րա վա բա նա -
կան գոր ծո նի ու ժե ղա ցու մը ծնում է մար դու
կախ վա ծու թյուն ի րա վա կան կար գա վոր ման ծա -
վա լից ու ո րա կից, ի րա վա կի րառ մար մին նե րի
գոր ծու նեու թյան ո րա կից: Հա սա րա կա կան հա -
րա բե րու թյուն նե րի ի րա վա կան կար գա վոր ման
ցածր մա կար դա կը, որն ար տա հայտ վում է ի -
րա վա կան հա մա կար գի հա կա սա կա նու թյան,
բաց թո ղում նե րի, չի նով նի կնե րի ան գոր ծու թյան,
ոչ պրո ֆե սիո նա լիզ մի մեջ, ա ռա ջաց նում է ի -
րա վուն քի ու պե տու թյան հան դեպ անվս տա -
հու թյուն, ստի պում է դի մել ստվե րա յին «ար դա -
րա դա տու թյան», կա մա յա կա նու թյան ու բռնու -
թյան:

Ա ռա ջին ան գամ` 20-րդ դա րի 90-ա կան
թթ. սկզբնե րին, մար դու անվ տան գու թյան
խնդրին անդրա դար ձել է պրո ֆե սոր Ա. Ա. Տեր-

Ա կո պո վը, ով ներ կա յաց րեց մար դու անվ տան -
գու թյան, այդ թվում՝ ի րա վա բա նա կան ան -
վտան գու թյան հա մա լիր բազ մա կող մա նի սո -
ցիալ-ի րա վա կան հիմ նադ րույ թը: Գիտ նա կանն
ա ռա ջին ան գամ պրակ տիկ նե րին ու տե սա բան -
նե րին ա ռա ջար կեց հե տա զո տել մար դու ան -
վտան գու թյան ար դիա կան խնդի րը, հիմ նա վո -
րեց վտան գա վոր վի ճա կը, ո րում գտնվում է
մար դը, բա ցա հայ տեց նրա կեն սա կարևոր շա -
հե րի սպառ նա լիք նե րը և դրանց վե րաց ման
հիմ նա կան ուղ ղու թյուն նե րը: Հե ղի նա կը նոր
գի տա կան ուղ ղու թյան մա կար դա կում սահ մա -
նեց անվ տան գու թյան հաս կա ցու թյու նը, էու թյու -
նը, բո վան դա կու թյու նը և հնա րա վոր զար գա -
ցում նե րը, ա ռանձ նաց րեց ու դի տար կեց այդ
հաս կացության կարևո րա գույն ի րա վա բա նա -
կան ո լոր տը որ պես յու րա հա տուկ ի րա վա հա -
րա բե րու թյուն, ո րը նե րա ռում է որ պես անվտան -
գու թյան ի րա վուն քի հիմ նա կան տարր, անց -
կաց րեց անվ տան գու թյան` գի տա կան և գործ -
նա կան հա րա բե րու թյան մեջ ար դի տե սակ նե -
րի վեր լու ծու թյուն:5

Մար դու ի րա վա կան անվ տան գու թյուն ա -
սե լով` հաս կա նում ենք մար դու կեն սա կան
կարևոր շա հե րի պաշտ պան վա ծու թյան վի ճակ`
նրա` ի րա վա կան հա րա բե րու թյուն նե րի ո լորտ
նե րառ վե լու հետ կապված: Պաշտ պա նու թյան
ա ռար կա են կյան քը, ա ռող ջու թյու նը, ի րա վունք -
ներն ու օ րի նա կան շա հե րը, ո րոնք բխում են
տվյալ հա րա բե րու թյուն նե րից: Այս վի ճա կը բնու -
թագր վում է ի րա վուն քի ո րա կով և դա տա կան
իշ խա նու թյան ու ի րա վա պահ մար մին նե րի գոր -
ծու նեու թյան արդ յու նա վե տու թյամբ: Ի րա վա -
կան անվ տան գու թյան աղբ յուր ներ են տար բեր
երևույթ նե րը, գոր ծոն նե րը, հան գա մանք նե րը`
ի րա վա կան նոր մե րի ու ի րա վա կան ինս տի -
տուտ նե րի ան լիար ժե քու թյու նը և ա նարդ յու նա -
վե տու թյու նը, ո րոնք կար գա վո րում են հա րա -
բե րու թյուն նե րի կոնկ րետ ո լորտ, դրանց տնտե -
սա կան ա նա պա հով վա ծու թյու նը, ի րա վա պահ
մար մին նե րի, դա տա րան նե րի գոր ծու նեու թյան
թե րու թյուն նե րը և այլն: Բոս խո լո վը համարում
է, որ դրա պատ ճա ռը սահ մա նադ րա կան օ րի -
նա կա նու թյան ու ամ բողջ սա հա մա նադ րա կան-
ի րա վա կան հա մա կար գի խո ր ճգնա ժամն է,
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որը քա ղա քա ցի նե րի ի րա վունք նե րի ու ա զա -
տու թյուն նե րի, Ռու սաս տա նի պե տա կա նու թյան
գո յու թյան հա մար սպառ նա լիք է:6 Ա ռա վել վտան -
գա վոր ի րա վի ճակ ներն ա ռա ջա նում են քրեա -
կան դա տա վա րու թյան ո լոր տում:

ՀՀ քրեա կան օ րենսդ րու թյու նը կոչ ված է
ա ռա վե լա գույնս օգ նելու այդ ոլորտում օ րի նա -
կա նու թյան, ի րա վա կար գի, մի ջազ գա յին ի րա -
վուն քի հիմ նա րար սկզբունք նե րի հաս տատ մա -
նը, ո րոնք վե րա բե րում են մար դու անվ տան -
գու թյա նը և ա զա տու թյա նը: Մեր երկ րի գոր ծող
քրեա կան օ րենսդ րու թյու նը, ո րը կազ մում է
քրեա կան քա ղա քա կա նու թյան հիմ քը, ու ժեղաց -
րել է ու շադ րու թյու նը մար դու անվ տան գու թյան
ա պա հով ման հան դեպ: Մար դու անվ տան գու -

թյան ա պա հո վու մը ձևա վո րում է քրեա կան ի -
րա վուն քում հու մա նիզ մի սկզբուն քի էու թյու նը
(ՀՀ ՔՕ 10-րդ հոդ ված): Հետևա բար՝ ցան կա -
ցած քրեա կան-ի րա վա կան հար ց լուծելիս օ -
րենս դի րը, հե տաքնն չա կան մար մին նե րը և դա -
տա րան նե րը պետք է ա ռա վե լա գույնս ա պա հո -
վեն մար դու անվ տան գու թյու նը, նրա կեն սա -
կարևոր շա հե րը: Հա յաս տա նի քրեա կան օ -
րենսդ րու թյան բա րե փո խու մը դեռևս գտնվում
է մշակ ման փու լում, և հիմ քում դրված են
սկզբուն քո րեն կարևոր սահ մա նադ րա կան
դրույթ ներ, ո րոնք վկա յում են տվյալ նո րա րա -
րու թյուն նե րի մա սին և հաս տա տում մեծ ու -
շադրու թյու նը մար դու անվ տան գու թյան ա պա -
հով ման հանդեպ:
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6 Տե՛ս Босхолов С.С. Основы уголовной политики, Конституционный, криминологический, уголовно-правовой и ин-
формационный аспекты, М., Учебно-консультационный центр “ЮрИнфо”, 1999, էջ 11:



Գոր ծի դա տա կան քննու թյան ըն թաց քում
պաշտ պա նը պաշտ պա նու թյան կող մի ա ռանց -
քա յին մաս նա կից նե րից մե կն է: Նա կոչ ված է
ի րա կա նաց նե լու պաշտ պա նու թյան գոր ծա ռույ -
թը, ո րն ունի միա կող մա նի (միայն հօ գուտ
պաշտ պան յա լի) բնույթ և ար տա հայտ վում է մե -
ղադր յա լին օ րեն քով չար գել ված բո լոր մի ջոց -
նե րով ի րա վա բա նա կան օգ նու թյուն տրա մա -
դրե լու ձևով` նպա տակ հե տապն դե լով բա ցա -
հայ տել վեր ջի նիս ար դա րաց նող կամ նրա պա -
տաս խա նատ վու թյու նը մեղ մաց նող հան գա -
մանք նե րը:

Ի րա վա բա նա կան օգ նու թյուն ստա նա լու՝
ան ձի սահ մա նադ րա կան ի րա վուն քի ա պա հո -
վու մը քրեա կան դա տա վա րու թյան ա ռանց քա -
յին սկզբունք նե րից մեկն է: Քրեա կան դա տա -
վա րու թյան մրցակ ցա յին բնույ թը են թադ րում է
քրեա կան վա րույ թում մե ղադր յա լի հայտն վե լու
պա հից պաշտ պա նի պար տա դիր մաս նակ ցու -
թյու նը1:

Կա տար ված վեր լու ծու թյան շնորհիվ հան -
գե լով այն եզ րա կա ցու թյան, որ մրցակ ցու թյան
սկզբուն քը մինչ դա տա կան փու լում ու նի սահ -
մա նա փակ կի րա ռու թյուն և իր ողջ էու թյամբ
դրսևոր վում է դա տա կան քննու թյան փու լում,
փոր ձենք վեր հա նել, թե ի՛նչ ե րաշ խիք ներ են
գոր ծում այս փու լում իր ա պա հով ման հա մար:

Քր. դատ. օր.-ի 304-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա -
սի հա մա ձայն՝ պաշտ պա նը դա տա կան քննու -
թյա նը մաս նակ ցե լիս օգտ վում է մե ղադ րո ղի
հետ հա վա սար ի րա վունք նե րից:

Նույն օ րենսգր քի 304-րդ և 306-րդ հոդ -
ված նե րի հա մա ձայն՝ պաշտ պա նի/դա տա խա -
զի չներ կա յա նա լու և նրան այլ պաշտ պա նով/դա -
տա խա զով փո խա րի նե լու անհ նա րի նու թյան
դեպ քում գոր ծի քննու թյու նը հե տաձգ վում է:

Դա տա րանն իր հեր թին դա տա կան քննու -
թյան ըն թաց քում պետք է ա պա հո վի հա վա սար
հնա րա վո րու թյուն ներ կող մե րի հա մար: Քրեա -

կան գոր ծի քննու թյու նն ա ռանց պաշտ պա նի
մաս նակ ցու թյան, երբ նրա մաս նակ ցու թյունն
օ րեն քով նա խա տես ված դեպ քե րում պար տա -
դիր է, կամ նրա ի րա վունք նե րի սահ մա նա փա -
կու մը դա տա կան քննու թյան ըն թաց քում հա -
մար վում է քրեա դա տա վա րա կան օ րեն քի
խախտում, ո րը հան գեց նում է դա տա կան ակ -
տի բե կան ման:

Դա տա կան քննու թյան ըն թաց քում մրցակ -
ցու թյու նը են թադ րում է պաշտ պա նի ակ տիվ
մաս նակ ցու թյուն ա պա ցույց նե րի հե տա զոտ ման
գոր ծըն թա ցին: Հաշ վի առ նե լով այն հան գա -
ման քը, որ նա խաքն նու թյան փու լում նրա հնա -
րա վո րու թյուն նե րը ե ղել են սահ մա նա փակ,
պաշտ պա նը պետք է օգ տա գոր ծի դա տաքննու -
թյան ըն թաց քում ի րեն ըն ձեռ ված հնա րա վո -
րու թյուն ներն այդ ան հա մա չա փու թյու նը վե րաց -
նե լու հա մար: Եվ հիմ նա կան ձևե րից մե կը
պաշտ պա նի կող մից մե ղադ րան քի կող մի ներ -
կա յաց րած ա պա ցույց նե րի ման րա մասն հե տա -
զո տումն է, դրանց գնա հա տու մը վե րա բե րե -
լիու թյան, թույ լատ րե լիու թյան, հա վաս տիու թյան
տե սանկ յու նից:

Այս տեղ կցան կա նա յինք անդ րա դառ նալ
քր. դատ. օր.-ի 105-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սում
ամ րագր ված այն դրույ թին, ո րի հա մա ձայն՝
մե ղադ րան քի կող մի թույլ տված քրեա դա տա -
վա րա կան օ րեն քի պա հանջ նե րի խախտ ման
հետևան քով ա պա ցու ցո ղա կան նշա նա կու թյու -
նը կորց նե լու են թա կա նյու թը պաշտ պա նու -
թյան կող մի միջ նոր դու թյամբ կա րող է թույ -
լատր վել որ պես ա պա ցույց: Այդ պի սի ա պա -
ցույ ցը թույ լատր վում է միայն հա մա պա տաս -
խան կաս կած յա լի կամ մե ղադր յա լի նկատ -
մամբ:

Նման կար գա վոր ման վե րա բեր յալ գրա -
կա նու թյան մեջ առ կա մո տե ցում նե րը միա տե -
սակ չեն: Ո րոշ հե ղի նակ ներ հակ ված են կար -
ծե լու, թե օ րեն քի խախտ մամբ ձեռք բեր ված ա -
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ՀՀ գլխավոր դատախազի տեղակալի օգնական
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1 Միայն եթե պաշտպանի մասնակցությունը պարտադիր է:
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պա ցույց նե րը չպետք է հա մար վեն թույ լատ րե լի
ան կախ այն հանգամանքից, որ ու նեն մե ղա -
դրյա լին ար դա րաց նող կամ նրա պա տաս խա -
նատ վու թյու նը մեղ մաց նող բնույթ2: Հե ղի նակ -
նե րի մեկ այլ խմբի կար ծի քով՝ ե թե մե ղադ րան -
քի կող մից օ րեն քի խախտ մամբ ձեռք են բեր -
վել մե ղադր յա լին ար դա րաց նող կամ նրա պա -
տաս խա նատ վու թյու նը մեղ մաց նող հան գա -
մանք ներ, ա պա դրանք պետք է հա մար վեն
թույ լատ րե լի, քա նի որ պաշտ պա նու թյան կող -
մը չպետք է կրի վա րույթն ի րա կա նաց նող մար -
մին նե րի ան փոր ձա ռու թյան կամ, որն ա վե լի
վատ է` լիա զո րու թյուն նե րի չա րա շահ ման բա -
ցա սա կան հետևանք նե րը3:

Մենք ա ռա վել հակ ված ենք երկ րորդ տե -
սա կե տին և կարծում ենք, որ, հաշ վի առ նե լով
մինչ դա տա կան վա րույ թում մե ղադ րան քի կող -
մի ան սահ մա նա փակ հնա րա վո րու թյուն նե րը`
քրեա կան օ րենս գիր քը պա րու նա կում է ո րոշ
դրույթ ներ, ո րոնք ուղղ ված են մեղ մե լու նա -
խաքն նու թյան ըն թաց քում կող մե րի միջև այդ
ան հա վա սա րու թյու նը: Այդ պի սի դրույթ նե րից է
ի թիվս իր, ա մուս նու, մեր ձա վոր ազ գա կա նի
վե րա բեր յալ ցուց մունք չտա լու, ան մե ղու թյան
կան խա վար կա ծի, նաև ա պա ցույց նե րի ա սի -
մետ րիան: Հետևա բար՝ պաշտ պան նե րը պետք
է օգտ վեն այդ հնա րա վո րու թյու նից և յու րա -
քանչ յուր հնա րա վոր դեպ քում միջ նոր դեն այդ
ա պա ցույց նե րը գոր ծում թող նե լու վե րա բեր յալ,
ե թե դրանք կա րող են դրա կան ազ դե ցու թյուն
ու նե նալ մե ղադր յա լի հա մար: 

Մե ղադ րան քի կող մին հա կա դար ձե լու
կարևոր ձևե րից մեկն էլ պաշտ պա նի կող մից
միջ նոր դու թյուն նե րի ներ կա յա ցումն է: Շատ հա -
ճախ պաշտ պան նե րը, հաշ վի առ նե լով այն հան -
գա մանքը, որ ի րենց կող մից ձեռք բեր ված նյու -
թե րը գոր ծին կցե լը կախ ված է վա րույթն ի րա -
կա նաց նող մար մին նե րի հա յե ցո ղու թյու նից, ան -
մի ջա պես դա տա րա նին են ներ կա յաց նում ի -
րենց կող մից նա խաքն նու թյան ըն թաց քում կա -
տար ված քննու թյան արդ յունք նե րը՝ հու սա լով
դա տա րա նի ան կողմ նա կա լու թյան և ա նա չա -

ռու թյան վրա: Այս ա ռու մով նշենք, որ, ի տար -
բե րու թյուն ՀՀ քր. դատ. օր.-ի՝ ՌԴ քրեա կան
դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 271-րդ հոդ վա ծը
որ պես նա խաքն նու թյան ըն թաց քում թույլ տրված
ան հա վա սա րու թյան վե րա ցում նա խա տե սում է
դա տա րա նի կող մից պար տա դիր բա վա րա րել
դա տա վա րու թյան կող մե րի ներ կա յաց րած ան -
ձանց որ պես վկա կամ փոր ձա գետ հար ցաքըն -
նու թյան են թար կե լու միջ նոր դու թյուն նե րը4: Նման
կար գա վո րու մը գու ցե և դ րա կան արդ յունք ու -
նե նա պաշտ պա նու թյան կող մի հա մար, սա -
կայն ՌԴ օ րենս դի րը, նման կար գա վո րում սահ -
մա նե լով, հա վա նա բար, ա ռաջ նորդ վել է կող -
մե րի մաս նա գի տաց վա ծու թյան և բա րեխղ ճու -
թյան կան խա վար կա ծով, ին չը ոչ միշտ է գոր -
ծում և, մեր կար ծի քով՝ կա րող է հան գեց նել չա -
րա շա հում նե րի:

Դա տաքն նու թյան ըն թաց քում պաշտ պա -
նի պասի վու թյունն ան թույ լատ րե լի է: Հա ճախ
լի նում են ի րա վի ճակ ներ, երբ թեև պաշտ պա նը
մաս նակ ցում է դա տաքն նու թյա նը, բայց պաշտ -
պան յալը, ըստ էու թյան, ան պաշտ պան է: Նման
ի րա վի ճակ նե րի պատ ճառ նե րից մե կը պաշտ -
պան նե րի կող մից պաշտ պա նու թյա նը պատ -
շաճ կեր պով չպատ րաստ վելն է: Այ նինչ՝ մինչև
դա տաքն նու թյու նը պաշտ պանն ար դեն պետք
է մշա կած լի նի մե ղադ րան քի վե րա բեր յալ իր
դիր քո րո շու մը, մե ղադր յա լից պար զի՝ արդ յոք
կա՞ն ա պա ցույց ներ, ո րոնք այս կամ այն պատ -
ճա ռով չեն հայտն վել գոր ծում, քննար կի իր
պաշտ պան յա լի հետ, թե ինչ պի սի՛ միջ նոր դու -
թյուն ներ խե լա միտ կլի նի ներ կա յաց նել դա տա -
կան քննու թյան ըն թաց քում, ընդ հա նուր գծե -
րով պատ կե րա ցում ձևա վո րի նաև պաշտ պա -
նու թյան մարտավարության վե րա բեր յալ:

Դա տաքն նու թյան ըն թաց քում պաշտ պա -
նը պետք է դա տա րա նին այն պի սի ա պա ցույց -
ներ ներ կա յաց նի և այն պի սի հեր թա կա նու -
թյամբ, ո րոնք կհիմ նա վո րեն իր ընտ րած պաշտ -
պա նա կան գի ծը: Ե ղա նակ նե րից մե կը տար -
բեր դա տա վա րա կան գոր ծո ղու թյուն ներ կա -
տա րե լու միջ նոր դու թյուն նե րի ներ կա յա ցումն է,
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2 Տե՛ս М.А.Верещагина, Асимметрия правил о допустимости доказательств. https://cyberleninka.ru/article/v/asimmetriya-
pravil-o-dopustimosti-dokazatelstv:

3 Տե՛ս Карякин Е.А. Реализация принципа состязательности в уголовном судопроизводстве (вопросы теории и
практики): монография.– Оренбург: ГОУ ОГУ, 2005.– էջ 19:

4 Տե՛ս Ռուսաստանի Դաշնության քրեական դատավարության օրենսգրքի 271-րդ հոդված, (ընդունվել է 2001 թվականի
դեկտեմբերի 18-ին):



ինչ պի սիք են, օ րի նակ՝ լրա ցու ցիչ վկա նե րի
հար ցաքն նու թյու նը, փոր ձաքն նու թյուն նե րի նշա -
նա կու մը, ներ կա յաց ված ա ռար կա ները որ պես
ի րե ղեն ա պա ցույց ճա նա չե լը և գոր ծին կցե լը,
ո րոշ փաս տաթղ թեր որ պես այլ փաս տա թուղթ
ճա նա չե լը, և այդ գոր ծո ղու թյուն նե րի հիմ նա -
կան արդ յուն քը պետք է լի նի դա տա րա նի մեջ
այդ գոր ծո ղու թյուն նե րի կա տար ման անհ րա -
ժեշ տու թյան վե րա բեր յալ հա մոզ մունք ա ռա -
ջաց նե լը, դրանց արդ յունք ներն էլ կամ րապն -
դեն պաշտ պա նու թյան կող մի դիր քո րո շու մը:
Հետևա բար՝ պաշտ պա նի կող մից գոր ծի քննու -
թյան այս փու լում պաս ի վու թյան դրսևո րումն
ան թույ լատ րե լի է:

Հաշ վի առ նե լով այս փու լում պաշտ պա նի
մաս նակ ցու թյան կարևո րու թյու նը` ՀՀ Սահ մա -
նադ րա կան դա տա րա նը, իր 2018թ. փետր վա -
րի 13-ի թիվ ՍԴՈ-1403 ո րոշ ման մեջ վեր լու ծե -
լով օ րեն քով նա խա տես ված` պաշտ պա նի պար -
տա դիր մաս նակ ցու թյան դեպ քե րը, պաշտ պա -
նու թյան ի րա վուն քից հրա ժար վե լու հա մա տեքս -
տում հան գել է այն եզ րա կա ցու թյան, որ ի րա -
վուն քի պաշտ պա նու թյան և ի րա վուն քի ի րա -
ցու մից հրա ժար վե լու ինս տի տուտ նե րի կի րառ -
ման հա մա տեքս տում պետք է ա պա հո վել հա -
մա չա փու թյուն, իսկ ա ռանց վե րա պա հում նե րի
ի րա վուն քից հրա ժար վե լու ինս տի տու տի կի րա -
ռու մը կա րող է հան գեց նել ի րա վուն քի խախտ -
ման: Ի րա վուն քի ի րա ցու մից հրա ժար վե լու ինս -
տի տու տը չի կա րող հան գեց նել պե տու թյան
կող մից ար դա րա դա տու թյան շա հի և մար դու
ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյանն ուղղ ված՝ իր
վրա դրված պո զի տիվ պար տա վո րու թյուն նե -
րից հրա ժար վե լու պա հան ջի: Այդ պի սի ի րա վի -
ճա կում պե տու թյունն ա ռաջ նորդ վում է մար դու
ի րա վունք նե րով՝ ոչ միայն որ պես ան ձի կող մից
իր վար քագ ծի ընտ րու թյան հնա րա վո րու թյուն,
այլև՝ որ պես բարձ րա գույն ար ժեք5:

Սա կայն կցան կա նա յինք նշել, որ միայն
պաշտ պա նի մաս նակ ցու թյամբ հնա րա վոր չէ
դա տաքն նու թյան ըն թաց քում ա պա հո վել մրցակ -
ցու թյուն, և այդ սկզբուն քի ա պա հով ման գոր -
ծում չա փա զանց կարևոր դե րա կա տա րու թյուն
ու նեն դա տա րանն ու դա տաքն նու թյան ըն թաց -
քում վեր ջի նիս վե րա պահ ված հնա րա վո րու -
թյուն նե րի շրջա նա կը:

Ի տար բե րու թյուն գոր ծող օ րենսգր քի՝ Նա -
խագ ծում ամ րագր վել են ո րոշ դրույթ ներ, ո -
րոնք բարձ րաց նում են դա տա րա նի ան կողմ -
նա կա լու թյունն ու ակ տի վու թյու նը:

Այս պես, օ րի նակ՝ Նա խագ ծի 15-րդ հոդ -
վա ծի 3-րդ մա սի հա մա ձայն.

 Ար դա րա դա տու թյուն ի րա կա նաց նե լիս
կամ դա տա կան այլ ե րաշ խիք ներ ա պա հո վե լիս
դա տա վո րը պար տա վոր է լի նել և երևալ ան -
կողմ նա կալ ( Նա խագ ծի 15 հոդ վա ծի 3-րդ մաս):
Ի տար բե րու թյուն գոր ծող օ րենսդ րու թյան՝
կարևոր վել է դա տա րա նի ան կա խու թյան ար -
տա քին դրսևո րու մը, քա նի որ դա տա րա նը, որ -
պես ար դա րա դա տու թյուն ի րա կա նաց նող ան -
կախ մար մին, կա րող է արդ յու նա վետ կեր պով
գոր ծել միայն այն պա րա գա յում, ե թե որ պես
այդ պի սին դի տարկ վի և ըն կալ վի հա սա րա կու -
թյան կող մից:

 Դա տավ ճիռ կա յաց նե լիս պետք է հաշ -
վի առ նել անհ րա ժեշտ և հ նա րա վոր ա պա ցույց -
նե րի բա ցա կա յու թյու նը (Նա խագ ծի 22 հոդ վա -
ծի 3-րդ մաս): Այ սինքն՝ ի տար բե րու թյուն գոր -
ծող օ րենսգր քի, երբ դա տավ ճի ռը հիմն վում է
միայն առ կա ա պա ցույց նե րի գնա հատ ման վրա,
նա խա գի ծը պար տադ րում է ա պա ցույց նե րը
գնա հա տե լիս նաև հաշ վի առ նել այն հնա րա -
վոր ա պա ցույց նե րը, ո րոնք կա րող էին, բայց
ձեռք չեն բեր վել քրեա կան հե տապնդ ման մար -
մին նե րի կող մից, ինչ պես նաև այն ա պա ցույց -
նե րի բա ցա կա յու թյու նը, ո րոնք օբ յեկ տի վո րեն
հնա րա վոր չի ե ղել ձեռք բե րել:

 Մե ղադր յա լի դա տա պար տու մը չի կա -
րող միայն կամ ա ռա վե լա պես հիմն վել այն պի -
սի ան ձի ցուց մուն քի վրա, ում հա կընդ դեմ հարց -
ման հնա րա վո րու թյուն տվյալ մե ղադր յա լը կամ
նրա պաշտ պա նը կամ ներ կա յա ցու ցի չը չեն ու -
նե ցել (Նա խագ ծի 22 հոդ վա ծի 7-րդ մաս): Սա
ուղ ղա կիո րեն բխում է Կոն վեն ցիա յի 6-րդ հոդ -
վա ծի 3-րդ մա սի (դ) կե տի վե րա բեր յալ Եվ րո -
պա կան դա տա րա նի ձևա վո րած նա խա դե պա -
յին ի րա վուն քից և այլն:

Կամ, օ րի նակ՝ Նա խագ ծի 334-րդ հոդ վա -
ծի 4-րդ մա սն ամ րագ րում է, որ այն դեպ քում,
երբ հե տա զոտ ման են թա կան ա պա ցույց նե րի
ծա վա լը լրաց նե լու միջ նոր դու թյուն չի հա րուց -
վում կամ ո րոշ մամբ մերժ վում է, դա տա րանն
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ի րա վա սու է իր նա խա ձեռ նու թյամբ մի ջոց ներ
ձեռ նար կե լու հե տա զոտ ման են թա կա ա պա -
ցույց նե րի ծա վա լը լրաց նե լու հա մար, ե թե համա -
րում է, որ դա չա նե լը կա րող է կաս կա ծի տակ
դնել վա րույ թի ար դա րա ցիու թյու նը:

Ե թե նշված կար գա վո րում նե րը մեր կար -
ծի քով, կնպաս տեն դա տա րան նե րի ան կողմ -
նա կա լու թյան ու մրցակ ցու թյան խթան մա նը,
ա պա նույ նը չենք կա րող ա սել նա խագ ծում ամ -
րագր ված այն կար գա վոր ման մա սին, ըստ ո րի
մե ղադ րո ղի կող մից մե ղադ րան քից հրա ժար -
վե լու դեպ քում դա տա րա նը, հաշ վի առ նե լով
մե ղադր յա լին ար դա րաց նե լու վե րա բեր յալ հան -
րա յին մե ղադ րո ղի միջ նոր դու թյան հիմ քը, հիմ -
նա վո րում նե րը և ծա վա լը, ինչ պես նաև լսե լով
դրա վե րա բեր յալ վա րույ թի մյուս մաս նա կից -
նե րի կար ծի քը, ի րա վա սու է եզ րա փա կիչ դա -
տա կան ակ տում բա վա րա րելու կամ մեր ժելու
միջ նոր դու թյու նը: 

Հայտ նի է, որ մրցակ ցա յին դա տա վա րու -
թյան ըն թաց քում դա տա րա նի կար գա վի ճա կի
բնու թագ րա կան կող մե րից մեկն այն է, որ, որ -
պես քրեա կան գոր ծը քննող ան կախ և ան -
կողմ նա կալ մար մին, դա տա րա նը չի կա րող
հան դես գալ մե ղադ րան քի կամ պաշտ պա նու -
թյան կող մում և պետք է ար տա հայ տի միայն ի -
րա վուն քի շա հը: Քրեա կան գոր ծը քննող դա -
տա րա նը, պահ պա նե լով օբ յեկ տի վու թյու նը և
ան կողմ նա կա լու թյու նը, մե ղադ րան քի և պաշտ -
պա նու թյան կող մե րի հա մար պետք է ստեղ ծի
գոր ծի հան գա մանք նե րի բազ մա կող մա նի և լրիվ
հե տա զոտ ման անհ րա ժեշտ պայ ման ներ՝ դրա -
նով իսկ ա պա հո վե լով մրցակ ցու թյան սկզբուն -
քի կեն սա գոր ծու մը և հաս նե լով քրեա կան դա -
տա վա րու թյան առջև դրված խնդիր նե րի ի րա -
գործ մա նը:

Հետևա բար, մեր հա մոզ մամբ՝ նման կար -
գա վո րու մը հա կա սում է մրցակ ցա յին դա տա -
վա րու թյան էու թյա նը: Թեև են թադր վում է, թե
դա տա րա նը կա րող է օգտ վել նման ի րա վուն -
քից այն դեպ քե րում, երբ բա ցա հայտ ան հա մա -
պա տաս խա նու թյուն է նկա տում, կամ երբ իր
մեջ ար դեն հե տա զոտ ված ա պա ցույց նե րի հի -
ման վրա ձևա վոր վել է ներ քին հա մոզ մունք, և
նա ող ջա միտ է համարում շա րու նա կել դա -
տաքն նու թյու նը վեր հան ված հա կա սու թյուն նե -
րը վե րաց նե լու նպա տա կով, կամ երբ դա պայ -
մա նա վոր ված է տու ժո ղի գե րա կա շա հով և

այլն, այ նո ւա մե նայ նիվ, դա տա րա նի նման վար -
քա գի ծը կհա կա սի մրցակ ցու թյան էու թյա նը, ո -
րին հա մա պա տաս խան՝ դա տա րա նը պետք է
հան դես գա ա ռա վե լա պես հե տա զոտ ված ա -
պա ցույց նե րը գնա հա տո ղի դե րում: Մր ցակ ցա -
յին դա տա վա րու թյու նը հենց այնքա նով է տար -
բեր վում ինկ վի զի ցիոն դա տա վա րու թյու նից, որ
իր հիմ նա կան նպա տա կը ոչ թե օբ յեկ տիվ
ճշմար տու թյան բա ցա հայ տումն է, այլ՝ դա տա -
վա րու թյան կող մե րին հա վա սար հնա րա վո րու -
թյուն նե րով օժ տե լը: Նման դա տա վա րու թյան
ըն թաց քում պետք է հաղ թող դուրս գա այն
կող մը, ո րի փաս տարկ ներն ու ա պա ցույց ներն
ա վե լի հա մո զիչ են ե ղել: Իսկ Նա խագ ծով ա -
ռա ջարկ վող կար գա վո րում նե րի պա րա գա յում,
փաս տո րեն, դա տա րա նը, հա մոզ վե լով, որ մե -
ղադ րան քի կող մը չի կա րո ղա նում հիմ նա վո րել
իր մե ղադ րան քը, ինքն է անց նում մե ղադ րան -
քի գոր ծա ռույթ նե րի ի րա կա նաց մա նը՝ դրա նով
խախ տե լով մրցակ ցու թյան ե ռան դամ կա ռուց -
ված քի պար տա դիր պա հան ջը: 

Եվ րո պա յի խորհր դի 2000թ. հոկ տեմ բե րի
6-ի հանձ նա րա րա կա նը, անդ րա դառ նա լով
քրեա կան դա տա վա րու թյու նում դա տա խա զի
դե րին, նշում է, որ հան րա յին մե ղադ րո ղի գոր -
ծա ռույ թը քրեա կան ար դա րա դա տու թյան եվ -
րո պա կան հա մա կար գե րում հան գում է մե ղա -
դրան քի ներ կա յաց մա նը, քրեա կան հե տապընդ -
ման դա դա րեց մա նը, դա տա րա նում մե ղա -
դրանքի պաշտ պա նու թյա նը, դա տա րան նե րի
վճիռ նե րի, դա տավ ճիռ նե րի և ո րո շում նե րի բո -
ղո քարկ մա նը: Ո րոշ դեպ քե րում նրա գոր ծա -
ռույթ ներն ընդգր կում են նաև մինչ դա տա կան
վա րույ թի նկատ մա մբ հսկո ղու թյան ի րա կա նա -
ցու մը, տու ժող նե րի ի րա վունք նե րի պաշտ պա -
նու թյու նը, պաշտ պա նա կան մի ջոց նե րի տրա -
մադ րու մը: Անդ րա դառ նա լով դա տա խա զու թյան
և դա տա րա նի փոխ հա րա բե րակ ցու թյան հար -
ցին` հանձ նա րա րա կանն ամ րագ րում է. պետու -
թյուն նե րը պետք է ձեռ նար կեն բո լոր անհ րա -
ժեշտ մի ջոց նե րը, որ պես զի դա տա խազ նե րի ի -
րա վա կան կար գա վի ճա կը, նրանց ի րա վա սու -
թյուն նե րը, դա տա րա նում նրանց կար գա վի ճա -
կը ամ րագր ված լի նեն օ րեն քով այն պես, որ
դա տա վոր նե րի ան կա խու թյան և ա նա չա ռու -
թյան նկատ մամբ չա ռա ջա նա ոչ մի օ րի նա կան
կաս կած: Մաս նա վո րա պես՝ պե տու թյու նը պար -
տա վոր է ա պա հո վել, որ  նույն ան ձը միևնույն
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ժա մա նակ հան դես չգա մե ղադ րո ղի և դա տա -
վո րի դե րում6: 

Ozerov v Russia գոր ծով Եվ րո պա կան դա -
տա րա նը որ պես կոն վեն ցիա յի 6-րդ հոդ վա ծի
1-ին մա սի խախ տում է գնա հա տել հետևյալ ի -
րա վի ճա կը. դա տաքն նու թյա նը դա տա խա զի
պար տա դիր մաս նակ ցու թյան դեպ քում վեր ջինս
չէր ներ կա յա ցել դա տաքն նու թյա նը: Դա տա րա -
նը, պար զե լով ներ կա նե րից, որ նրանք չեն ա -
ռար կում ա ռանց դա տա խա զի մաս նակ ցու թյան
դա տաքն նու թյուն անց կաց նե լու վե րա բեր յալ, ո -
րո շում է կա յաց նում դա տաքն նու թյունն ա ռանց
դա տա խա զի անց կաց նե լու մա սին: Դա տաքըն -
նու թյան ըն թաց քում դա տա րա նը, հե տա զո տե -
լով գոր ծում ե ղած ա պա ցույց նե րը, իր նա խա -
ձեռ նու թյամբ ձեռք է բե րում նաև այլ ա պա -
ցույց ներ` հար ցաքն նու թյան են թար կե լով նոր
վկա նե րի: Դա տավ ճիռ կա յաց նե լիս դա տա րա -
նը դրա հիմ քում դնում է ոչ միայն գոր ծում ե -
ղած ա պա ցույց նե րը այլև այն ա պա ցույց նե րը,
ո րոնք ձեռք էր բե րել սե փա կան նա խա ձեռ նու -
թյամբ:

Եվ րո պա կան դա տա րա նը, վե րա հաս տա -
տե լով ՌԴ Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի ո -
րո շու մը, եզրակացրել է, որ քրեա կան հե տա -
պնդման հա րու ցու մը, մե ղադ րան քի ձևա վո րու -
մը և դա տա րա նում պաշտ պա նու թյու նը մե ղա -
դրո ղին բնո րոշ գոր ծա ռութ ներ են, ո րոնք այս
կամ այն ձևով դա տա րա նի կող մից ի րա կա -
նաց վե լու դեպ քում կխախ տեն դա տա րա նի դե -
րը, ո րը ան կողմ նա կալ և ան կախ ձևով ար դա -
րա դա տու թյան ի րա կա նաց ման մեջ է, ինչ պես
ամ րագր ված է կոն վեն ցիա յի 6-րդ հոդ վա ծում:

Տվ յալ գոր ծով դա տա րա նն ըն թեր ցել է մե -
ղադ րա կան եզ րա կա ցու թյու նը, հե տա զո տել մե -
ղադ րան քում ե ղած ա պա ցույց նե րը, իր նա խա -
ձեռ նու թյամբ ձեռք բե րել նոր ա պա ցույց ներ,
ան թույ լատ րե լի ճա նա չել վա րույթն ի րա կա նաց -
նող մար մին նե րի կող մից ձեռք բեր ված ո րոշ
ա պա ցույց ներ և հա նել դրանք գոր ծից: Եվ այս
ա մե նն ար վել է դա տաքն նու թյա նն ա ռանց դա -
տա խա զի մաս նակ ցու թյան: Եվ րո պա կան դա -
տա րա նը նշում է, որ, այս հան գա մանք նե րը

հաշ վի առ նե լով՝ չի կա րող հա մա ձայ նել Կա ռա -
վա րու թյան այն պնդմա նը, թե դա տա րա նը չի
ա րել ոչ մի այլ բան, քան գոր ծում առ կա ա պա -
ցույց նե րը հե տա զո տե լը:

Դա տա րա նը եզրակացնում է, որ դա տա -
քննու թյա նը դա տա խա զի ներ կա լի նե լու դեպ -
քում, վեր ջինս կմաս նակ ցեր ա պա ցույց նե րի հե -
տա զոտ մա նը և կա ներ ա ռա ջար կու թյուն ներ:
Դա տա խա զի բա ցա ռիկ դե րը կլիներ այն, որ
վեր ջինս կա՛մ կպաշտ պա ներ մե ղադ րան քը՝ հեն -
վե լով իր ա պա ցույց նե րի վրա՝ հաս նե լով ան ձի
դա տա պարտ ման, կամ, դրանք ան բա վա րար
հա մարելով՝ կհրա ժար վեր մե ղադ րան քից: Դա -
տա րա նը որոշում է, որ տվյալ պա րա գա յում
կարևոր է այն հան գա ման քը, որ դա տա րա նը,
գործն ա ռանց մե ղադ րո ղի մաս նակ ցու թյան
քննե լով, հա մա տե ղել է դա տա րա նի և մե ղա -
դրան քի կող մի գոր ծա ռույթ նե րը, ին չն օ րի նա -
կան կաս կա ծի հիմք է տա լիս դա տա րա նի ան -
կողմ նա կա լու թյան վե րա բեր յալ: Դա տա րա նը
որոշում է, որ առ կա է խախ տում, քա նի որ հա -
մա տեղ վել են ա պա ցույց ներ ձեռք բե րո ղի և
գոր ծը լու ծո ղի գոր ծա ռույթ նե րը7:

Հիմք ըն դու նե լով վե րը ներ կա յաց վա ծը՝
կարծում ենք, որ Նա խագ ծով ա ռա ջարկ վող
կար գա վոր ման պա րա գա յում կհա մա տեղ վեն
մե ղադ րան քի և գործն ըստ էու թյան լու ծող մար -
մին նե րի լիա զո րու թյուն նե րը, ին չն ան թույ լա -
տրե լի է մրցակ ցու թյան պա րա գա յում: Իսկ ե թե
նույ նիսկ հա մա րենք, թե ա ռա ջարկ վող կար -
գա վոր ման պա րա գա յում դա տա րա նը չի կա -
րող ձեռք բե րել նոր ա պա ցույց ներ, այլ պետք է
շա րու նա կի գոր ծի քննու թյու նն ար դեն ե ղած ա -
պա ցույց նե րի շրջա նակ նե րում, ապա կստացվի,
որ դա տա րա նը մե ղադ րո ղի հրա ժար վե լուց հե -
տո, չհա մա ձայն վե լով նրա հետ, ցույց է տա լիս,
որ գոր ծում ե ղած ա պա ցույց նե րը բա վա րար են
ան ձին դա տա պար տե լու հա մար: Ըստ էու թյան՝
տվյալ վի ճա կը նույ նա նում է այն կար գա վոր -
ման հետ, ո րը դեռևս 2007 թ.հու լի սի 24 ո րոշ -
մամբ ճա նաչ վել է Սահ մա նադ րու թյա նը հա կա -
սող գոր ծող օ րենսգր քում, ըստ ո րի՝ դա տա րա -
նը լրա ցու ցիչ նա խաքն նու թյան է ու ղար կում
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6 Տե՛ս (Recommendation Rec(2000)19) adopted by the Committee of Ministers of the Council of Europe on 6 October
2000, 2, 3 պարագրաֆներ:

7 Տե՛ս Եվրոպական դատարանի Ozerov V Russia գործով 2010 թվականի մայիսի 18-ի վճիռ, գանգատ թիվ 64962/01
50-55 կետերը:
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գործ, ե թե նա խաքն նու թյան ըն թաց քում վա -
րույթն ի րա կա նաց նող մար մին նե րի կող մից
թույլ են տրվել քրեա դա տա վա րա կան օ րեն քի
այն պի սի խախ տում ներ, ո րոնք չեն կա րող վե -
րաց վել դա տաքն նու թյան ըն թաց քում: Կամ, օ -
րի նակ՝ մե ղադ րո ղի կող մից մե ղադ րան քի փո -
փոխ ման հիմ քե րի առ կա յու թյան դեպ քում, ե թե
նա չօգտ վի այդ հնա րա վո րու թյու նից, դա տա -
րա նն իր վրա վերց նի մե ղադ րո ղի գոր ծա ռույթ -
նե րը և դուրս գա ա ռա ջադր ված մե ղա դրան քի
սահ ման նե րից, ինչ պի սի ի րա վի ճա կն ան թույ -
լատ րե լի է ճա նաչ վել Վճռա բեկ դա տա րա նի ո -
րոշ մամբ8:

Ամ փո փե լով՝ կցան կա նա յինք անդ րա դառ -
նալ Նա խագ ծով ա ռա ջարկ վող մեկ այլ նոր
կար գա վոր ման ևս, ըստ ո րի՝ սահ ման վում է
դա տա կան ակ տի կա յաց ման և հ րա պա րակ -
ման երկ փուլ կարգ: Մաս նա վո րա պես՝ ա ռա ջին
փու լում (հիմ նա կան դա տալ սում նե րի փուլ) կող -
մե րի և դա տա րա նի հա մար քննարկ ման ա -
ռար կա է դառ նում միայն ամ բաս տան յա լի մե -
ղա վո րու թյան կամ ան մե ղու թյան հար ցը, ո րի
արդ յուն քով դա տա րա նի կող մից կա յաց վում է
ար դա րաց ման կամ մե ղադ րա կան վեր դիկտ:
Վեր ջի նիս հի ման վրա երկ րորդ փու լում (լրա -
ցու ցիչ դա տալ սում նե րի փուլ) ո րոշ վում են դա -
տավճ ռի կոնկ րետ տե սա կից օր գա նա պես և
տրա մա բա նո րեն բխող մյուս հար ցե րը: Նման

կար գա վոր ման պա րա գա յում, փաս տո րեն,
պաշտ պա նու թյան կող մը հնա րա վո րու թյուն
կստա նա, նախ՝ պնդելու իր ան մե ղու թյու նը,
իսկ մե ղադ րա կան վճիռ կա յաց վե լու դեպ քում
նոր՝ անդ րա դառ նալու մեղ մաց նող հան գա ման -
քե րին և պա հան ջելու մեղմ պա տիժ՝ ի տար բե -
րու թյուն ներ կա յիս կար գա վոր ման, ըստ ո րի՝
պաշտ պա նու թյան կող մն ստիպ ված է լի նում,
մե ղադր յա լին ար դա րաց նե լու հետ միա ժա մա -
նակ, խնդրել դա տա րա նին նշա նա կել մեղմ պա -
տիժ, ե թե վեր ջինս գտնի, որ իր պաշտ պան -
յալը մե ղա վոր է, ին չը, ան շուշտ, բա ցա սա կան
է անդ րա դառ նում պաշտ պա նու թյան կող մի՝ իր
դիր քո րոշ ման մեջ հա մոզ վա ծու թյան և հիմ նա -
վոր վա ծու թյան վրա:

Ամ փո փե լով` նշենք, որ Նա խա գի ծը, ի տար -
բե րու թյուն գոր ծող օ րենսդ րու թյան, պա րու նա -
կում է այն պի սի կար գա վո րում ներ, ո րոնք միտ -
ված են մեղ մե լու մինչ դա տա կան վա րույ թում
առ կա կող մե րի ան հա վա սա րու թյու նը և հա վա -
սար մեկ նար կա յին պայ ման ներ ստեղ ծե լու դա -
տա կան քննու թյան փու լում: Այ նո ւա մե նայ նիվ,
Նա խագ ծով ա ռա ջարկ վող ո րոշ կար գա վո րում -
ներ, մեր կար ծի քով, կա րող են բա ցա սա բար
անդ րա դառ նալ մրցակ ցու թյան ա պա հով ման
գոր ծըն թա ցի վրա, և այդ հար ցե րի կա պակ ցու -
թյամբ ա ռա վել ըն դու նե լի են թվում գոր ծող օ -
րենսդ րու թյամբ առ կա կար գա վո րում ները:
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8 Տե՛ս Ա.Բաբայանի և Ս. Թումանյանի գործով 2011 թվականի դեկտեմբերի 22-ի թիվ ԵԷԴ/0044/01/11 որոշման 23-րդ
կետը:



Տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո գիա նե րի զար -
գա ցու մը և տե ղե կատ վա կան հա սա րա կու թյան
ձևա վո րու մը, ի թիվս այլ նի, նպաս տել է նաև
հե ռա հա ղոր դակց ման և կա պի նոր տեխ նո լո -
գիա կան հնա րա վո րու թյուն նե րի, հա մաշ խար -
հա յին տե ղե կատ վա կան ցան ցե րի ստեղծ մա -
նը: Կար ծում ենք՝ ա ռանձ նա հա տուկ ու շադ րու -
թյան է ար ժա նի հա մա ցան ցում զե տեղ ված տե -
ղե կատ վու թյան ի րա վա կան կար գա վի ճա կի և
այդ պի սին քրեա կան գոր ծի շրջա նակ նե րում
որ պես ա պա ցույց ձեռք բե րե լու հնա րա վո րու -
թյան վե րա բեր յալ հար ցե րը:

Հար կա վոր է նշել, որ ցան ցում առ կա յուրա -
քանչ յուր տե ղե կատ վա կան օբ յեկտ ներ կա յաց -
ված է թվա յին տես քով: Հա մա կարգ չի լե զուն
կազմ ված է թվա յին հետևո ղա կան հա ջոր դա -
կա նու թյուն նե րից: Ա մեն օբ յեկտ (ձայն, տեքստ,
գրա ֆի կա կան պատ կեր) թվե րի հա ջոր դա կա -
նու թյուն է: Թվա յին սար քա վո րում նե րը թույլ են
տա լիս թվա յին այդ պի սի հա ջոր դա կա նու թյու -
նը ներ կա յաց նել մար դու ըն կալ ման հա մար
հաս կա նա լի, սո վո րա կան ձևով: Նշ վա ծը հան -
գեց նում է տե ղե կատվու թյան թղթա յին օ րի նակ -
նե րի ստեղծ ման և պահ պան ման անհ րա ժեշ -
տու թյան վե րաց մա նը: Տե ղե կատ վու թյան ներ -
կա յաց ման թվա յին տար բե րա կը թույլ է տա լիս
հեշտ և չն չին ռե սուրս նե րի օգ տա գործ մամբ
կրկնօ րի նա կել, վե րար տա դրել և տա րա ծել այդ
տե ղե կատ վու թյու նը:

Թ վա յին ձևով ներ կա յաց վող տե ղե կա տվու -
թյան նշված յու րա հատ կու թյու նը կան խո րո շել է
այն ի րա վա կան խնդիր նե րը, ո րոնք ա ռա ջա -
նում են հա մա կարգ չա յին ցան ցե րի մի ջո ցով ի -
րա գործ վող հա րա բե րու թյուն նե րի նկատ մամբ
ար դեն ձևա վոր ված ի րա վա կան մե խա նիզմ նե -

րի կի րառ մամբ: Տե ղե կատ վու թյու նն այն հիմ -
նա կան օբ յեկտն է, ո րի շուրջ ծա գում են ցան ցի
մաս նա կից նե րի միջև հա րա բե րու թյուն նե րը1:

Ներ կա յումս հա մաշ խար հա յին տե ղե կա -
տվա կան ցան ցը հա սա րա կու թյան կյան քի ան -
բա ժա նե լի բարդ սո ցիա լա կան, տե ղե կատ վա -
կան և ի րա վա կան երևույթ է: Հա մա ցան ցում
կենտ րո նա նում է ահ ռե լի քա նա կու թյամբ տա -
րաբ նույթ տե ղե կատ վու թյուն, ո րը կա րե լի գտնել
և օգ տա գոր ծել այս կամ այն նպա տա կով: Հա -
մա ցան ցում կա րե լի է տե ղադ րել ա մեն տե սա -
կի տե ղե կատ վու թյուն, այդ թվում նաև՝ քա ղա -
քա կան, կո մեր ցիոն, նեղ անձ նա կան բնույ թի:

Սա կայն գոր ծա րար կամ այլ նպա տակ նե -
րով հա մա ցան ցի օգ տա գոր ծու մը, այդ թվում
նաև՝ է լեկտ րո նա յին փոս տի օգ տա գոր ծու մը, ոչ
միայն հեշ տաց նում է ան ձանց միջև հա մա գոր -
ծակ ցու թյու նը, կա պի պաշտ պա նու մը, այլ նաև
ա ռա ջաց նում է մի շարք ի րա վա կան և է թի կա -
կան խնդիր ներ, ո րոնք պա հան ջում են օ րենս -
դրա կան բա րե փո խում ներ են թադ րող լու ծումներ:
Այդ պի սի խնդիր նե րից է է լեկտ րո նա յին փաս -
տա թուղթ չհան դի սա ցող, սա կայն ա պա ցու ցո -
ղա կան նշա նա կու թյուն ու նե ցող և հա մա ցան -
ցում տե ղա կայ ված թվա յին տե ղե կատ վու թյու նը
հա վա քե լու հնա րա վո րու թյու նը և դ րա դա տա -
վա րա կան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը: Նշ ված
խնդիր նե րին անդ րա դարձ կա տա րե լուց ա ռաջ
անհ րա ժեշտ ենք հա մա րում, նախ, ուսում նա սի -
րել հա մաշ խար հա յին տե ղե կատ վա կան ցան ցե -
րը շա հա գոր ծե լիս օգ տա գործ վող եզ րույթ նե րը: 

Այս պես՝ հա մա ցանց եզ րույ թի սահ մա նու -
մը տրվում է օ տա րերկր յա բա ռե րի նոր կարճ
բա ռա րա նում, որի հա մա ձայն՝ հա մա ցան ցը
(անգլ.` Internet) հա մաշ խար հա յին հա մա կարգ -
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1 Տե՛ս А.А. Савинова. Защита объектов интеллектуальной собственности в глобальных информационных сетях по рос-
сийскому гражданскому законодательству: дисс. на соискание научной академической степени канд. юрид. наук.,
М., 2005. С. 3-4.
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չա յին ցանց է, ո րը ա պա հո վում է ժա մա նա կա -
կից հա ղոր դակ ցու թյան մի ջոց նե րի օգ նու թյամբ
միաց ված կայ քե րում զե տեղ ված տե ղե կատ վու -
թյան հա սա նե լիու թյու նը2:

Հա մա ցան ց հաս կա ցու թյան ա ռա վել ընդ -
գրկուն սահ մա նու մը տեղ է գտել մաս նա գի տա -
կան գրա կա նու թյան մեջ, որի հա մա ձայն՝ հա -
մա ցան ցը կա րե լի է սահ մա նել որ պես փոխ կա -
պակց ված ցան ցե րի ու նի վեր սալ հա մա կարգ,
ո րը թույլ է տա լիս տե ղե կատ վա կան և հե ռա հա -
ղոր դակց ման տեխ նո լո գիա նե րի գոր ծարկ ման
մի ջո ցով միաց նել ցան կա ցած ծա վա լով տե ղե -
կատ վու թյուն օգ տա տի րո ջը ներ կա յաց նե լու, տե -
ղե կատ վա կան և այլ ծա ռա յու թյուն ներ մա տու -
ցե լու, ինչ պես նաև մի շարք քա ղա քա ցիաի րա -
վա կան գոր ծարք ներ կա տա րե լու հա մար3:

Թ վա յին տե ղե կատ վու թյան ան հա տա կա -
նաց ման հնա րա վո րու թյու նն օգ տա գոր ծե լով
որպես է լեկտ րո նա յին ա պա ցույց նե րի դա սա -
կարգ ման չա փա նիշ՝ դրանք կա րե լի է պայ մա -
նա կա նո րեն բա ժա նել եր կու հիմ նա կան խմբի՝
է լեկտ րո նա յին փաս տաթղ թեր և այլ թվա յին
տե ղե կատ վու թյուն: Է լեկտ րո նա յին փաս տաթղթի
յու րա հատ կու թյու նն այն է, որ փաստաթուղթը
կազ մող ան ձին հնա րա վոր է ան հա տա կա նաց -
նել, իսկ դրա նում առ կա տե ղե կատ վու թյու նը
հաս տատ վում է է լեկտ րո նա յին փաս տա թուղ թը
կազ մող ան ձի է լեկտ րո նա յին թվա յին ստո րագ -
րու թյամբ: Այլ թվա յին տե ղե կատ վու թյան են -
թախմ բում կա րե լի է ընդգր կել այն ամ բողջ
թվա յին տե ղե կատ վու թյու նը, ո րը չի հա մա պա -
տաս խա նում է լեկտ րո նա յին փաս տա թղթին ներ -
կա յաց վող պա հանջ նե րին:

ՌԴ Գե րա գույն դա տա րա նի պլե նու մի ու ղե -
ցույ ցի ընդ հա նուր դրույթ նե րն ու սում նա սի րե լով՝
կա րե լի է հան գել հետևու թյան, որ հա մա ցանցից
ստաց ված տե ղե կատ վու թյու նն ընդ հա նուր ի րա -
վա սու թյան դա տա րան նե րի կող մից պետք է ճա -
նաչ վի որ պես թույ լատ րե լի ա պա ցույց և գնա -
հատ վի դա տա րան նե րի կող մից վե րա բե րե լիու -
թյան, բա վա րա րու թյան և հա վաս տիու թյան տե -
սանկ յուն նե րից: Բ նա կա նա բար, պետք է հաշ վի
առն վեն նաև հա մա ցան ցում տե ղա կայ ված տե -
ղե կատ վու թյան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը: 

Հար կա վոր ենք հա մա րում ու սում նա սի րու -

թյան ա ռար կա դարձ նել այն հիմ նա կան հար -
ցը, թե կա րո՞ղ է արդ յոք հա մա ցան ցում տե ղա -
կայ ված թվա յին տե ղե կատ վու թյու նը որ պես ա -
պա ցույց ձեռք բեր վել զննում կա տա րե լով՝ հաշ -
վի առ նե լով այն հան գա ման քը, որ տվյալ պա -
րա գա յում տե ղե կատ վու թյան քննարկ վող տե -
սա կն ընդ հան րա պես զուրկ է նյու թա կան կրի -
չից:

Այս պես՝ Օ րենսգր քի 217-րդ հոդ վա ծի հա -
մա ձայն.

«Հան ցա գոր ծու թյան հետ քե րը, այլ նյու թա -
կան օբ յեկտ նե րը հայտ նա բե րե լու, հան ցա գոր -
ծու թյան դեպ քը, ինչ պես նաև գոր ծի հա մար
նշա նա կու թյուն ու նե ցող մյուս հան գա մանք նե -
րը պար զե լու նպա տա կով քննի չը կա տա րում է
տե ղան քի, շի նու թյուն նե րի, ա ռար կա նե րի, փաս -
տաթղ թե րի, կեն դա նի նե րի, մար դու կամ կեն -
դա նու դիա կի զննում»:

Մեջ բեր ված ի րա վադ րույ թի ու սում նա սի -
րու թյու նը թույլ է տա լիս հան գել հետևու թյան,
որ քննի չն ի րա վա սու չէ կա տա րելու հա մա ցան -
ցում տե ղա կայ ված թվա յին տե ղե կատ վու թյան
զննում, քա նի որ առ կա է զննման օբ յեկտ նե րի
սպա ռիչ օ րենսդ րա կան ցանկ, ո րում օբ յեկ տի -
վո րեն բա ցա կա յում է հա մա ցան ցի վե րա բեր յալ
որևէ հի շա տա կում:

ՀՀ քրեա կան դա տա վա րու թյան նոր օ -
րենսգր քի նա խագ ծի 226-րդ հոդ վա ծում ամ -
րագր ված զննման օբ յեկտ նե րի ցան կը լրաց վել
է, և է լեկտ րո նա յին կամ մագ նի սա կան կրի չի
բո վան դա կու թյու նը նա խա տես վել է՝ որ պես
զննման օբ յեկտ: Սա կայն միան շա նակ է նաև
այն, որ թվա յին տե ղե կատ վու թյան քննարկ վող
տե սա կը չի կա րող դի տարկ վել որ պես է լեկ -
տրո նա յին, կամ մագ նի սա կան կրի չի բո վան -
դա կու թյուն: Միան շա նակ է նաև, որ հա մա -
ցան ցում տե ղա կայ ված թվա յին տե ղե կատ վու -
թյու նը ո րոշ դեպ քե րում չի կա րող մեկ նա բան -
վել որ պես փաս տաթղ թի տա րա տե սակ՝ է լեկտ -
րո նա յին փաս տա թուղթ, հետևա պես՝ քննարկ -
վող տե ղե կատ վու թյան տե սա կը չի կա րող ու -
սում նա սիր վել զննման օբ յեկտ նե րից փաս -
տաթղթի կար գա վի ճա կի շրջա նակ նե րում:

Այս ա ռու մով, կար ծում ենք՝ պետք է ու սում -
նա սի րու թյան ա ռար կա դարձ նել զննման օբյեկտ - Օ
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նե րից տե ղան քի հաս կա ցու թյու նը և սահ ման -
նե րը, ինչ պես նաև հա մա ցան ցի մի ջա վայր և
վիր տո ւալ տա րա ծու թյուն հաս կա ցու թյուն նե րը:
Նշ ված հաս կա ցու թյուն նե րի վեր լու ծու թյու նը և
դ րանց հա րա բե րակ ցու թյան հար ցի պար զա բա -
նու մն էա կան նշա նա կու թյուն կու նե նան ինչ պես
պրակ տի կա յի, այն պես էլ տե սու թյան հա մար:

Տե ղանք եզ րույ թի վե րա բեր յալ խո սե լիս
հար կա վոր է նշել, որ դրա սահ մա նու մն ամ -
րագր ված չէ գոր ծող օ րենսդ րու թյամբ, ուս տի
անհ րա ժեշտ ենք հա մա րում ու սում նա սի րել եզ -
րույ թը լեզ վա բա նա կան և տե սաի րա վա կան տե -
սանկ յուն նե րից:

Այս պես՝ տե ղան քը ժա մա նա կա կից բա ռա -
րան նե րում բա ցատր վում է որ պես Երկ րի մա -
կերևույ թի մի ա ռան ձին մաս, ո րո շա կի տա րա -
ծու թյուն՝ տեղ՝ վայր Երկ րի վրա4:

Տե ղան քի զննու թյու նը կա տար վում է ո րոշա -
կի տա րած քի կամ ջրա յին տա րա ծու թյան ուսում -
նա սի րու թյան հա մար՝ այն պայ մա նով, որ զննվող
տե ղան քը հան ցա գոր ծու թյան կա տար ման վայր
չէ: Տե ղան քի զննու թյուն կա տա րե լու ըն թաց քում
քննիչն ի րա վունք ու նի զննելու նաև պա հես տա -
րան ներ, հայտ նա բեր ված ա ռար կա ներ կամ
փաս տաթղ թեր, ո րոնք, դա տե լով ի րադ րու թյու -
նից, կա րող են ի րենց վրա պահ պա նել հան ցա -
գոր ծու թյան հետ քեր կամ կապ ու նե նալ դրա
հետ: Ընդ հա նուր կա նո նի հա մա ձայն՝ տե ղան -
քի զննու թյան ըն թաց քում հայտ նա բեր ված ա -
ռար կա նե րի (փաս տաթղ թե րի) կամ կեն դա նի -
նե րի զննու թյու նը կա տար վում է ան մի ջա կա նո -
րեն նույն տե ղում, իսկ դրա արդ յունք նե րը
ներմուծվում են հա մա պա տաս խան քննչա կան
գոր ծո ղու թյան ար ձա նա գրու թյան մեջ5:

Այ սինքն՝ կա րե լի է եզ րա կաց նել, որ, քրեա -
դա տա վա րա կան օ րենսդ րու թյան ի մաս տով՝ տե -
ղանք է այն տա րա ծու թյու նը, որ տեղ կա րող են
պահ պան ված լի նել հան ցա գոր ծու թյան հետ
որևէ ան մի ջա կան կապ ու նե ցող հետ քեր, առար -
կա ներ (փաս տաթղ թեր) կամ կեն դա նի ներ: Ընդ
ո րում՝ թեև բա ցատ րա կան բա ռա րան նե րում տե -
ղանք եզ րույ թը հիմ նա կա նում բա ցատր վում է
որ պես ցա մա քա յին տա րա ծու թյուն, կար ծում

ենք, որ քրեա դա տա վա րա կան ի րա վուն քի տի -
րույ թում այս եզ րույ թն անհ րա ժեշտ է մեկ նա բա -
նել ա վե լի լայն ի մաս տով, քա նի որ քրեա կան
գոր ծե րի քննու թյան ըն թաց քում հնա րա վոր են
դեպ քեր, երբ ա ռա ջա նա ջրա յին տա րա ծու թյան
(օ րի նակ՝ ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 249-րդ հոդ -
վա ծով հա րուց ված քրեա կան գոր ծի քննու թյան
ըն թաց քում կա րող է ա ռա ջա նալ ջրա յին տա -
րա ծու թյան զննում) զննում կա տա րե լու անհ րա -
ժեշ տու թյուն: Նմա նօ րի նակ ի րա վի ճակ կա րող
է ստեղծ վել նաև հա մա կարգ չա յին տե ղե կատ -
վու թյան անվ տան գու թյան դեմ ուղղ ված որևէ
հան ցա գոր ծու թյան վե րա բեր յալ ի րա կա նաց վող
քրեա կան վա րույ թի ըն թաց քում, երբ ա ռա ջա -
նա վիր տո ւալ տա րա ծու թյու նը զննու թյան են -
թար կե լու անհ րա ժեշ տու թյուն: Կար ծում ենք, որ
անհ րա ժեշտ է վիր տո ւալ տա րա ծու թյու նը ևս
դի տար կել որ պես ընդ հան րա պես տա րա ծու -
թյան և, հետևա պես՝ քրեա դա տա վա րա կան օ -
րենսդ րու թյան ի մաս տով՝ տե ղան քի տա րա տե -
սակ: Նշ վա ծը հնա րա վո րու թյուն կըն ձե ռի քրեա -
կան վա րույթն ի րա կա նաց նող մարմ նին՝ անհրա -
ժեշ տու թյան դեպ քում կա տա րելու որևէ կայք է -
ջի զննում: Տե ղանք հաս կա ցու թյան սահ ման նե -
րում նաև վիր տո ւալ տա րա ծու թյու նն ընդգր կե -
լու հնա րա վո րու թյան վե րա բեր յալ վերջ նա կան
գնա հա տա կան տա լու հա մար հարկ ենք հա -
մա րում ա ռան ձին ու սում նա սի րել վիր տո ւալ տա -
րա ծու թյուն հաս կա ցու թյու նը և ա ռանձ նա հատ -
կու թյուն նե րը:

Այս պես՝ Ռ.Վ. Շա գիևան նշում է, որ տե ղե -
կատ վա կան հա սա րա կու թյու նը բնու թագր վում
է եր կու աշ խարհ ի միա ժա մա նակ յա գո յու թյամբ՝
բո լո րի հա մար սո վո րա կան ֆի զի կա կան աշ -
խար հի և վիր տո ւալ աշ խար հի, ո րն ստեղծ ված
է մար դու կող մից և գո յու թյուն ու նի ար հես տա -
կան հա մա կարգ չա յին մի ջա վայ րում6: Վիր տուալ
աշ խար հը, ըստ վեր ջի նիս, ֆի զի կա կան աշ -
խար հի մաս նա կի ար տա ցո լանք է:

Վիր տո ւալ տա րա ծու թյան մա սին խո սե լիս
հարկ է նշել, որ տա րաբ նույթ է լեկտ րո նա յին
սար քա վո րում նե րի օգ տա գործ ման հետևանքով
ծա գող հա սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն նե րի
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4 Տե՛ս http://bararanonline.com/%D5%BF%D5%A5%D5%B2%D5%A1%D5%B6%D6%84 (18.02.2018)
5 Տե՛ս Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարություն: Հատուկ մաս – Երևանի պետ. համալս.– Եր.,

Երևանի համալս. հրատ., 2003: Էջ 140-141:
6 Տե՛ս Шагиева Р.В. Концепция правовой деятельности в современном обществе.– Казань, 2005. С. 266.
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բնո րոշ ման նպա տա կով ժա մա նա կա կից գի տու -
թյան մեջ կի րառ վում են մի շարք եզ րույթ ներ,
ինչ պի սիք են, օ րի նակ՝ «կի բեռ տա րա ծու թյուն»,
«ցան ցա յին տա րա ծու թյուն», «հա մա ցան ցի միջա -
վայր», «վիր տո ւալ տա րա ծու թյուն» և այլն: Ժամա -
նա կա կից գի տու թյան մեջ վիր տո ւա լու թյան և
վիր տո ւալ տա րա ծու թյան երևույթ նե րը բազ մա -
կող մա նիո րեն ու սում նա սիր ված են ա ռա վե լապես
փի լի սո փա յա կան և քա ղա քա գի տա կան տես -
անկ յուն նե րից: Վիր տո ւալ տա րա ծու թյան երևույ -
թի տե սաի րա վա կան հե տա զոտ ման կարևո րու -
թյու նը գնա հա տե լով՝ վեր ջին ժա մա նա կաշր ջա -
նում դրա ա ռան ձին տար րե րն ու սում նա սի րու -
թյան ա ռար կա են դարձ վում տե ղե կատ վա կան
անվ տան գու թյան, հա կաի րա վա կան վար քագծի
դեմ պայ քա րի, հե ղի նա կա յին ի րա վունք նե րի
պաշտ պա նու թյան և այլ տե սանկ յուն նե րից:

Հա րա բե րա կա նո րեն նոր լի նե լու պատ ճա -
ռով՝ տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո գիա նե րի ո լոր -
տի հաս կա ցու թյուն նե րը դեռևս կա յա ցած չեն
ան գամ հա տուկ գի տու թյուն նե րում և չու նեն
հստակ ամ րագ րում: Նշ վա ծը հան գեց նում է ի -
րա վուն քի ո լոր տում քննարկ վող երևույթ նե րի
ու սում նա սի րու թյան բար դեց մա նը, քա նի որ ի -
րա վա գի տու թյու նը պա հան ջում է հստակ և
միան շա նակ հաս կա ցու թյուն նե րի և դ րանց սահ -
մա նում նե րի օգ տա գոր ծում:

Վե րը հի շա տակ ված եզ րույթ նե րի լեզ վա -
բա նա կան և ծա գում նա բա նա կան վեր լու ծու թյու -
նը թույլ է տա լիս հան գել այն հետևու թյան, որ
նա խընտ րե լին «վիր տո ւալ տա րա ծու թյուն» եզ -
րույթն է, ո րը գրա կա նու թյան մեջ տեղ գտած
եզ րույթ նե րից ա ռա վել չե զո քը և հս տակն է: Տա -
րա ծու թյուն բա ռը գի տա կան գրա կա նու թյան և
օ րենսդ րու թյան մեջ հիմ նա կա նում օգ տա գործ -
վում է տե սա նե լի սահ ման նե րով չսահ մա նա -
փակ ված, յու րա հա տուկ ո րակ նե րով օժտ ված
այն մի ջա կայ քը մատ նան շե լու նպա տա կով, ո -
րում ծա գում են յու րա հա տուկ հա սա րա կա կան
հա րա բե րու թյուն ներ: Տա րա ծու թյու նը որ պես
ֆիզի կա կան կա տե գո րիա հստակ սահ մա նե լու
հա մար պա հանջ վում է ո րո շա կի հա վե լում, օ -
րի նակ՝ ջրա յին տա րա ծու թյուն, օ դա յին տա րա -

ծու թյուն և այլն: Նշ վա ծից կա րե լի է եզ րա կաց -
նել, որ տա րա ծու թյու նը մա տե րիա յի այն պի սի
վի ճակն է, ո րը բնու թագր վում է ո րո շա կի եր կա -
րու թյան և ծա վա լի առ կա յու թյամբ և կա րող է
որևէ բան տե ղա վո րել իր մեջ:

ՄԱԿ գի տու թյան և մշա կույ թի կազ մա կեր -
պու թյան (ՅՈՒՆԵՍԿՕ) տե ղե կատ վա կան հա -
սա րա կու թյան ի րա վա կան հար ցե րով փոր ձա -
գետ Տ.Ֆո ւեն տես-Կա մա չոն նշում է, որ կի բեռ -
տա րա ծու թյու նը նոր մարդ կա յին և տեխ նո լո -
գիա կան մի ջա վայր է, ո րը նե րա ռում է ինչ պես
մարդ կանց, ովքեր ներ կա յաց նում կամ հայ ցում
են տե ղե կատ վու թյուն, այն պես էլ հա մա կար -
գիչ նե րի հա մաշ խար հա յին ցան ցը, ո րն ա պա -
հո վում է տե ղե կատ վու թյան թվա յին վե րամ շա -
կու մը և փո խան ցու մը7:

ԱՄՆ Գե րա գույն դա տա րա նը սահ մա նել է
կի բեռ տա րա ծու թյու նը որ պես յու րա հա տուկ կրիչ,
ո րը չի գտնվում որևէ կոնկ րետ տա րա ծու թյու -
նում, սա կայն հա մա ցան ցի մի ջո ցով հա սա նե լի
է յու րա քանչ յուր ան ձի՝ աշ խար հի ցան կա ցած
կե տից8:

Հա մա կար ծիք ենք Ի.Մ. Ռաս սո լո վի այն
տե սա կե տին, որի հա մա ձայն՝ անհ րա ժեշտ է
կի բեռ տա րա ծու թյուն և վիր տո ւալ տա րա ծու -
թյուն եզ րույթ նե րը դի տար կել որ պես, ըստ էու -
թյան, նույ նա բո վան դակ և հո մա նիշ հաս կա -
ցու թյուն ներ: Վեր ջինս բնո րո շում է վիր տո ւալ
տա րա ծու թյու նը որ պես հա մաշ խար հա յին տե -
ղե կատ վա կան սար դոս տայ նում, ինչ պես նաև
տե ղե կատ վա կան-հե ռա հա ղոր դակ ցա կան այլ
ցան ցե րում հա սա րա կա կան գոր ծու նեու թյան ո -
լորտ, ո րը կապ ված է տե ղե կատ վու թյան շրջա -
նա ռու թյան հետ9: 

Տ.Տրո պի նան սահ մա նում է վիր տո ւալ տա -
րա ծու թյու նը որ պես տե ղե կատ վա կան տա րա -
ծու թյուն, ո րը պա րու նա կում է մա թե մա տի կա -
կան, նի շա յին կամ որևէ այլ կերպ ներ կա յաց -
վող և լո կալ կամ հա մաշ խար հա յին հա մա կարգ -
չա յին ցան ցե րում շարժ ման մեջ գտնվող ան -
ձանց, ա ռար կա նե րի, փաս տե րի, դեպ քե րի,
երևույթ նե րի և գոր ծըն թաց նե րի մա սին տվյալ -
նե րի հա մակ ցու թյուն, կամ տվյալ ների, ո րոնք
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7 Տե՛ս The International Dimensions of Cyberspace Law. Edited by Teresa Fuentes-Camacho. Aldershot, England; Burlington
VT: UNESCO Publishing, 2000.– P. 1.

8 Տե՛ս Darrel Menthe, Jurisdiction in Cyberspace: A theory of International Spaces 4 Mich.Tel.Tech.LRev.3 (18.02.2018) //
https://repository.law.umich.edu/cgi/viewcontent.cgi?article=1163&context=mttlr

9 Տե՛ս И.М.Рассолов Право и Интернет. Теоретические проблемы.– М., 2009. С. 6.



պահ վում են նյու թա կան կամ վիր տո ւալ կրի չի,
կամ դրանց պահ պան ման, վե րամ շակ ման և
փո խանց ման հա մար նա խա տես ված որևէ այլ
կրի չի վրա10:

Ռ.Վ. Շա գիևան նշում է, որ վիր տո ւալ տա -
րա ծու թյու նը տե ղե կատ վա կան-հե ռա հա ղոր -
դակց ման հա մա կար գե րի հա մա կար գիչ նե րի
հի շո ղու թյան մեջ ֆի զի կա կան աշ խար հի օբ -
յեկտ նե րի, երևույթ նե րի, գոր ծըն թաց նե րի և կա -
պե րի հա մակ ցու թյան ար տա ցո լումն է11:

Ն.Ն. Տե լե շի նան շա րադր ված սահ մա նում -
նե րի վեր լու ծու թյան արդ յունք նե րով ա ռանձ նաց -
նում է վիր տո ւալ տա րա ծու թյան բո վան դա կա յին
ե րեք հիմ նա կան բա ղադ րիչ: Ա ռա ջի նը վիր տու -
ալ տա րա ծու թյան տե ղե կատ վա կան բա զան է,
այ սինքն՝ բազ մա թիվ տե ղե կատ վա կան հո սանք -
նե րը, տե ղե կատ վու թյան շար ժի և վե րամ շակ -
ման գոր ծըն թա ցը, դրա ա ռա ջաց ման և տա -
րած ման մե խա նիզմ նե րը: Երկ րոր դը հա սա րա -
կա կան բա ղադ րիչն է, ո րը հա մա կարգ չա յին
տեխ նի կա յի մի ջո ցով մշակ վող տե ղե կատ վու -
թյան վե րա բեր յալ հա մա ցան ցի և այլ ցան ցե րի
օգ տա գործ ման ըն թաց քում ծա գող հա սա րա կա -
կան հա րա բե րու թյուն նե րի հա մակ ցու թյան մեջ
է: Եր րոր դը վիր տո ւալ տա րա ծու թյան տեխ նի -
կա կան և տեխ նո լո գիա կան բա ղադ րիչն է՝ հաշ -
վի առ նե լով, որ վիր տո ւալ տա րա ծու թյու նը բարդ
է լեկտ րո նա յին հա մա կար գի, տեխ նի կա կան և
ծրագ րա յին մի ջոց նե րի, ի նո վա ցիոն գոր ծըն թաց -
նե րի հա մակ ցու թյուն է: Նա համարում է նաև,
որ բո լոր ե րեք բա ղադ րիչ ը պետք է ի րա վա կան
կար գա վոր ման օբ յեկտ դարձ վեն:

Նշ վա ծը հաշ վի առ նե լով՝ նա սահ մա նում է
վիր տո ւալ տա րա ծու թյու նը որ պես տեխ նի կա -
կան, տեխ նո լո գիա կան և հա սա րա կա կան հա -
րա բե րու թյուն նե րի ո լորտ, ո րն ա ռա ջա նում, փո -
փոխ վում և դա դա րում է տե ղե կատ վու թյան,
տե ղե կատ վա կան աղբ յուր նե րի, տե ղե կատ վա -
կան ծա ռա յու թյուն նե րի և կա պի մի ջոց նե րի առ -
թիվ հա մա կարգ չա յին կամ այլ է լեկտ րո նա յին
տեխ նի կա կան ցան ցի օգ տա գործ ման ըն թաց -
քում12:

Վիր տո ւալ տա րա ծու թյան հաս կա ցու թյան
և ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի վե րա բեր յալ վե -
րոնշ յալ վեր լու ծու թյուն նե րի ու սում նա սի րու թյան
արդ յուն քով կա րե լի է հան գել, Ռ.Վ. Շա գիևա յի
զու գա հեռ ֆի զի կա կան և վիր տո ւալ աշ խարհ -
նե րի գո յու թյան մա սին տե ղե կատ վա կան հա -
սա րա կու թյան բնո րոշ ման ար դա րա ցիու թյան
մա սին եզ րա հանգ ման:

Քն նարկ վող խնդիր նե րի լուծ ման նպա տա -
կով հար կա վոր է, վիր տո ւալ տա րա ծու թյու նից
բա ցի՝ սահ մա նել նաև վիր տո ւալ տե ղանք հաս -
կա ցու թյու նը: Այս պես, մեր կար ծի քով՝ վիր տուալ
տե ղան քը վիր տուալ տա րա ծու թյան այն
կտրվածքն է, ո րը պա րու նա կում է այն պի սի
թվա յին տե ղե կատ վու թյուն կամ է լեկտ րո նա յին
փաս տաթղ թեր, ո րոնք, դա տե լով ի րադ րու թյու -
նից, ող ջամ տո րեն կա րող էին ի րենց վրա պահ -
պա նել հան ցա գոր ծու թյան հետ քեր կամ կապ
ու նե նալ հան ցա գոր ծու թյան հետ:

Կար ծում ենք, որ շա րադր վա ծը վկա յում է
այն մա սին, որ ժա մա նա կա կից ի րա վա հա րա -
բե րու թյուն նե րը պա հան ջում են հաշ վի նստել
վիր տո ւալ աշ խար հի գո յու թյան և վիր տո ւալ
տա րա ծու թյան սահ ման նե րում ա պա ցու ցո ղա -
կան նշա նա կու թյուն ու նե ցող տվյալ նե րի պահ -
պան ման փաս տի հետ, հետևա պես՝ կար ծում
ենք, որ զննում կա տա րե լու ի րա վա հա րա բե -
րու թյուն նե րը կար գա վո րող վկա յա կոչ ված ի -
րա վադ րույ թում տեղ գտած տե ղանք եզ րույ թին
անհ րա ժեշտ է տալ տա րա ծա կան մեկ նա բա -
նու թյուն՝ դրա սահ ման նե րի մեջ նե րա ռե լով
վիր տո ւալ տե ղան քը որ պես տե ղան քի տա րա -
տե սակ:

Տե ղանք եզ րույ թի նման մեկ նա բա նու թյու -
նը թույլ կտա քրեա կան վա րույթ ի րա կա նաց -
նող մար մին նե րին անհ րա ժեշ տու թյան դեպ քում
զննում կա տա րե լու ե ղա նա կով ինք նու րույն ձեռք
բե րել այն պի սի թվա յին տե ղե կատ վու թյուն, ո -
րը ար ձա նագր ված է հա մա ցան ցում կամ այլ
տե ղե կատ վա կան ցան ցում՝ դարձ նե լով վիր տո -
ւալ տա րա ծու թյան անհ րա ժեշտ կտրված քը
զննու թյան պատ շաճ օբյեկտ:
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Սե փա կան կեն սա գո յու թյան տա րած քի ար -
տա քին պաշտ պա նու թյան խնդի րը գո յու թյուն է
ու նե ցել նաև մինչ պե տա կան հա սա րա կու թյան
մեջ: Պե տու թյան ա ռա ջաց ման պատ ճառ նե րից
մեկն էլ երկ րագն դի վրա բնակ չու թյան ա ճի ու
ցա մա քա յին տա րած քի յու րաց մա նը զու գըն թաց
գոր ծող ար տա քին պաշտ պա նա կան օ րի նա չա -
փու թյունն է1, որը նե րա ռում է օբ յեկ տի վո րեն ըն -
թա ցող մի քա նի գոր ծըն թաց նե րի շղթա յա կան
հա ջոր դա կա նու թյուն՝ «տա րած քի պաշտ պա նու -
թյան կազ մա կերպ ման անհ րա ժեշ տու թյուն –
պաշտ պա նա կան և նվա ճո ղա կան պա տե րազմ -
ներ – աշ խար հա զո րա յին կամ մշտա կան բա նա -
կի կազ մա վո րում»2: Ո րոշ ժո ղո վուրդ նե րի շրջանում
պա տե րազմ նե րի ու նվա ճում նե րի դերն այն քան
մեծ էր պե տու թյան ա ռա ջաց ման գոր ծըն թա ցում,
որ հիմք տվեց մի շարք մտա ծող նե րի՝ ա ռաջ քա -
շել պե տու թյան ա ռա ջաց ման բռնու թյան (պա -
տե րազ մա կան) տե սու թյու նը3: Պե տու թյան ա ռա -
ջաց ման մարք սիս տա կան տե սու թյու նը, սկզբուն -
քո րեն քննա դա տե լով բռնու թյան հա յե ցա կար -

գը, ըն դու նում էր պա տե րազ մի և բռ նու թյան որ -
պես էա կան գոր ծոն նե րի դե րը պե տու թյան կազ -
մա վոր ման գոր ծըն թա ցում, բայց ըն դա մե նը որ -
պես գոր ծո նի, այլ ոչ թե՝ պատ ճա ռի: 

Ար տա քին պաշտ պա նա կան օ րի նա չա փու -
թյունը ըն կած լի նե լով պե տու թյան ա ռա ջաց ման
հիմ քում, չի դա դա րում գոր ծել պե տու թյան գո -
յու թյան ու զար գաց ման ըն թաց քում: Այս հետևու -
թյան տե սա կան ամ փոփ ման շնորհիվ՝ շատ պե -
տա կա նա գետ ներ ար տա քին պաշտ պա նա կան
խնդի րը հա մա րում են պե տու թյան գո յու թյան ու
գոր ծո ղու թյան գլխա վոր նպա տակ նե րից մե -
կը4: Այս մո տե ցու մը գե րիշ խել է և՛ միջ նա դա -
րում, և՛ նոր շրջա նի ծաղ կում ապ րող պե տաի -
րա վա կան ուս մունք նե րում: Այս պես՝ ա զա տա -
կան հե ղա փո խու թյուն նե րի շրջա նում «բնա կան
ի րա վուն քի» գա ղա փա րի շրջա նակ նե րում պե -
տու թյան ի րա կան դե րի հիմ նա վո րու մը տվեց
շոտ լան դա ցի փի լի սո փա և տն տե սա գետ Ա.
Սմի թը՝ հայ տա րա րե լով, որ պե տու թյու նը պետք
է ա զա տել, «մաս նա վոր ան ձանց աշ խա տան քը
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ԼՈՒՍԻՆԵ ԲԱՐՍԵՂՅԱՆ
ՀՀ Կառավարման ակադեմիայի 
գիտական աստիճանի հայցորդ
____________________________________________________________________________________________________________

ºðÎðÆ ä²Þîä²ÜàôÂÚ²Ü ÊÜ¸ðÆ (Üä²î²ÎÆ) ÈàôÌØ²Ü
Î²èàôò²Î²ð¶Æ ÐÜ²ð²ìàð ê²ÐØ²Ü²¸ð²Î²Ü àôÔÆÜºðÀ:

ä²Þîä²ÜàôÂÚ²Ü ¶àðÌ²èà±ôÚÂ, Âº± ä²Þîä²ÜàôÜ²ÎàôÂÚ²Ü
êÎ¼´àôÜø

1 Պետության առաջացումն ունի բազմաթիվ պատճառներ ու գործոններ, մասնավորապես՝ տնտեսական, քաղաքական,
գաղափարական և հոգեբանական: Օրինակ՝ պետության առաջացման տնտեսական պատճառի հիմքում ընկած են
այնպիսի գործոններ, ինչպիսիք են դեմոգրաֆիան, կլիման, պատահականությունը, անհատների մտավոր
ունակությունը և այլն (այդ մասին մանրամասն տե՛ս Кашанина Т.В., Происхождение государства и права.
Современные трактовки и новые подходы.– М.: Юристь, 1999, էջ 33-39):

2 Տե՛ս Վաղարշյան Ա., Պետության և իրավունքի տեսություն-1: Դասախոսություններ (ԵՊՀ.– Եր.: Հեղինակային
հրատարակություն, 2016, էջ 50:

3 Տե՛ս Каутский К., Материалистическое понимание истории, Т. 2, М., 1931, էջ 77, ինչպես նաև Дюринг Е., Ценность
жизни. СПб., 1894:

4 Սակայն պետք է նկատի ունենալ, որ մեր հանրապետությունում, խորհրդային շրջանից ձևավորված տեսական
ավանդության համաձայն՝ պետականագիտության մեջ արտաքին պաշտպանական հարցի հանգուցալուծումը
տրվում է հասարակության և պետության առջև կանգնած խնդիր, խնդրի լուծմանն ուղղված գործառույթ, գործառույթի
իրականացման ձևեր և մեթոդներ տեսական կատեգորիաների շղթայի միջոցով: Եթե խորհրդային և հետխորհրդային
իրավագիտության մեջ պետության գործառույթները բաժանվում են ներքինի և արտաքինի, ապա եվրոպական
պետականագիտության մեջ «պետության գործառույթների հարցը գործնականում չի քննարկվում: Որպես կանոն՝
այստեղ խոսքը պետության խնդիրների ու նպատակների մասին է» (տե՛ս 0бщая теория права и государства /под
ред. В.В. Лозарева.– М.: Юрист, 1994, էջ 239-240: 



ղե կա վա րե լու պար տա կա նու թյու նից և ուղ ղոր -
դել հա սա րա կա կան շա հե րին ա մե նից հա մա -
պա տաս խա նող զբաղ մունք նե րին»: Նրա կար -
ծի քով` պե տու թյու նը կրում է ե րեք սկզբուն քա -
յին պար տա կա նու թյուն՝ ա) պաշտ պա նու թյուն,
այ սինքն՝ ռազ մա կան՝ «պար տա կա նու թյու նը
զերծ պա հել հա սա րա կու թյանն այլ ան կախ հա -
սա րա կու թյուն նե րի բռնու թյուն նե րիից ու ներ -
խու ժում նե րից», բ) քա ղա քա ցի նե րի ա զա տու -
թյան պաշտ պա նու թյու նը, գ) հան րո րեն անհրա -
ժեշտ ծա ռա յու թյուն նե րի կազ մա կեր պու մը5: 

Այս միտ քը հե տա գա շրջա նում զար գաց րե -
ցին այլ մտա ծող ներ, մաս նա վո րա պես՝ Գ. Հե լի -
նե կը6: Նա, մշա կե լով պե տու թյան նպա տակ նե -
րի ուս մուն քը, կա ռու ցել է պե տու թյան նպա տակ -
նե րի ո րո շա կի հա յե ցա կարգ: Ըստ նրա. «Պե -
տու թյա նը պատ կա նող գոր ծու նեու թյան ո լորտն
ինչ պես դրա պատ մա կան զար գաց ման տե սան -
կյունից, այն պես էլ այն նպա տակ նե րը ճիշտ
հաս կա նա լու, ո րոնք հո գա լու հա մար կոչ ված է,
բա ժան վում է եր կու մեծ խմբի՝ գոր ծա ռույթ ներ,
ո րոնք պատ կա նում են բա ցա ռա պես նրան, և
գոր ծա ռույթ ներ, ո րոնք ան հա տա կան և սո ցիա -
լա կան են, պե տու թյունն ըն դա մե նը միա նում է
դրանց՝ միայն կար գա վո րե լով, օգ նե լով, խթա -
նե լով կամ ար գե լե լով»7: Ըստ Գ. Հե լի նե կի. «Բա -
ցա ռա պես պե տու թյանն են պատ կա նում հա սա -
րա կու թյան և նրա ան դամ նե րի պաշտ պա նու -
թյու նը, դրա հետ մեկտեղ՝ իր տա րած քը՝ ար -
տա քին ներ խու ժում նե րից: Այս գոր ծա ռույ թը և
դրան հա մա պա տաս խա նող նպա տա կը եր բեք
չի բա ցա կա յել պե տու թյան մեջ, նույ նիսկ դրա
սաղմ նա յին վի ճա կում»8: Հե լի նե կը պաշտ պա -
նու թյան գոր ծա ռույ թում տես նում էր եր կու կողմ՝
ար տա քին և ներ քին (պե տու թյան, նրա իշ խա -

նու թյան ան ձեռնմ խե լիու թյան պահ պա նու մը):
Հե լի նեկն այս նպա տա կը հա մա րում էր ա մե նից
ա ռա ջի նը, ո րի կա տա րու մն ընդ հան րա պես պայ -
ման է պե տա կան պտղա բեր գոր ծու նեու թյան
հա մար: Գ. Հե լի նեկն այս ա ռաջ նա յին գոր ծա -
ռույ թի կող քին ճա նա չում էր բա ցա ռու թյամբ պե -
տու թյա նը պատ կա նող եր կու հիմ նա կան նպա -
տակ-գոր ծա ռույթ ներ, մաս նա վո րա պես՝ «ի րա -
վա կար գի զար գա ցու մը և պահ պա նու թյու նը» և
«մշա կու թա յին շա հե րին օ ժան դա կե լը»9: 

Գ. Հե լի նե կի այս մո տեց ման մեջ մեզ հե -
տաքրք րում է նրա այն միտ քը, որ. «Ինք նա -
պահ պա նու թյու նը և իր սե փա կան գո յու թյան ու
սե փա կան պատ վի մա սին հոգ սը որ պես պե -
տու թյան նպա տակ ա ռա ջինն ու մեր ձա կան է,
դրա կա տա րու մը ո րո շա կի սահ ման նե րում ընդ -
հան րա պես պե տու թյան պտղա բեր գոր ծու նեու -
թյան պայ մա նն է»: Երկ րորդ և ա մե նա հե տա -
քրքիր միտ քը, որ ու նի Հե լի նեկն այս կա պակ -
ցու թյամբ, այն է, որ. «Ի րա վա կան նպա տա կի
ի րա կա նաց ման ե ղա նակն ա մեն մի պե տու թյան
մեջ պայ մա նա վոր ված է ժո ղովր դի ընդ հա նուր
կա ցու թյամբ և նրա մի ջազ գա յին դրու թյամբ»10: 

Այս պի սով՝ քա ղա քա գի տա կան, պե տա կա -
նա գի տա կան, ինչ պես նաև ի րա վա կան ուս -
մունք նե րում ա մեն մի հա սա րա կու թյան, և տրա -
մա բա նո րեն հետևում է նաև պե տու թյան ա ռա -
ջին և գլ խա վոր «նպա տա կը», «խնդի րը», «գոր -
ծա ռույ թը» հա մա րում են ար տա քին պաշտ պա -
նա կա նը11: Այս հարցն ա ռա վել կարևո րու թյուն է
ձեռք բե րում ազ գա յին պե տու թյուն նե րում: Սա -
կայն այդ նպա տա կի, խնդրի լուծ ման ճա նա -
պար հը, ու ղին, ե ղա նա կը և՛ պատ մա կա նո րեն,
և՛ ար դի շրջա նում աչ քի են ընկ նում ա պա հով -
ման տար բեր կա ռու ցա կար գե րով՝ տե ղի և ժա -
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5 Հղումն ըստ Оскамытный В.В. Общая теория государства и права. М.: ЮНИТИ-ДАНА, 2011, էջ 153-154:
6 Գ. Հելինեկը (1851-1911 թթ.) գերմանացի ականավոր գիտնական էր, գերմանական իրավունքի սոցիոլոգիայի

հիմնադիրը: Նրա աշխատությունները նվիրված են իրավունքի փիլիսոփայությանը, քաղաքական ուսմունքների
պատմությանը, իրավունքի և միջազգային իրավունքի պատմությանը: Սակայն նրա հիմնական նվաճումները
կապված են պետական իրավունքի հետ:

7 Տե՛ս Елинек Г. Общее учение о государстве.– СПб.: из-во Юридический центр пресс, 2004, էջ 259: 
8 Տե՛ս նույն տեղը:
9 Այս մեթոդաբանական դիրքերից Գ. Հելինեկը, ներկա պետության նպատակային (թելեոլոգիական) հիմնավորման

տեսանկյունից՝ պետությունը բնորոշում էր որպես «գերիշխող, ժողովրդի միության իրավաբանական անձ, որը
պլանային, կենտրոնացված և արտաքին միջոցների օգնության դիմելու ճանապարհով բավարարում է անհատական,
ազգային և համամարդկային համերաշխ շահերը՝ հասարակության առաջադիմական զարգացման ուղղությամբ»
(տե՛ս Елинек Г. Общее учение о государстве.– СПб.: из-во Юридический центр пресс, 2004, էջ 259-268):

10 Տե՛ս Елинек Г. Общее учение о государстве.– СПб.: из-во Юридический центр пресс, 2004, էջ 260, 261:
11 Պետաիրավական ուսմունքներում, երևի թե, բացառություն են բնական-իրավական հայեցակարգերը, որոնց կար -

կա ռուն ներկայացուցիչները, կարծես թե, անտեսել են արտաքին պաշտպանական խնդիրը: Այդ տեսական անտե -
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մա նա կի, կոնկ րետ հան րու թյան առջև դրված
խնդիր նե րի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րով պայ -
մա նա վորված: Ընդ ո րում՝ պատ մա կա նո րեն ե -
թե դի տար կենք այդ նպա տա կի լուծ ման ե ղա -
նակ նե րը, ա պա կտես նենք, որ, պատ մա կան
զար գաց մա նը զու գըն թաց՝ պե տու թյան այդ հիմ -
նա կան նպա տա կի կեն սա գործ ման ե ղա նակ -
նե րի բազ մա զա նու թյու նը զի ջում է միօ րի նա -
կա նու թյա նը: Այս հան գա ման քը պայ մա նա վոր -
ված է պե տա կա նու թյան պատ մա կան զար գաց -
ման մեկ այլ օ րի նա չա փու թյամբ, որն ան վա -
նում են պե տու թյան տես լա կա նի (մո դե լի) միաս -
նա կա նաց ման մի տում12: Մի կողմ թող նե լով հիմ -
նա հար ցի պատ մա կան հա մա տեքս տը՝ փոր -
ձենք գնա հա տել դրա ար դի տե սա կան և ի րա -
կան սահ մա նադ րա կան կար գա վոր ման վի ճա -
կը: Ար դի շրջա նում հա յոց պե տու թյան ձևա վոր -
ման և զար գաց ման էու թյու նը հան գում է այն
արդյունքին, որ XX դա րա վեր ջին Խորհր դա յին
Միու թյան փլուզ ման պայ ման նե րում պե տա կա -
նա կեր տու թյան հա մար ըն դօ րի նա կե լի տես լա -
կան վերց րե ցինք Արևմուտ քում ձևա վոր ված և
մո դեռ նի զա ցիա յի ու հա մա միաս նա կա նաց ման
հետևան քով տա րած ված սո ցիալ-ի րա վա կան,
ժո ղովր դա վա րա կան պե տու թյան տես լա կա նը:
Որպես արդ յուն ք մենք մե խա նի կո րեն ռե ցեպ -
ցիա յի են թար կե ցինք ար տա քին պաշտ պա նա -
կան խնդրի (նպա տա կի) լուծ ման մի ե ղա նակ,
ո րը բնու թագ րա կան է եվ րո պա կան պե տու -
թյուն նե րին կամ էլ տեխ նի կա յի ու տեխ նո լո -
գիա յի վեր ջին նվա ճում նե րով զին ված գեր տե -
րու թյուն նե րին (ՌԴ, ԱՄՆ):

Եվ րո պա կան տա րա ծաշր ջա նի աշ խար հա -
քա ղա քա կան վի ճա կը, ար տա քին անվ տան գու -
թյան ու երկ րի պաշտ պա նու թյան խնդիր նե րը,
սա կայն, լրիվ այլ ա ռանձ նա հատ կու թյուն ներ
ու նեն: Եվ րո պա կան ի րա վի ճա կում սո ցիալ-իրա -
վա կան պե տու թյու նը կա րող է բա րե հա ջող կեր -
պով կա տա րել ար տա քին պաշտ պա նա կան

խնդրի լու ծու մը: Գեր տե րու թյուն նե րը, ո րոնք ու -
նեն մի ջու կա յին զենք և տեխ նի կա յի վեր ջին
նվա ճում նե րով զին ված բա նակ, աշ խար հի այլ
մա սե րից, ըստ էու թյան, չու նեն լուրջ սպառ նա -
լիք ներ անվ տան գու թյան ու պաշտ պա նու թյան
ո լոր տում՝ բա ցի միմ յան ցից սպաս վող վտանգ -
նե րը: Հետևա բար՝ նրանց հա մար ևս  ըն դու նե -
լի է սո ցիալ-ի րա վա կան պե տու թյան մի ջո ցով
երկ րի պաշտ պա նու թյան խնդրի լու ծու մը, պաշտ -
պա նա կան սո վո րա կան գոր ծա ռույ թի ի րա կա -
նա ցու մը:

Այս պի սով՝ երկ րի պաշտ պա նու թյան հար -
ցում և՛ տնտե սա կա նո րեն, և՛ ար դի սահ մա նա -
դրա կան կար գա վոր ման ա ռանձ նա հատ կու -
թյուն նե րի տե սանկ յու նից՝ ներ կա յումս տա րած -
ված լու ծու մը հա մար վում է «գոր ծա ռու թա յին»
ան վա նա կոչ ված մո տե ցու մը: Այդ մո տեց ման
ա ռանձ նա հատ կու թյու նը հետևյա լն է. պե տու -
թյու նը հան րա յին քա ղա քա կան իշ խա նու թյան
ի րա կա նաց ման ի րա վա կան ձև է, ժո ղովր դա -
վա րա կան, ի րա վա կան, սո ցիա լա կան պե տու -
թյուն: Այդ կա ռույ ցը գո յու թյուն ու նի հան րու -
թյան առջև դրված նպա տակ նե րը-խնդիր նե րը
լու ծե լու հա մար: Դ րան ցից մեկն էլ երկ րի ան -
վտան գու թյան ա պա հով ման ու պաշտ պա նու -
թյան խնդիրն է, ո րի ի րա կա նաց ման հա մար
սո ցիալ-ի րա վա կան պե տու թյու նը կա տա րում է
պաշտ պա նա կան գոր ծա ռույթ (նաև՝ անվտան -
գու թյան ա պա հով ման): 

Երկ րի պաշտ պա նու թյան գոր ծա ռու թա յին
մո տեց ման կողմ նա կից տե սա բան նե րի մե ծագույն
մա սը, պե տու թյու նը հա մա րե լով որ պես հասարա -
կու թյան արդ յունք, եզրակացնում են, որ պետու -
թյու նը «դառ նում է հա սա րա կու թյան կա ռա վա -
րող հա մա կար գը, գոր ծուն ու ժը, որն ազ դում է
այդ տեղ տե ղի ունե ցող բո լոր կարևոր գոր ծըն -
թաց նե րի վրա… Այդ ակ տիվ գոր ծուն սկզբնահիմ -
քը պե տու թյան գոյու թյան ե ղա նակն է: Դա տրված
է պե տու թյան բուն բնույ թով, նրա էու թյամբ»13:
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սու մը պայմանավորված է բնական իրավական հայեցակարգերի ներպետական ուղղվածությամբ, պետաիրավական
ներքին հիմնահարցերի վրա կենտրոնանալով: Այդ անտեսումը չի նշանակում, թե երկրի պաշտպանությունն
էական խնդիր չէ բնական-իրավական դիրքերից: Օրինակ՝ Ջոն Լոքը այնքան էր կարևորում պետության արտաքին
գործունեությունը, որ օրենսդիր, գործադիր իշխանությունների կողքին առաջարկում էր 3-րդ՝ ֆեդերատիվ
իշխանությունը: Հ. Գրոտիոսը բնական իրավական գաղափարները տարածեց արտաքին-միջպետական
հարաբերությունների ոլորտի վրա:

12 Տե՛ս Վաղարշյան Ա., Պետության և իրավունքի տեսություն-1: Դասախոսություններ /ԵՊՀ.-Եր.: Հեղինակային հրա -
տա րակություն, 2016, էջ 222:

13 Տե՛ս Комаров С.А. Общая теория государства и права.– М., Юрайт, 1997, էջ 79:



Ս.Ա. Կո մարովն այս հիմ քով պե տու թյան գոր -
ծա ռույթ նե րը բնո րո շում է որ պես. «Պե տու թյան
առջև կանգ նած խնդիր նե րի կեն սա գործ մանն
ուղղ ված գոր ծու նեու թյան հիմ նա կան (գլխա վոր)
ուղ ղու թյուն ներ (կող մեր, տե սակ ներ), ո րոնք միտ -
ված են ո րոշա կի նպա տակ նե րի հաս նե լուն, պայ -
մա նա վոր ված են պե տու թյան էու թյամբ և սոցիա -
լա կան ա ռա քե լու թյամբ»14: 

Այս պի սով` պե տու թյան գոր ծա ռու թա վոր -
ման ըն թաց քը տե ղի է ու նե նում «նպա տակ» –
«խնդիր» – «գոր ծա ռույթ» – «գոր ծա ռույ թի իրա -
կա նաց ման կա ռու ցա կարգ» ( Մո րո զո վա Լ.Ա.)
– «գոր ծա ռույ թին բնո րոշ ի րա կա նաց ման ձևեր
և մե թոդ ներ» շղթա յով: Պե տու թյան նպա տակ -
նե րին հաս նե լու հա մար օբ յեկ տի վո րեն անհրա -
ժեշտ է լու ծել կոնկ րետ խնդիր ներ, ինչն էլ, իր
հեր թին, պայ մա նա վոր ված է հա մա պա տաս -
խան խնդրի ի րա կա նաց մամբ: Այս պես` ե թե
Հե լի նե կի խոս քե րով ձևա կեր պենք, ա պա պե -
տու թյան նպա տակն է ինք նա պահ պա նու թյու -
նը, ո րից նրա առջև ծա ռա նում է երկ րի ար տա -
քին պաշտ պա նու թյան խնդի րը, իսկ այդ խնդրի
լուծ ման հա մար ի րա կա նաց վում է երկ րի պաշտ -
պա նու թյան գոր ծա ռույթ15: Ա ռանց գոր ծա ռույ -
թի ի րա կա նաց ման՝ խնդի րը կմնա չլուծ ված,
չի րա կա նաց ված, հետևա բար՝ խնդիրն ա ռաջ -
նա յին է գոր ծա ռույ թից: Խն դիր ները, ի րենց հեր -
թին, ծա գում են պե տու թյան գո յու թյան ներ քին
և ար տա քին օբ յեկ տիվ պայ ման նե րից ու պա -
հանջ մունք նե րից, իսկ դրանք ա մեն մի երկ րում
յու րա հա տուկ ազ գա յին, պատ մա կան ե րանգ ու
պայ մա նա վոր վա ծու թյուն ու նեն: «Պե տու թյան
գոր ծա ռույթ նե րը և դ րանք կա տա րող սուբ յեկտ -
նե րը տե ղայ նաց ված են հա տուկ իշ խա նա կան
մար մին նե րում, հիմ նարկ նե րում, պե տա կան

կազ մա կեր պու թյուն նե րում: Ար դի պե տու թյուն -
նե րում պե տու թյան այդ իշ խա նա կան մար մին -
նե րի կազ մա վոր ման ու գոր ծու նեու թյան կար -
գը, կա ռուց ված քը, ի րա վունք ներն ու պար տա -
կա նու թյուն նե րը սահ ման ված են և ամ րագըր -
ված են Սահ մա նադ րու թյամբ կամ օ րենք նե -
րով, այլ նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րով»16:

Պե տու թյան ար տա քին գոր ծա ռույթ նե րից
ա ռա ջին տե ղում միշտ դրվում է երկ րի պաշտ -
պա նու թյան գոր ծա ռույ թը: Վ.Ն. Խ րո պան յու կի
մեկ նա բան մամբ. «Երկ րի պաշտ պա նու թյան
գոր ծա ռույթն ի րա կա նաց վում է տնտե սա կան,
քա ղա քա կան, դի վա նա գի տա կան և ռազ մա -
կան մի ջոց նե րով: Խա ղաղ ժա մա նակ նե րում
դա երկ րի բազ մա կող մա նի պատ րաստ վելն է
դրսի հնա րա վոր հար ձա կում նե րին դի մագ րա -
վե լու հա մար: Պա տե րազ մի ժա մա նակ այդ գոր -
ծա ռույթն ըն դու նում է հա կա ռա կոր դի դեմ զին -
ված պայ քա րի ձև, ո րի ըն թաց քում տե ղի է ու -
նեում երկ րի բո լոր ու ժե րի միա վո րում՝ հաղ թա -
նա կի հաս նե լու հա մար… Երկ րի պաշտ պա նու -
թյան գործառույթ հաս կա ցու թյու նը տա րո ղու -
նակ է և բազ մա կողմ, ընդգր կում է պե տու թյան
մի ջո ցա ռում նե րի ամ բողջ հա մա կար գը երկ րի
պաշտ պա նու նա կու թյան ամ րապնդ ման, ինչ -
պես խա ղաղ, այն պես էլ պա տե րազ մա կան ժա -
մա նակ զին ված ու ժե րի ռազ մա կան հզո րու -
թյան ա պա հով ման գոր ծում»17: 

Պե տու թյան պաշտ պա նա կան գոր ծու նեու -
թյու նը հիմն վում է նրա ռազ մա կան դոկտ րի նի
(ուս մուն քի) վրա և բաղ կա ցած է հինգ հիմ նա -
կան ուղ ղու թյու նից՝ 1) երկ րի պաշտ պա նա կան
հզո րու թյան ամ րապն դում, ո րի ե րաշ խի քը զար -
գա ցած, արդ յու նա վետ, գի տա հենք տնտե սու -
թյունն է: Սա էլ, իր հեր թին, նա խադր յալ է ռազ -
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14 Տե՛ս Комаров С.А. Общая теория государства и права.– М., Юрайт, 1997, էջ 84: Այլ հեղինակների կողմից
պետության գործառույթներին տրվող բնորոշումներն իրենց հիմնական գծերով համընկնում են այս բնորոշման
հետ: Տարբերությունները հանգում են ոչ սկզբունքային պահերի: Լ.Ա. Մորոզովան առաջարկում է պետության
գործառույթները մեկնաբանել ոչ միայն որպես դրա գործունեության հիմնական ուղղություն, այլև հասարակական
հարաբերությունների վրա պետական ներգործության կառուցակարգ՝ հիմնավորելով, որ, կատարելով ինչ-որ
գործառույթ, պետությունը միաժամանակ բարեփոխումների, վերակազմավորումների, իրավական կարգավորման
միջոցով ներգործում է հասարակական գործընթացների կացության վրա (տե՛ս Морозова Л.А. Функции Российского
государства на современном этапе. // Государство и право, 1993, ном. 6, էջ 98):

15 Պետք է նկատի ունենալ Ա.Ս. Կոմարովի այն միտքը, որ «գործառույթը» և «խնդիրն» անբաժան են, և պատահական
չէ, որ պետության խնդիրների համապատասխանությունը կազմում է «պետության գործառույթ» կատեգորիայի
էական հատկանիշը, ընդ որում՝ երբեմն որոշ խնդիրների և գործառույթների անվանումների ձևակերպումները
համընկնում կամ համարյա համընկնում են (տե՛ս Комаров С.А. Общая теория государства и права.– М. Юрайт,
1997, էջ 87): Օրինակ՝ երկրի պաշտպանության խնդրին համապատասխանում է համանուն գործառույթը:

16 Տե՛ս Гомеров И.Н., Государство и государственная власть: предпосылки, особенности, структура.– М.: 2002, էջ 582:
17 Տե՛ս Խրոպանյուկ Վ.Ն., Պետության և իրավունքի տեսություն, Եր., 1997, «Գոշ» հրատ., էջ 199-200:
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մա կան արդ յու նա բե րու թյան զար գաց ման ա -
պա հով ման հա մար, 2) զին ված ու ժե րի կա տա -
րե լա գոր ծում, նրանց մար տու նա կու թյան և մար -
տա կան պատ րաս տա կա նու թյան բարձ րա ցում,
3) պե տա կան սահ ման նե րի պաշտ պա նու թյուն,
ո րը, որ պես կա նոն, ի րա կա նաց նում են մասնա -
գի տաց ված ստո րա բա ժա նում նե րը և սահ մա -
նա պահ զոր քե րը, 4) քա ղա քա ցիա կան պաշտ -
պա նու թյան կազ մա կեր պում, 5) զին ված ու ժե -
րի պա հես տա յին նե րի ռազ մա կան ու սու ցում18: 

Երկ րի պաշտ պա նու թյունն ար տա քին ու ժե -
րից և այլ պե տու թյուն նե րից՝ նպա տակ – խն դիր
– գոր ծա ռույթ – գոր ծա ռույ թի ի րա կա նաց ման
ձև և մե թոդ հա ջոր դա կան շղթա յի մեջ կարևոր է
նաև գոր ծա ռույթ նե րի ի րա կա նաց ման ի րա վա -
կան (ի րա վաս տեղծ, ի րա վա կի րառ, ի րա վա պահ -
պան) և կազ մա կեր պա կան (կար գա վո րիչ, տնտե -
սա կան, գա ղա փա րա կան) ձևե րի հա րա բե րակ -
ցու թյան հար ցը19: Գոր ծա ռույ թի արդ յու նա վե տու -
թյու նը են թադ րում է բո լոր ձևե րի հա վա սա րա -
կշռված ի րա կա նա ցում, դրանց փոխ պայ մա նա -
վոր վա ծու թյուն, հա մա գոր ծակ ցու թյուն: Հա կառակ
դեպ քում անհ նա րին է գոր ծա ռույ թի պատ շաճ ի -
րա կա նա ցու մը: Ե թե օ րենսդ րա կան ձևն  ա ռաջ է
ըն կել, սա կայն չկա հա մա պա տաս խան ի րա վա -
կի րա ռում, ա պա գոր ծա ռույ թը մնում է թղթի
վրա: Ե թե գոր ծա ռույթն ա պա հով ված չէ գա ղա -
փա րա կան աշ խա տան քով, ա պա հնա րա վոր է
դրա ձա խո ղում և ա վե լի շատ հար կադ րա կան,
քան հա մոզ ման մե թոդ նե րի կի րա ռում: Այ նինչ՝
ճիշտ կա ռա վա րու մը կգե րա դա սեր հա կա ռա կը:

Ար ված վեր լու ծու թյու նը հիմք է տա լիս եզ -
րա կաց նե լու, որ ար դի պե տա կա նա գի տու թյան,
սահ մա նադ րա կան ի րա վուն քի տե սու թյան մեջ
երկ րի պաշտ պա նու թյան խնդրի լուծ ման տե -
սա կան կա ռույ ցը մե ծ  մա սամբ կա ռուց ված է
գոր ծա ռու թա յին մո տեց ման հի ման վրա, այ -
սինքն՝ պե տու թյունն ի րա կա նաց նում է մի շարք
ար տա քին ու ներ քին գոր ծա ռույթ ներ, ո րոն ցից
մեկն էլ ա ռաջ նա յին նշա նա կու թյուն ու նե ցող և

երկ րի պաշտ պա նու թյանն ուղղ ված գոր ծու նեու -
թյունն է: Սա կայն այս պի սի տե սա կան մեկ նա -
բա նու թյու նը հետևո ղա կան, հա մա կար գա յին-
տե սա կան մե թո դա բա նու թյան հիմ քե րով վեր -
լու ծե լիս ա ռա ջաց նում է մի շարք հիմ նախնդիր -
ներ, ո րոն ցից կա րե լի է նշել հատ կա պես հե -
տևյալ նե րը:

Ա ռա ջին՝ պատ մա կան փոր ձը հաս տա տում
է, որ գոր ծա ռու թա յին տե սա մե թո դա կան հիմ քե -
րով կա ռուց ված պաշտ պա նա կան հա մա կար գե -
րը միշտ չէ, որ ար դա րաց նում են ի րենց կամ
հա ջո ղու թյամբ կա տա րում ի րենց առջև դրված
պաշտ պա նա կան խնդի րը: Դ րա վառ օ րի նակն
են Հա յաս տա նի Ա ռա ջին հան րա պե տու թյան
պաշտ պա նա կան քա ղա քա կա նու թյան դա սե րը20,
Երկ րորդ աշ խար հա մար տի փոր ձը, երբ հիտ լեր -
յան Գեր մա նիա յի ռազ մա կան հար ված նե րին
չկա րո ղա ցան դի մա կա յել եվ րո պա կան երկր նե -
րը, նույ նիսկ ռազ մա կա նաց ված կա ռա վար ման
գծեր ու նե ցող Խորհր դա յին պե տու թյու նը: Պար -
տու թյան պատ ճառ նե րից մեկն էլ տե սու թյան թե -
րու թյուն ներն են: Հետևա բար՝ պետք է կա տա րել
տե սա կան պրպտում ներ և հայտ նա գոր ծել կամ
ստեղ ծել խնդրի նոր գի տա կան տես լա կան: 

Երկ րորդ՝ ե թե երկ րի, հա սա րա կու թյան
ար տա քին պաշտ պա նու թյու նը հա մար վում է
պե տու թյան գլխա վոր և ա ռաջ նա կարգ նպա -
տա կը, խնդի րը (Ա. Սմիթ, Գ. Հե լի նեկ և այ լք),
ու րեմն՝ պե տու թյան էու թյան բա ղադ րիչ նե րից
է և պետք է վե րած վի այդ էու թյան դրսևոր ման
կազ մա կեր պա կան կա ռու ցա կար գի, այդ կա -
ռույ ցին բնու թագ րա կան սկզբուն քի: Ըն դուն -
ված է ժա մա նա կա կից քա ղա քա կիրթ պե տու -
թյու նը հա մա րել ժո ղովր դա վա րա կան, ի րա վա -
կան և սո ցիա լա կան պե տու թյուն: Պե տու թյան
այդ բնու թագ րիչ նե րից յու րա քանչ յուրն ար տա -
հայ տում է ինչ-որ նպա տակ-խնդիր, ո րոնք հա -
մա պա տաս խա նա բար կա րող ենք ան վա նել ժո -
ղովր դաիշ խա նու թյուն, ի րա վա կա նու թյուն, սո -
ցիա լա կա նու թյուն: «Ցան կա ցած նպա տակ, որ
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18 Այս բաղադրատարրի մասին մանրամասն տե՛ս И.В. Дойников, Теория государства и права. ЮНИТА 2. Государственный
аппарат. Типы и формы государства. Государство в политической системе общества. Правовое государство.
Гипертекст, Современый гуманитарный университет, М., 1999, էջ 34-35, Խրոպանյուկ Վ.Ն., Պետության և
իրավունքի տեսություն, Եր., 1997, «Գոշ» հրատ., էջ 200-202:

19 Այդ ձևերի մասին մանրամասն տե՛ս Теория государства и права, курс лекций /под ред. Н.И. Матузова и А.В. Маль-
ко.– М., 2012, էջ 33:

20 Տե՛ս Վաղարշյան Ա.Գ., Հայաստանի Առաջին հանրապետության գործադիր իշխանության համակարգը (1918-1920
թթ.): Եր., ԵՊՀ հրատ.– ԵՊՀ, 2012, էջ 231-241: 



դրվում է պե տա կան կա ռա վար ման մեջ, պետք
է գնա հատ վի ի րա վա կան պա հանջ նե րին համա -
պա տաս խա նե լու տե սանկ յու նից, ամ րագրվի օ -
րենսդ րո րեն և կեն սա գործ վի կյան քում՝ հեն վե -
լով օ րենք նե րի ու ժի և վեր ջին նե րի ի րա կա նաց -
ման պե տա կան կա ռու ցա կար գե րի վրա: Այդ
ժա մա նակ կա րող ենք հու սալ, որ պե տա կան
կա ռա վար ման նպա տակ նե րը չեն մնա թղթի
վրա կամ ա ռաջ նորդ նե րի ե լույթ նե րում, այլ գո -
նե ի րա վա կան հնա րա վո րու թյուն նե րի սահ ման -
նե րում գործ նա կա նում կի րա կանաց վեն»21: 

Որ պես զի պե տու թյունն ի րա կա նում լի նի ժո -
ղովր դա վա րա կան, ի րա վա կան և սո ցիա լա կան,
այդ նպա տակ նե րը վե րած վում են պե տու թյան
կազ մա կերպ ման ու գոր ծու նեու թյան սկզբունք -
նե րի մի շարք մա կար դակ նե րով՝ ա) հիմ նա րար
սկզբունք ներ, բ) ընդ հա նուր սկզբունք ներ, գ) պե -
տա կան իշ խա նու թյան ա մեն մի ճյու ղին բնո րոշ
սկզբունք ներ, դ) կոնկ րետ պե տա կան մարմ նին
բնո րոշ սկզբունք ներ22: Սկզ բունք նե րի այդ հա -
մա կար գը ստո րա կար գա յին է և, կա ռու ցե լով պե -
տու թյու նը դրանց հա մա պա տաս խան ներքևից
վերև, ա պա հով վում են հիմ նա րար սկզբունք նե -
րի կեն սա գոր ծու մը և պե տու թյան վե րա ծումն ի -
րա վա կա նի, սո ցիա լա կա նի, ժո ղովր դա վա րակա -
նի: Ե թե պե տու թյու նը հռչակ վում է ի րա վա կան,
ա ռանց դրա պա հանջ նե րը կոնկ րետ սկզբունք -
նե րում ամ րագր ված ե լա կե տա յին դրույթ նե րի և
դրան ցից բխող ման րա մասն կար գա վո րիչ նոր -
մե րի սահ ման ման, ա պա պե տու թյու նը չի կա -
րող ու նե նալ ի րա վա կան ո րակ ներ: Ո րա կի առ -
կա յու թյու նը կախ ված է նպա տա կադր ված կար -
գա վոր ման հա մա կար գի հիմ նադ րու մից, որը կա -
տար վում է ի րա վաս տեղ ծա գոր ծու թյամբ գիտու -
թյան մշա կած սկզբունք նե րը ման րա մասն նոր -
մե րի վե րա ծե լու և հա մա պա տաս խան պե տա -
իրա վա կան ինս տի տուտ ներ ստեղ ծե լու մի ջո ցով: 

Պե տա կա նա կեր տու թյան ըն թաց քում նպա -
տակ-խնդի րը չպետք է մնա որ պես գա ղա փար
կամ հրա պա րա կա խո սու թյուն: Գա ղա փարն ի -
րա կա նու թյուն վե րա ծե լու ճա նա պարհն անց նում
է ի րա վա կան կար գա վոր ման հա մա կար գով:
Մեզ հե տաքրք րող՝ երկ րի պաշտ պա նու թյան

նպա տակ-խնդի րը, լի նե լով ա ռաջ նա յին, նույն -
քան ար ժա նի է վե րած վե լու պե տու թյան կա -
ռուց ման ու գոր ծու նեու թյան սկզբուն քի, որ քան
ի րա վա կա նու թյու նը և սո ցիա լա կա նու թյու նը: 

Եր րորդ՝ մտքե րի նման տրա մա բա նա կան
շղթան կա րող է ա ռա ջաց նել հար ցադ րում. «Ի
վեր ջո՝ ի՞նչ տար բե րու թյուն, նպա տակ-խնդի րը
վե րած վել է սկզբուն քի՞, թե՞ սոսկ գոր ծա ռույ թի»:
Այս հար ցադր մա նը պետք է հա կադ րել պե տա -
կա նա գի տու թյան մեջ առ կա մե թո դա բա նա կան
մո տե ցու մը, որ սկզբուն քը և գոր ծա ռույթն ի րա -
րից տար բեր վող տե սա կան հաս կա ցու թյուն ներ
են: Դրանք կա պո ղը հա սա րա կու թյան առջև ծա -
ռա ցած խնդիր-նպա տակն է: Հա սա րա կու թյան
և պե տու թյան առջև կանգ նած խնդի րը (երկ րի
պաշտ պա նու թյու նը) կյան քում կեն սա գործ վում է
գոր ծա ռույ թի ի րա կա նաց ման մի ջո ցով: Ի րենց
հեր թին՝ պե տու թյան գոր ծա ռույթ ները նրա խնդիր -
նե րի կեն սա գործ ման, կա տար ման մի ջոց նե րն
են: Սահ մա նադ րության մի ջո ցով կերտ վում է
կա ռույց, և նրան վե րագրվում է խնդիր նե րից
բխող գոր ծա ռույթ նե րի կա տա րում: Պե տու թյան
գոր ծա ռույթ ներն ի րենց հիմ նա կան բո վան դա -
կու թյամբ չու նեն սահ մա նադրա կան ամ րագ րում:
Դ րանց վե րագ րու մը պե տու թյա նը և կար գա վո -
րու մը կա տար վում են ըն թա ցիկ օ րենք նե րով ու
են թաօ րենսդ րա կան ակ տե րով: Այս դեպ քում,
ան շուշտ, կար գա վո րու մը պետք է ա պա հո վի
գոր ծա ռույթ նե րի և ստեղծ վող կա ռույ ցի միջև
հա մա պա տաս խա նու թյու նը: 

Այս օ րի նա չա փու թյու նը պե տա կա նա գի տու -
թյունն ան վա նում է «սերտ փոխ կապ վա ծու թյուն
պե տու թյան գոր ծա ռույթ նե րի և կա ռու ցա կար -
գի (մե խա նիզ մի) միջև»: «Պե տու թյան գոր ծա -
ռույթ ներն ի րենց ի րա կան կեն սա գոր ծումն են
ձեռք բե րում պե տա կան կա ռու ցա կար գի օգ -
նու թյամբ, պե տա կան ա պա րա տի՝ որ պես պե -
տա կան մար մին նե րի ամ բող ջա կան հա մա կար -
գի գոր ծու նեու թյան մի ջո ցով: Պե տու թյան գոր -
ծա ռույթ ներն ան մի ջա կա նո րեն ազ դում են պե -
տա կան կա ռու ցա կար գի վրա: …Գոր ծա ռույթ -
նե րը նա խո րո շում են պե տու թյան կա ռու ցա -
կար գի կոն ֆի գու րա ցիան»23: Տե սա կա նո րեն ճա -
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21 Տե՛ս Атаманчук Г.В., Теория государственного управления. Курс лекции.– М. Юрид. лит., 1997, էջ 117:
22 Տե՛ս Վաղարշյան Ա., Պետության և իրավունքի տեսություն-1: Դասախոսություններ /ԵՊՀ.– Եր.: Հեղինակային

հրատարակություն, 2016, էջ 192:
23 Տե՛ս Теория государства и права, курс лекций /под ред. Н.И. Матузова и А.В. Малько.– М., 2012, էջ 33:
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նա չե լով և ըն դու նե լով փոխ գոր ծակ ցու թյան այդ
օ րի նա չա փու թյու նը՝ պետք է ըն դու նել նաև, որ
մեր կող մից ըն դօ րի նակ ված մո դե լի կոն ֆի գու -
րա ցիան նա խա պես ո րոշ ված էր՝ ի րա վա կան,
ժո ղովր դա վա րա կան, սո ցիա լա կան: 

Մյուս խնդիրն ի րա վա կան կար գա վոր ման
շղթա յա կան տար րե րի բազ մա զա նու թյունն է,
ինչն ար հես տա վար ժու թյան պա կա սի պատ ճա -
ռով կա րող է հան գեց նել փոխ կապ վա ծու թյան
օ րի նա չա փու թյուն նե րի ան տես ման, ինչն ա վե -
լի հա ճախ է տե ղի ու նե նում: Իսկ սկզբունք նե րի
մեծ մա սը, տվյալ դեպ քում՝ պե տու թյան կա -
ռուց ման ու գոր ծու նեու թյան, ի րենց ի րա վա -
կան վի ճա կով հա մար վում են սահ մա նադ րա -
կան կար գի հի մունք ներ, ներ թա փան ցում են
նրա բո լոր դրսևո րում նե րում, նե րառ յալ՝ «բո լոր
գոր ծա ռույթ նե րում, ակ տիվ ներ գոր ծու թյուն են
թող նում դրանց զար գաց ման վրա, ըն կած են
դրան ցից յու րա քանչ յու րի կա տար ման հիմ քե -
րում»24: Պե տա կան ա պա րա տի կազ մա կերպ -
ման ու գոր ծու նեու թյան սկզբունք նե րը ղե կա -
վար, ուղ ղոր դիչ նշա նա կու թյուն ու նեն նաև պե -
տա կան ա պա րա տի փաս տա կան գոր ծու նեու -
թյան հա մար: Ի րենց այդ հատ կու թյան ու ժով
սկզբունք նե րը պայ մա նա վո րում են պե տա կան
մար մին նե րի գոր ծա ռույթ նե րը, կա ռուց ված քը,
ներ հա մա կար գա յին օ ղակ նե րի փոխ հա րա բե -
րու թյուն նե րի բնույ թը, լիա զո րու թյուն նե րը, պե -
տա կան ա պա րա տի կազ մա կերպ ման և գոր -
ծու նեու թյան այլ ար մա տա կան հար ցե րը25: 

Չորրորդ՝ պետության սահմանադրական
տեսլականի ու գործառույթի, վերջինի բովան-
դակային կողմերի, ձևերի ու մեթոդների կար-
գավորիչ շղթայի ոչ անմիջական կապը կարող
է հանգեցնել անհամապատասխանության: Գոր-
ծառույթը վերագրվում է մի կառույցի, որն ան -
ընդունակ է (կամ էլ՝ ունակ չէ) դա կատարելու,
կամ էլ՝ իր բնույթով հարմարեցված չէ այդ գոր-
ծառույթին: «Պաշտպանունակության սկզբուն-
քը պահանջում է այնպես կառուցել պետական
ապարատը, որ վերջինս ունակ լինի արտա-
կարգ և պատերազմական պայմաններում ի-

րականացնելու իր առջև դրված խնդիրները,
արժանի հակահարված տալու հակառակոր-
դին: Այդ ունակությունը մեքենայական հատ-
կություն չէ, այլ պետք է դրսևորվի հատուկ պե-
տաիրավական ինստիտուտների հիմնադրմամբ
և կայացմամբ, որոնք էլ, որպես արդյունք՝ պետք
է ունակ դարձնեն Հանրապետությանը ռազ-
մական վիճակում արագ, օպերատիվ և արդ-
յունավետ կատարելու կառավարչական բոլոր
խնդիրները: Այդպիսի համակարգի ներդրումը
պետական ապարատին կօժտի կայունությամբ,
այսինքն` ընդունակությամբ պահպանել իր հիմ-
նական բնութագրերը և կատարել իր առջև
դրված խնդիրները, չնայած տարբեր տեսակի
քայքայիչ ներգործությունների»26:

Այս կապակցությամբ, երևի թե, տեղին են
պետական կառավարման տեսաբաններից մե-
կի՝ Գ.Վ. Ատամանչուկի հետևյալ մտքերը, ո-
րոնք նա արտահայտել է մարդկային արարք-
ների շուրջ, սակայն լիովին վերաբերելի է նաև
պետությանը. «Հանրահայտ է, որ ամեն մի ա-
րարք սկսվում է ինչ-որ բան անելու ցանկու-
թյունից: Միաժամանակ, հանրահայտ է, որ քիչ
է ցանկանալ, պետք է իմանալ, քիչ է իմանալ,
պետք է կարողանալ, քիչ է կարողանալ, պետք
է լինել ունակ (ունենալ ուժ, ռեսուրսներ), քիչ է
ունակ լինել, անհրաժեշտ է իրապես անել, կեն-
սագործել ցանկությունը, հետևաբար՝ խնդիրը
հանգում է կառավարմանը, նաև՝ պետական
կառավարմանը»27: 

Պետական կառավարման նպատակները
(ցանկությունները) իրականության վերածելու
գործընթացում շատ կարևոր են այդ նպատակ-
ների կենսագործման կառուցակարգերը, դրանց
կազմակերպական իրավական ձևերը՝ պետական
կառավարման ձևը, գործառույթի իրականացման
բովանդակային տարրերն իշխանական մարմին-
ների միջև բաշխելը և մի շարք այլ հարցեր: 

Կառավարման գիտության մեջ հանրահայտ
օրինաչափություն է ձևի և բովանդակության
միջև կապը, դրանց փոխպայմանավորվածու-
թյունը: «Կառավարվող օբյեկտները բանական
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перераб. и доп.– М.: Норма, 2007, էջ 389:
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հրատարակություն, 2016, էջ 190-191:

26 Տե՛ս նույն տեղը, էջ 205:
27 Տե՛ս Атаманчук Г.В., Теория государственного управления. Курс лекции.– М. Юрид. лит., 1997, էջ 7:



և արդյունավետ գործում են միայն իրենց հա-
մապատասխանող կազմակերպական ձևերում:
Կոոպերացված գործունեության ցանկացած տե-
սակ, ինչպես նաև սոցիալական դերերի կոլեկ-
տիվ կատարումը պահանջում է իր կազմակեր-
պությունը… Այս առումով՝ կառավարվող օբյեկտ-
ների համար ամենից բարդ և անհրաժեշտ գոր-
ծը հանգում է այնպիսի կազմակերպական ձևե-
րի ընտրությանը, որոնք կստեղծեն պայմաններ
համապատասխան հասարակական հարաբե-
րություններում, գործունեության տեսակներում,
սոցիալական դերերում դրված հնարավորու-
թյունների լրիվ կենսագործման համար: Անհրա-
ժեշտ է մշտապես հետևել բովանդակության ու
ձևի միջև կախվածությանը և թույլ չտալ ձևին
արգելակել նորացվող (զարգացող) բովանդա-
կության կենսագործմանը»28: Ասվածն անվերա-
պահորեն ընդունելի է պաշտպանության խնդրի
և դրա պետական կառավարման ձևի միջև կա-
պին ու փոխպայմանավորվածությանը:

Կարելի է եզ րա կաց նել, որ, եթե պետական
կառույցի նպատակներ են հռչակված իրավակա-
նությունը, ժողովրդավարականությունը, սոցիալա-
կանությունը, սակայն նրա նպատակ-խնդիրների
մեջ առաջին տեղում դրված է պաշտպանությու-
նը, ապա ակնհայտ է անհամապատասխանու-
թյունը, հակասությունը կառույցի էության և նրա
գործառութային մասնագիտացման միջև: Այդ
հակասության լուծման ուղին կառույցին նաև ա-
ռաջնային նպատակին համապատասխանող ո-
րակներ, էություն և առաքելություն հաղորդելն է:

Հինգերորդ՝ սոցիալական-իրավական պե-
տության միջոցով երկրի պաշտպանության գոր-
ծառութային մոտեցումը, որ վերցված է դրսից,
չի համապատասխանում մեր հասարակության,
ժողովրդի պահանջմունքներին և առանձնա-
հատկություններին: Չէ՞ որ ընտրության սկզբնա-
կան փուլում մենք չունեինք այլընտրանք, իսկ,
մյուս կողմից՝ անկախացման քաղաքական գործ -
ընթացների արագ զարգացումը և հանրապե-
տության արտակարգ իրավիճակը, ինչ-որ տեղ
նաև՝ սուբյեկտիվ գործոնը, հնարավորություն
չտվեցին կատարելու ընտրված տեսլականի տե-
ղի և ժամանակի առանձնահատկություններից

բխող հարմարեցում, ստեղծագործական զար-
գացում: «Պետական կառավարման օբյեկտի-
վացումը բխում է աղբյուրների, դետերմինանտ-
ների և իմպուլսների համալիրից, հետևյալ ուղի-
ներով՝ բնական-աշխարհագրական պայմաննե-
րից, բնական-հասարակական պայմաններից,
մշակութային-պատմական ժառանգությունից,
արտադրական բազայից, տնտեսական հարա-
բերությունների համակարգից, սոցիալական
կյանքի ավանդույթներից ու կառուցվածքից,
հոգևոր մշակույթից, գիտատեխնիկական առա-
ջադիմությունից և, հավանաբար, այլոցից, որոնք
կարող են հայտնաբերվել և առանձնացվել այդ
հիմնահարցն ավելի խոր բացահայտելիս: Տրա-
մաբանական է, որ այդ համալիրի յուրացումը
կախված է, թե ինչպե՛ս է զարգացած և կազմա-
կերպված սուբյեկտիվ գործոնը, և ինչպես է
կապված պետական կառավարման հետ»29: 

Պետք է հաշվի առնել, որ. «Պետականու-
թյունն օժտված է ազգային-հոգևոր բնույթով,
ազգային-մշակութային կողմնորոշմամբ, քանի
որ արտացոլում է այդ ժողովրդի կուտակած
հոգևոր և այլ սոցիալական արժեքները. ցան-
կացած պետականություն օժտված է յուրա-
քանչյուր ժողովրդի էթնոմշակութային յուրօրի-
նակությանը համապատասխանող տիպաբա-
նական առանձնահատկություններով: Ազգային-
մշակութային առումների մոռացությունը կամ
անտեսումը կարող են հանգեցնել հասարա-
կության վերակառուցման ճանապարհների ու
միջոցների սխալ ընտրության, նրա կենսագոր-
ծունեության ապակազմակերպման, այլ վտան-
գավոր բացասական հետևանքների և, նույ-
նիսկ՝ պետականության փլուզման, անկման»30:
Այսպիսով՝ տեսական միտքը ճանաչում է այն
հանգամանքը, որ կառավարման ընդմիշտ
տրված ու քարացած ձևեր գոյություն չունեն:
Կառավարումը պետք է ելնի ու հարմարեցվի
հասարակության պահանջմունքներին, հենվի
դրանց վրա, զարգացնի և բավարարի դրանք,
ընդունակ լինի տալու արդյունավետ լուծում-
ներ: Այստեղ է, որ բարձրանում է սուբյեկտիվ
գործոնի դերը կառավարման ռազմավարու-
թյունը և մարտավարությունը որոշելու հարցում:

30

ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ
Օ

Ր
Ի

Ն
Ա

Կ
Ա

Ն
Ո

Ւ
Թ

Յ
Ո

Ւ
Ն

  №
1

0
5

  2
0

1
8

28 Տե՛ս նույն տեղը, էջ 79:
29 Տե՛ս նույն տեղը, էջ 66:
30 Տե՛ս Теория государства и права, курс лекций /под ред. Н.И. Матузова и А.В. Малько.– М., 2012, էջ 33:
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Կա ռա վար ման խորհր դա րա նա կան հա մա -
կար գում հիմ նա կան քա ղա քա կան բա ժա նա -
րար գի ծը ոչ թե Կա ռա վա րու թյան և խորհր դա -
րա նի, այլ՝ քա ղա քա կան մե ծա մաս նու թյան և
խորհր դա րա նա կան փոք րա մաս նու թյան միջև
է, ուս տի Սահ մա նադ րու թյու նը խորհր դա րա -
նա կան փոք րա մաս նու թյա նը վե րա պա հել է իր
դե րին հա մար ժեք ի րա վունք ներ։ Դ րանք ի րենց
ար տա ցո լումն են գտել օ րենսդ րա կան գոր ծըն -
թա ցում, պե տա կան մար մին նե րի ձևա վոր ման
հար ցում, Ազ գա յին ժո ղո վի մար մին նե րում ներ -
կա յաց վա ծու թյան մեջ, ար տա հերթ նիս տեր և
նս տաշր ջան ներ հրա վի րե լու ի րա վուն քում, ինչ -
պես նաև խորհր դա րա նա կան վե րահս կո ղու -
թյան կարևո րա գույն գոր ծիք հան դի սա ցող քննիչ
հանձ նա ժո ղով նե րի ձևա վոր ման և գոր ծու նեու -
թյան հար ցում։

2015 թ. խմբագ րու թյամբ Սահ մա նադ րու -
թյան 103-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սը ներ մու ծել է
սահ մա նադ րա կան (օր գա նա կան) օ րենք նե -
րի ինս տի տու տը և սահ մա նել դրանց սպա ռիչ
ցան կը։ Այդ օ րենք նե րը, ի տար բե րու թյուն սո -
վո րա կան օ րենք նե րի, պետք է ըն դուն վեն ո -
րակ յալ մե ծա մաս նու թյամբ՝ Ազ գա յին ժո ղո -
վի պատ գա մա վոր նե րի ընդ հա նուր թվի ձայ -
նե րի առն վազն ե րեք հին գե րոր դով։ Խոսքն
այն օ րենք նե րի մա սին է, ո րոնք ան մի ջա կա նո -
րեն ազ դում են մար դու հիմ նա կան ի րա վունք -
նե րի և ա զա տու թյուն նե րի, ինչ պես նաև պե -
տա կան իշ խա նու թյան կազ մա կերպ ման վրա,
որ տեղ ա վե լի մեծ կա յու նու թյուն և հա մա ձայ -
նու թյուն է պա հանջ վում, քան սո վո րա կան օ -
րենք նե րի դեպ քում: Դ րանց թվին են պատ կա -
նում Ազ գա յին ժո ղո վի կա նո նա կար գը, Ընտ -
րա կան օ րենս գիր քը, Դա տա կան օ րենս գիր -
քը, Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի մա սին
օ րեն քը, Հան րաք վեի մա սին օ րեն քը, Կու -
սակ ցու թյուն նե րի մա սին օ րեն քը և Մար դու

ի րա վունք նե րի պաշտ պա նի մա սին օ րեն քը
(հոդվ. 103, մաս 2-րդ):

Սահ մա նադ րու թյու նը կարևոր դե րա կա -
տա րում է ըն ձե ռում խորհր դա րա նա կան փոք -
րա մաս նու թյա նը Գլ խա վոր դա տա խա զի (հոդվ.
177), Կենտ րո նա կան ընտ րա կան հանձ նա ժո -
ղո վի (հոդվ. 195), Հաշ վեքն նիչ պա լա տի (գոր -
ծող Վե րահս կիչ պա լա տի) նա խա գահ նե րի և
մյուս ան դամ նե րի ընտ րու թյուն նե րի (հոդվ. 199),
Հե ռուս տա տե սու թյան և ռա դիո յի հանձ նա ժո -
ղո վի ան դամ նե րի (հոդվ. 197) և Կենտ րո նա -
կան բան կի նա խա գա հի (հոդվ. 201) ընտ րու -
թյան ժա մա նակ, ինչ պես նաև դա տա կան իշ -
խա նու թյան մար մին նե րի ձևա վոր ման գոր ծում՝
նա խա տե սե լով հա մա պա տաս խան պաշ տո նա -
տար ան ձանց ընտ րու թյուն պատ գա մա վոր նե -
րի ընդ հա նուր թվի ձայ նե րի 3/5-ով։ Նշենք,
որ 2005 թ. խմբագ րու թյամբ Սահ մա նադ րու -
թյու նում նման ո րակ յալ մե ծա մաս նու թյուն նա -
խա տես ված էր միայն Մար դու ի րա վունք նե րի
պաշտ պա նի ընտ րու թյան հա մար։

Սահ մա նադ րու թյու նը նա խա տե սում է նաև
Ազ գա յին ժո ղո վի մար մին նե րում ընդ դի մու թյան
ներ կա յա ցուց չու թյուն, մաս նա վո րա պես՝ Ազ գա -
յին ժո ղո վի ե րեք փոխ նա խա գահ ից մե կի
պաշ տո նի վե րա պա հում քա ղա քա կան փոք -
րա մաս նու թյա նը (հոդվ. 104, մաս 1):

Խորհր դա րա նա կան փոք րա մաս նու թյուն -
նե րի մյուս ի րա վունք նե րը կա րող են ամ րագրվել
Ազ գա յին ժո ղո վի կա նո նա կար գում, ո րը նույն -
պես պետք է ըն դուն վի պատ գա մա վոր նե րի
ընդ հա նուր թվի ձայ նե րի ե րեք հին գե րոր դով։

Սահ մա նադ րու թյու նը պահ պա նում է Ազ -
գա յին ժո ղո վի պատ գա մա վոր նե րի առն վազն
1/5-ի ի րա վուն քը՝ օ րենք նե րի և այլ ի րա վա -
կան ակ տե րի սահ մա նադ րա կա նու թյան հար -
ցե րով դի մե լու Սահ մա նադ րա կան դա տա -
րան։
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2005 թ. խմբագ րու թյամբ Սահ մա նադ րու -
թյան 70-րդ հոդ վա ծը ար տա հերթ նիստ կամ
նստաշր ջան հրա վի րե լու ի րա վուն քը վե րա պա -
հում էր պատ գա մա վոր նե րի ընդ հա նուր թվի
մեկ եր րոր դին։ 2015 թ. խմբագ րու թյամբ Սահ -
մա նադ րու թյան 100-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սը,
ընդ լայ նե լով խորհր դա րա նա կան փոք րա մաս -
նու թյան հնա րա վո րու թյուն նե րը, այս ի րա վուն -
քը վե րա պա հել է պատ գա մա վոր նե րի ընդ հա -
նուր թվի առն վազն մեկ քա ռոր դին։

Քա ղա քա կան փոք րա մաս նու թյուն նե րի ի -
րա վունք նե րի ե րաշ խա վոր ման տե սանկ յու նից
ա ռանձ նա հա տուկ նշա նա կու թյուն ու նի քննիչ
հանձ նա ժո ղով ներ ստեղ ծե լու և դ րանք նա -
խա գա հե լու ի րա վուն քը (հոդվ. 108):

Խորհր դա րա նա կան կա ռա վար ման հա մա -
կար գում քննիչ հանձ նա ժո ղով նե րը պառ լա մեն -
տի վե րահս կո ղա կան գոր ծա ռույթ նե րի մեջ
կենտ րո նա կան տեղ են զբա ղեց նում՝ միա ժա -
մա նակ հան դի սա նա լով խորհր դա րա նա կան
փոք րա մաս նու թյան կարևո րա գույն ի րա վունք։
2005 թ. խմբագ րու թյամբ Սահ մա նադ րու թյու -
նը քննիչ հանձ նա ժո ղո վի՝ որ պես գոր ծա դիր
իշ խա նու թյան նկատ մամբ վե րահս կո ղու թյան
գոր ծի քի մա սին հա տուկ դրույթ ներ չէր պա րու -
նա կում։ 2005 թ. խմբագ րու թյամբ Սահ մա նա -
դրու թյան 73-րդ հոդ վա ծը միայն նա խա տե սում
էր, որ անհ րա ժեշ տու թյան դեպ քում Ազ գա յին
ժո ղո վում կա րող են ստեղծ վել ժա մա նա կա վոր
հանձ նա ժո ղով ներ՝ ո րո շա կի հար ցե րի, ի րա -
դար ձու թյուն նե րի և փաս տե րի մա սին Ազ գա -
յին ժո ղո վին եզ րա կա ցու թյուն ներ, տե ղե կանք -
ներ ներ կա յաց նե լու հա մար։ Այդ նպատակով
պա հանջ վում էր Ազ գա յին ժո ղո վի մե ծա մաս -
նու թյան կող մից ըն դուն վող ո րո շում։

2015 թ. խմբագ րու թյամբ Սահ մա նադ րու -
թյունն ա ռա ջին ան գամ ա ռան ձին ձևա կերպ -
մամբ ներ մու ծել է քննիչ հանձ նա ժո ղով նե րի
ինս տի տու տը՝ 108-րդ հոդ վա ծում ման րա մասն
ամ րագ րե լով քննիչ հանձ նա ժո ղով նե րի ստեղծ -
ման և գոր ծու նեու թյան հիմ նա րար դրույթ նե -
րը։

Սահ մա նադ րու թյան 108-րդ հոդ վա ծի 1-ին
մա սից հստակ երևում է, որ քննիչ հանձ նա ժո -
ղո վը գոր ծա ռու թա յին ա ռու մով նա խա տես ված

է որ պես Ազ գա յին ժո ղո վի փոք րա մաս նու -
թյան գոր ծիք՝ ընդ դեմ պառ լա մեն տա կան մե -
ծա մաս նու թյան և կա ռա վա րու թյան։ Այդ իսկ
պատ ճա ռով փոք րա մաս նու թյան պաշտ պա նու -
թյան պա հանջ նե րը հաշ վի են առն ված հատ -
կա պես հանձ նա ժո ղով ստեղ ծե լու, դրա կազ մի,
ա պա ցույց ներ պա հան ջե լու հար ցե րում։

Վե րը նշված տե սանկ յու նից կարևո րա գույն
կար գա վո րում է նախ և ա ռաջ այն, որ քննիչ
հանձ նա ժո ղո վն ստեղծ վում է ի րա վուն քի ու -
ժով՝ պատ գա մա վոր նե րի ընդ հա նուր թվի մեկ
քա ռոր դի պա հան ջով։ Դա նշա նա կում է, որ, ի
տար բե րու թյուն 2005թ. խմբագ րու թյամբ Սահ -
մա նադ րու թյան կար գա վո րում նե րի՝ այժմ քննիչ
հանձ նա ժո ղո վի ստեղ ծու մը պայ մա նա վոր -
ված չէ Ազ գա յին ժո ղո վի ո րոշ մամբ։ Պառ լա -
մեն տա կան մե ծա մաս նու թյու նը ոչ միայն չի
կա րող ար գելք հան դի սա նալ հանձ նա ժո ղո -
վի ստեղծ մա նը, այլև փո խել քննիչ հանձ նա -
ժո ղո վի ման դա տի շրջա նա կը։ Քն նիչ հանձ -
նա ժո ղո վի ստեղծ մա նը հա կակշ ռե լու միակ կա -
ռու ցա կար գը (մե խա նիզ մը) Սահ մա նադ րու թյան
168-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սով նա խա տես ված
հնա րա վո րու թյունն է՝ սահ մա նադ րա կան մար -
մին նե րի միջև սահ մա նադ րա կան լիա զո րու -
թյուն նե րի առն չու թյամբ ա ռա ջա ցող վե ճե րով
դի մե լու Սահ մա նադ րա կան դա տա րան1:

Սահ մա նադ րու թյան 108-րդ հոդ վա ծի 1-ին
մա սում հստակ ձևա կերպ ված են քննիչ հանձ -
նա ժո ղո վի սահ մա նադ րաի րա վա կան խնդիրն
ու նպա տա կը, ո րոնք են՝ Ազ գա յին ժո ղո վի ի -
րա վա սու թյան մեջ ներառվող և հան րա յին հե -
տաքրք րու թյուն ներ կա յաց նող հար ցե րին վե -
րա բե րող փաս տե րը պար զե լը և դ րանք Ազ գա -
յին ժո ղով ներ կա յաց նե լը։ Քն նիչ հանձ նա ժո -
ղով ստեղ ծե լիս խիստ կարևոր է, որ վեր ջի նիս
քննու թյան ա ռար կան բա վա րար հստա կու թյամբ
սահ ման վի։ Խորհր դա րա նա կան քննիչ հանձ -
նա ժո ղո վի ման դա տի սահ ման ման հա մար 108-
րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սից ուղ ղա կիո րեն բխում
են մի շարք նա խա պայ ման ներ, ո րոնք, միևնույն
ժա մա նակ, Ազ գա յին ժո ղո վին ներ կա յաց վող
սահ մա նա փա կում ներ են։ Ա ռա ջին՝ քննիչ հանձ -
նա ժո ղո վի ի րա վա սու թյան ա ռար կա կա րող է
լի նել միայն «փաս տեր» պար զե լը։ Երկ րորդ՝
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1 Այդ մասին տե՛ս Վ.Պողոսյան, Ն.Սարգսյան, Հայաստանի Հանրապետության 2015թ. խմբագրությամբ
Սահմանադրությունը, Երևան, Տիգրան Մեծ, 2016, էջ 105:
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ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ

այդ փաս տե րը պար զե լը պետք է նշա նա կա լի
հան րա յին հե տաքրք րու թյուն ներ կա յաց նի, հա -
կա ռակ դեպ քում քննիչ հանձ նա ժո ղո վի ի րա -
վա սու թյան տի րույ թը կա րող է դառ նալ ան սահ -
ման։ Ի հա՛ր կե, քննիչ հանձ նա ժո ղո վի քննու -
թյան ա ռար կան չպետք է սահ մա նա փա կել
միայն պե տա կան իշ խա նու թյան ո լոր տով, և
չպետք է բա ցա ռել նաև մաս նա վոր ո լոր տը, ե -
թե առ կա է կապ, օ րի նակ, պե տա կան մար մին -
նե րի կող մից պատ վի րակ ված լիա զո րու թյուն -
նե րի, մաս նա վոր կազ մա կեր պու թյուն նե րին
տրված ար տո նու թյուն նե րի կամ այլ հա տուկ
պար տա կա նու թյուն նե րի հետ։ Եր րորդ՝ բա ցի
հան րա յին հե տաքրք րու թյան չա փա նի շից՝ սահ -
մա նա դրա կան նոր մը պա րու նա կում է մեկ այլ
սահ մա նա փա կում ևս. քննու թյան ա ռար կան
պետք է ներառվի Ազ գա յին ժո ղո վի ի րա վա -
սու թյան մեջ։ Ազ գա յին ժո ղո վի ի րա վա սու թյան
շրջա նակ ներն ուր վագծ ված են 2015 թ. խմբա -
գրու թյամբ Սահ մա նադ րու թյան 88-րդ հոդ վա -
ծում։ 

Քն նիչ հանձ նա ժո ղով նե րի գոր ծու նեու -
թյան հիմ նա կան ո լոր տը, այ դու հան դերձ, գոր -
ծա դիր իշ խա նու թյան նկատ մամբ վե րահըս -
կո ղու թյունն է2։ Այս տեղ պետք է ու շադ րու թյուն
դարձ նել, որ Ազ գա յին ժո ղո վի կող մից իր վե -
րահս կո ղա կան լիա զո րու թյուն ներն ի րա կա նաց -
նե լը չխախ տի իշ խա նու թյուն նե րի բա ժան ման
սկզբուն քի պա հանջ նե րը և չ ներ թա փան ցի գոր -
ծա դիր իշ խա նու թյան՝ սե փա կան պա տաս խա -
նատ վու թյան կենտ րո նա կան ո լորտ, կա ռա վա -
րու թյան կամ քի ձևա վոր ման դաշտ՝ խո չըն դո -
տե լով կա ռա վա րու թյունն իր սահ մա նադ րա -
կան գոր ծա ռույթ ներն ի րա կա նաց նե լու հար -
ցում3։

Սահ մա նադ րու թյան 108-րդ հոդ վա ծի 1-ին
մա սից բխող սահ մա նա փա կում նե րից բա ցի՝
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան Սահ մա նա -
դրու թյու նից կա րե լի է ա ռանձ նաց նել նաև մեկ
այլ նա խա պայ ման, ո րն զգա լի նշա նա կու թյուն

ու նի քննիչ հանձ նա ժո ղով նե րի ման դա տի ո րո -
շա կիաց ման հար ցում։ Այս տեղ քննու թյան ա -
ռար կա կա րող են լի նել մի միայն այն պի սի փաս -
տեր ու գոր ծըն թաց ներ, ո րոնք միան շա նակ ա -
վարտ ված են, այ սինքն՝ դրան ցով դա տա րա -
նում կամ այլ պե տա կան մարմ նում քննու թյան
ըն թաց քի մեջ գտնվող գործ չկա4։

Քն նիչ հանձ նա ժո ղո վի ան դամ նե րի թի վը
ո րո շում է Ազ գա յին ժո ղո վը։ Դ րա նում տե ղե րը
բաշխ վում են խմբակ ցու թյուն նե րում ընդգըրկ -
ված պատ գա մա վոր նե րի թվի հա մա մաս նու -
թյամբ (հոդվ. 108, մաս 2-րդ): Սահ մա նադ րա -
կան նման կար գա վո րու մը պայ մա նա վոր ված է
այն սկզբուն քով, որ հանձ նա ժո ղով նե րը, որ -
պես կա նոն, պետք է ար տա ցո լեն խորհր դա -
րա նում կու սակ ցա կան ներ կա յաց վա ծու թյան
հա յե լա յին պատ կե րը։ Սա կայն փոք րա մաս նու -
թյան շա հե րի պաշտ պա նու թյան հա մար սահ -
մա նադ րա կան նոր մը հանձ նա ժո ղո վի կազ մում
ևս նա խա տե սում է ե րաշ խիք. հանձ նա ժո ղո վը
պետք է նա խա գա հի պա հան ջը ներ կա յաց -
նող պատ գա մա վոր նե րից մե կը։

Քն նիչ հանձ նա ժո ղո վին վե րա բե րող սահ -
մա նադ րա կան կար գա վո րումն անդ րա դառ նում
է նաև հանձ նա ժո ղո վի գոր ծու նու թյան արդ յու -
նա վե տու թյան և գոր ծի քա կազ մի ե րաշ խիք նե -
րին։ 108-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սը սահ մա նա -
դրա կան մա կար դա կով սահ մա նում է հանձ նա -
ժո ղո վի ի րա վա սու թյան ո լոր տին վե րա բե րող
անհ րա ժեշտ տե ղե կու թյուն ներ տրա մադ րե լու
մա սին պե տա կան և տե ղա կան ինք նա կա ռա -
վար ման մար մին նե րի ու պաշ տո նա տար ան -
ձանց պար տա կա նու թյու նը։ Ա պա ցույց ներ պա -
հան ջե լու գոր ծըն թա ցը պետք է կա տար վի
քննիչ հանձ նա ժո ղո վի ան դամ նե րի առն վազն
մեկ քա ռոր դի պա հան ջով։ Այս կար գա վո րու -
մը ոչ միայն հաշ վի է առ նում փոք րա մաս նու -
թյան շա հե րը, այլև կան խում է ան հար կի ա -
պա ցույց ներ պա հան ջե լու չա րա շա հում նե րը։
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2 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 106: 
3 Այդ մասին է Սաքսոնիայի Սահմանադրական դատարանի դատավոր, Լայպցիգի համալսարանի պրոֆեսոր

Քրիստոֆ Դեգենհարթի՝ 2016 թ. օգոստոսին արտահայտված՝ «Պառլամենտի քննիչ հանձնաժողովներն ըստ
Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության Հիմնական օրենքի, Պառլամենտական քննիչ հանձնաժողովների
մասին օրենքի և Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության (հրապարակված չէ)» կարծիքը:

4 Տե՛ս Համբուրգի համալսարանի պրոֆեսոր Օտտո Լուխթերհանդթի 2016 թ. օգոստոսին արտահայտված կարծիքը՝
Հայաստանի Հանրապետությունում պառլամենտական քննիչ հանձնաժողովի իրավական ինստիտուտի ներմուծման
հայեցակարգի վերաբերյալ (հրապարակված չէ):
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Մի խումբ տե սա բան նե րի կար ծի քով՝ պե -
տու թյան բնույ թով պայ մա նա վոր ված, վեր ջինիս
բնո րոշ է քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կու թյան
վե րահս կո ղու թյու նից դուրս գա լու և ինք նա բավ
ու ժի վե րած վե լու, ըստ երևույ թին, օբ յեկ տիվ
հատ կա նիշ։ Բա ցի այդ՝ պե տու թյան ձեռ քում
հան րա յին իշ խա նու թյան առավելագույն կենտ -
րո նա ցու մը շատ հա վա նա կան է դարձ նում ոչ
միայն դրա ակն հայտ չա րա շա հում նե րը, այլև
թաքն ված մա նի պուլ յա ցիա նե րը, երբ պե տա -
կան մար մին նե րը և ա ռան ձին պաշ տո նա տար
ան ձինք տա րաբ նույթ դրա կան նկա տա ռում նե -
րով, այդ թվում՝ անվ տան գու թյան, կա րող են
խե ղաթ յու րել ազ գա յին անվ տան գու թյան ե լա -
կե տա յին գա ղա փար նե րը՝ ի վնաս ժո ղովր դա -
վա րու թյան և մար դու ի րա վունք նե րի1։ Թերևս՝
հենց դրա նով է պայ մա նա վոր ված այն մտա հո -
գու թյու նը, որ պե տա կան իշ խա նու թյունն իր
կազ մա կերպ ված քով և գոր ծա ռու թա վոր մամբ
ինք նին կա րող է վտան գա վոր լի նել՝ ազ գա յին
անվ տան գու թյան շա հե րի ա պա հով ման տե -
սանկ յու նից2։ Դա պայ մա նա վոր ված է նաև ազ -
գա յին անվ տան գու թյան ա պա հով ման հար ցում
պե տու թյան բա ցա ռիկ դե րա կա տա րու թյամբ։ 

«Ազ գա յին անվ տան գու թյուն» եզ րույ թը անգ -
լե րեն «national security» բա ռա կա պակ ցու թյան
թարգ մա նու թյունն է։ Հատ կան շա կան է, որ
Արևմուտ քում «ազ գա յին անվ տան գու թյու նը»
նույ նաց վում է «պե տա կան անվ տան գու թյան»
հետ, սա կայն, մեր կար ծի քով՝ նշված հաս կա -
ցու թյուն նե րի նույ նա ցու մը և փո խա րի նու մը մե -

կը մյու սով ան թույ լատ րե լի է, քա նի որ ա ռա ջին
հաս կա ցու թյունն ա ռա վել ընդ հա նուր է և լայն,
իսկ երկ րոր դը՝ մաս նա վոր, տե սա կա յին։ Վ.Վ.
Մա մո նո վի կար ծի քով՝ այդ պի սի մեկ նա բա նու -
թյու նը ճիշտ չէ, քա նի որ ազ գա յին անվ տան -
գու թյու նը են թադ րում է ե ռա միաս նա կան կա -
ռուց վածք, ո րի բա ղադ րա տար րե րից յու րա քան -
չյու րը հա վա սա րա պես կարևոր վում է. ան ձի,
հա սա րա կու թյան և պե տու թյան անվ տան գու -
թյուն3։

Հատ կան շա կան է, որ ազ գա յին անվ տան -
գու թյուն եզ րույ թը թեև հի շա տակ ված էր ինչ -
պես ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան4 սկզբնա կան տեքս -
տում, այն պես էլ բազ մա թիվ նոր մա տիվ ի րա -
վա կան ակ տե րում5, սա կայն դրա բո վան դա -
կու թյունն ա ռա ջին ան գամ օ րենսդ րո րեն ամ -
րագր վել է «Ազ գա յին անվ տան գու թյան մար -
մին նե րի մա սին» Հա յաս տա նի Հան րա պե տու -
թյան 2001 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 28-ի թիվ
ՀՕ-294 օ րեն քում, ո րի 1-ին հոդ վա ծի 1-ին պար -
բե րու թյան հա մա ձայն՝ Հա յաս տա նի Հան րա -
պե տու թյան ազ գա յին անվ տան գու թյու նը պե -
տու թյան և հա սա րա կու թյան այն պի սի կա ցու -
թյունն է, երբ ա պա հով ված է ան ձի, հա սա -
րա կու թյան և պե տու թյան անվ տան գու թյու -
նը (ընդգ ծու մը մերն է՝ Հ.Հ.), երկ րի տա րած -
քա յին ամ բող ջա կա նու թյու նը, ինք նիշ խա նու -
թյու նը, սահ մա նադ րա կան կար գը, տնտե սու -
թյան բնա կա նոն զար գա ցու մը, հա սա րա կու -
թյան նյու թա կան և հոգևոր ար ժեք նե րի, քա -
ղա քա ցի նե րի ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն -
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1 Տե՛ս, օրինակ. Голубев В.А. Правовое обеспечение безопасности высших органов исполнительной власти Российской
Федерации. Дисс. канд. юрид. наук. М., 1999.

2 Տե՛ս Идрисов Р.Ф. Теоретические и правовые проблемы обеспечения национальной безопасности Российской
Федерации, Дисс. д-ра юрид. наук: 12.00.14. М., 2002, էջ 57։

3 Տե՛ս Мамонов В.В. Конституционные основы национальной безопасности России: Монография. Саратов. 2002, էջ 19։
4 Տե՛ս «ՀՀ Սահմանադրություն» (ընդունվել է 1995 թվականի հուլիսի 5-ին), հոդ. 89։ «ARLIS» (http://www.arlis.am/Doc-

umentView.aspx?DocID=1)
5 Տե՛ս, օրինակ. «Պետական և ծառայողական գաղտնիքի մասին» ՀՀ 1996 թվականի դեկտեմբերի 3-ի հմ. ՀՕ-94

օրենքը («ՀՀ Ազգային ժողովի տեղեկագիր» («ՀՀԱԺՏ»), 1996, հմ. 23-24), հոդ. 9։
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նե րի, շրջա կա մի ջա վայ րի պաշտ պա նու թյու նը
ներ քին և ար տա քին սպառ նա լիք նե րից:

Ան ձի շա հե րը նե րա ռում են սահ մա նադրա -
կան ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի ի րա -
ցու մը, անձ նա կան անվ տան գու թյան ա պա հո -
վու մը, կյան քի ո րա կի և մա կար դա կի բարձ րա -
ցու մը, ան ձի և քա ղա քա ցու ֆի զի կա կան, հոգևոր
և մտա վոր զար գա ցու մը։ Հա սա րա կու թյան շա -
հե րը հան գում են ժո ղովր դա վա րու թյան ամ -
րապնդ մա նը, ի րա վա կան, սո ցիա լա կան պե -
տու թյան կա յաց մա նը և հա սա րա կա կան հա -
մե րաշ խու թյան պահ պա նու թյա նը։ Ժա մա նա -
կա կից ի րա վա կան պե տու թյան շա հե րը ել նում
են սահ մա նադ րա կան կար գի, ինք նիշ խա նու -
թյան և տա րած քա յին ամ բող ջա կա նու թյան ան -
ձեռնմ խե լիու թյան, քա ղա քա կան, տնտե սա կան
և սո ցիա լա կան կա յու նու թյան ա պա հով ման, օ -
րի նա կա նու թյան ան վե րա պահ ամ րապնդ ման
և ի րա վա կար գի պահ պան ման, փոխ շա հա վետ
մի ջազ գա յին հա մա գոր ծակ ցու թյան զար գաց -
ման պա հանջ նե րից6։

Պե տա կան կա ռա վար ման ձևի գի տա կան
բնո րոշ ման տե սու թյունն ի հայտ է ե կել պե տա -
կան կազ մա կեր պու թյան ա ճին, դրա քա ղա քա -
կան հա սու նաց մա նը, պե տա կան գոր ծա ռույթ -
նե րի ընդ լայն մա նը, պե տու թյան՝ որ պես հա -
սա րա կա կան ֆե նո մե նի ըն կալ մա նը զու գըն -
թաց:

Ար դի ժա մա նա կաշր ջա նում պե տու թե նա -
գի տու թյան մեջ ըն դուն ված տե սա կե տը7 հան -
գում է հետևյա լին. պե տու թյան ձևը8 նե րա ռում
է իշ խա նու թյան կազ մա կերպ ման ե րեք փոխ -
կապ ված բա ղադ րա տա րեր՝ 1) պե տա կան կա -

ռա վար ման ձևը, 2) պե տա կան կա ռուց ված քի
ձևը9, 3) պե տաի րա վա կան ռե ժի մը։

Ինչ պես նշում է Ա.Վ. Վեն գե րո վը՝ պե տու -
թյան տե սա կան բնո րոշ ման մեջ հա տուկ տեղ է
զբա ղեց նում կա ռա վար ման ձևը, քա նի որ հենց
դա է կան խո րո շում՝ ո՛վ և ինչ պե՛ս է ի րա կա նաց -
նում պե տա կան իշ խա նու թյու նը պե տա կա նո -
րեն կազ մա կերպ ված հա սա րա կու թյան մեջ10:
Եր կար ժա մա նակ կա ռա վար ման ձևը չէր ա -
ռանձ նաց վում պե տու թյան ձևից. այդ հաս կա -
ցու թյուն նե րը նույ նաց վում էին:

Պե տա կան կա ռա վար ման ձևն  ու նի բազմա -
թիվ գի տա կան բնո րո շում ներ: Ի րա վուն ք գիտու -
թյան մեջ պե տա կան կա ռա վար ման ձևը, որպես
կա նոն, բնո րոշ վում է որ պես պե տու թյան ձևի
բա ղադ րա տարր, ո րը վեր ջի նս բնո րո շում է պե -
տու թյան գլխի պաշ տո նի զբա ղեց ման կար գի
տե սանկ յու նից՝ կախ ված այն հանգամանքից,
թե ի՛նչ ե ղա նա կով է դա տե ղի ու նե նում (ուղ ղա -
կի ընտ րու թյուն նե րի, խորհր դա րա նի կող մից,
գա հա ժա ռան գու թյան կար գով), տար բե րակ վում
են հան րա պե տու թյուն ներ և միա պե տու թյուններ11:

Պե տա կան կա ռա վար ման ձևի ա մե նից
տա րած ված սահ ման ման հա մա ձայն՝ պե տա -
կան կա ռա վար ման ձևը ցույց է տա լիս գե րա -
գույն պե տա կան իշ խա նու թյան կազ մա կերպ -
ման ե ղա նա կը, պե տա կան մար մին նե րի ձևա -
վոր ման կար գը, դրանց փոխ գոր ծու թյու նը մի -
մյանց միջև, բնակ չու թյան մաս նակ ցու թյան աս -
տի ճա նը պե տա կան մար մին նե րի ձևա վոր մա -
նը12։ Ըստ այդմ՝ գո յու թյուն ու նեն պե տա կան
կա ռա վար ման եր կու հիմ նա կան ձևեր13՝ միա -
պե տու թյուն և հան րա պե տու թյուն.
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6 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 80։
7 Տե՛ս Վաղարշյան Ա.Գ. «Պետության կառավարման ձևը և նրա պաշտպանության և անվտանգության պրոբլեմը»,

«Հայկական բանակ» հանդես, Երևան, 2016, հմ. 2 (88), էջ 46։
8 Պետության ձև ասելով՝ հասկանում ենք «նրա ներքին կազմակերպվածքը, պետական մարմինների ստեղծման

կարգն ու կազմակերպվածքը, պետական մարմինների և բնակչության փոխհարաբերությունների բնույթը, ինչպես
նաև կազմակերպական ու կառավարչական գործունեության համար օգտագործվող մեթոդները, եղանակներն ու
հնարները։ Ավելի համառոտ կերպով պետության ձևը կարելի է սահմանել որպես պետական իշխանության
կազմակերպման և իրականացման եղանակ»։ (տե՛ս. Морозова Л.А.. Теория государства и права в вопросах и
ответах. Изд. 2-е, переработанное и дополненное. М., 2009, էջ 52)

9 Պետական կառուցվածքի ձևը բնութագրում է պետական իշխանության տարածքային կազմակերպումը, տարածքի
ներքին բաժանումը մասերի, պետության և նրա բաղկացուցիչ մասերի փոխհարաբերության բնույթը։ Ըստ
կառուցվածքի ձևի՝ պետությունները լինում են պարզ՝ միասնական (ունիտար), և բարդ՝ դաշնային (ֆեդերատիվ)
կամ համադաշնային (կոնֆեդերատիվ) (այս մասին առավել մանրամասն տե՛ս. Վաղարշյան Ա.Գ. «Պետության և
իրավունքի տեսություն-1»։ Դասախոսություններ։ ԵՊՀ.– Եր., 2016, էջ 151-152):

10 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 519։
11 Տե՛ս Теория права и государства. Учебник/Под ред. В.В. Лазарева. М.: Право и закон, 2001., էջ 386:
12 Տե՛ս Վաղարշյան Ա.Գ. «Պետության և իրավունքի տեսություն-1»։ Դասախոսություններ։ ԵՊՀ.– Եր., 2016, էջ 143-148։
13 Տե՛ս նույն տեղում։



 Միա պե տու թյու նը կա ռա վար ման այն
ձևն  է, ո րում բարձ րա գույն պե տա կան իշ խա -
նու թյու նը պատ կա նում է մեկ ան ձի՝ միա պե -
տին (թա գա վոր, ցար, կայսր, շահ և այլն), ով
գա հը զբա ղեց նում է ժա ռան գա բար և ց մահ և,
որ պես կա նոն՝ ի րա վա բա նո րեն պա տաս խա -
նա տու չէ բնակ չու թյան առջև։

 Հան րա պե տու թյու նը պե տա կան կա ռա -
վար ման ձև է, ո րում բարձ րա գույն պե տա կան
իշ խա նու թյու նը պատ կա նում է ո րո շա կի ժամ -
կե տով ժո ղովր դի կող մից ընտր ված մար մին -
նե րին, ո րոնք պա տաս խա նա տու են ընտ րող -
նե րի առջև։

Պե տու թյան ձևի՝ սույն հե տա զո տու թյան
հա մար հե տաքրք րու թյուն ներ կա յաց նող մյուս
կոմ պո նեն տը պե տաի րա վա կան ռե ժիմն է, ո րը
պե տա կան կա ռու ցա կար գի մի ջո ցով  հան րա -
յին իշ խա նու թյան ի րա կա նաց ման, ինչ պես նաև
պե տու թյան գոր ծու նեու թյան ի րա վա կան ձևե -
րի, մե թոդ նե րի, մի ջոց նե րի, ե ղա նակ նե րի և
հնարք նե րի հա մակ ցու թյունն է, ո րոնց մի ջո ցով
պե տա կան իշ խա նու թյու նը լե գի տի մաց նում է
ի րեն (գո յու թյու նը և գոր ծո ղու թյու նը) և ո րի հա -
վա քա կան գոր ծո ղու թյան հետևան քը ժո ղովրդա -
վա րու թյան փաս տա կան մա կար դակն է14։ Ընդ
ո րում՝ պե տու թյան և ի րա վուն քի գի տու թյունն
ա ռանձ նաց նում է այն հատ կա նիշ նե րը, ո րոնց
օգ նու թյամբ, դրանց դրսևոր ման, փոխ հա րա -
բե րակ ցու թյան բա ցա հայտ ման մի ջո ցով է նաև
ո րոշ վում կոնկ րետ երկ րի պե տաի րա վա կան
ռե ժի մը։ Այդ հատ կա նիշ ներն են.

1. սահ մա նադ րա կան կար գի հի մունք նե րի
բնույ թը՝ քա ղա քա կան բազ մա կար ծու թյուն՝ ներ -
առ յալ բազ մա կու սակ ցա կա նու թյուն, տնտե սա -
կան բազ մա կա ցու թաձևու թյուն,

2. պե տա կան իշ խա նու թյան ձևա վոր ման
կա ռու ցա կար գե րին ժո ղովր դի մաս նակ ցու թյան
աս տի ճա նը, ինչ պես նաև այդ պի սի ձևա վոր -
ման ե ղա նակ նե րը և կար գը,

3. հա սա րա կու թյան և պե տա կան իշ խա -
նու թյան փոխ հա րա բե րու թյան սկզբուն քը,

4. մար դու և քա ղա քա ցու ի րա վունք նե րի և

ա զա տու թյուն նե րի ի րա կան լի նե լու և ե րաշ խա -
վոր վա ծու թյան աս տի ճա նը,

5. պե տա կան իշ խա նու թյան ի րա կա նաց -
ման ի րա վա կան կա ռու ցա կար գե րի բնու թա գի -
րը,

6. ան մի ջա կան ժո ղովր դաիշ խա նու թյան ի -
րա կա նաց ման աս տի ճա նը,

7. հրա պա րա կայ նու թյան և պե տա կան ա -
պա րա տի թա փան ցի կու թյան աս տի ճա նը,

8. պե տա կան իշ խա նու թյան ե րեք ճյու ղի
միջև ի րա վա սու թյան բաշ խու մը և դ րանց փոխ -
հա րա բե րու թյուն նե րի բնույ թը,

9. քա ղա քա ցի նե րի և պաշ տո նա տար ան -
ձանց նկատ մամբ ի րա վա կան կար գա վոր ման
բնույ թը (խթա նող, սահ մա նա փա կող),

10. պե տա կան ո րո շում ներ ըն դու նե լիս փոք -
րա մաս նու թյան շա հե րի հաշ վա ռու մը,

11. պե տա կան իշ խա նու թյուն ի րա կա նաց -
նե լիս ո րո շա կի մե թոդ նե րի գե րակշ ռու թյու նը
(հա մո զում, հար կադ րանք և այլն),

12. ի րա վուն քի դե րը հա սա րա կա կան և
պե տա կան կյան քում և օ րեն քի գե րա կա յու թյան
աս տի ճա նը,

13. հա սա րա կու թյան մեջ ու ժա յին պե տա -
կան կա ռույց նե րի քա ղա քա կան և ի րա վա կան
կար գա վի ճա կը,

14. պաշ տո նա տար ան ձանց՝ նե րառ յալ
բարձ րա գույն, քա ղա քա կան և ի րա վա կան պա -
տաս խա նատ վու թյան են թար կե լու ի րա կան կա -
ռու ցա կար գե րի գո յու թյու նը և այլն15։

Միա ժա մա նակ, հարկ է հարկ է նկա տի ու -
նե նալ, որ պե տաի րա վա կան ռե ժի մը տե սակ -
նե րի դա սա կար գե լու հիմ նախն դիրն ի րա վա -
գի տու թյան ա մե նա բարդ հիմ նախն դիր նե րից է։
Վ.Ն. Խ րո պան յու կը պե տաի րա վա կան ռե ժի մի
դա սա կարգ ման հիմ նա կան չա փա նի շը հա մա -
րում է պե տա կան իշ խա նու թյան ի րա կա նաց -
ման ձևե րի և ե ղա նակ նե րի ժո ղովր դա վա րա -
կա նու թյու նը՝ դրան հա մա պա տաս խան պե -
տաի րա վա կան ռե ժի մը դա սա կար գե լով ժո -
ղովր դա վա րա կան և հա կա ժո ղովր դա վա րա կան
(ամ բող ջա տի րա կան, բռնա պե տա կան, ռա սիս -
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14 «Պետաիրավական ռեժիմ» հասկացության ձևակերպման հիմնախնդիրների մասին տե՛ս Վաղարշյան Ա.Գ. Պետա -
իրա վական ռեժիմի հասկացության հիմնանդիրները, ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական
կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու, ԵՊՀ.– Եր., 2015, էջ 35-56, Ներսեսյանց Վ.Ս. Պետության և իրավունքի
տեսություն, Երևան, 2001, էջ 84-85։

15 Տե՛ս Վաղարշյան Ա.Գ. «Պետության և իրավունքի տեսություն-1»։ Դասախոսություններ։ ԵՊՀ.– Եր., 2016, էջ 156,
Марченко М.Н. Проблемы теории государства и права, М., 2005, էջ 211։
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տա կան) տե սակ նե րի16։ Վ.Ս. Ներ սես յանցն ի -
րա վա կան չա փա նիշ նե րին հա մա պա տաս խան
պե տա կան-ի րա վա կան ռե ժիմ նե րը բա ժա նում
է եր կու խմբի՝ ա զա տա կան նե րի և ավ տո րի -
տար նե րի17։

Մի կողմ թող նե լով պե տաի րա վա կան ռե -
ժիմ նե րի դա սա կարգ ման՝ սույն հե տա զո տու թյան
ա ռար կան չկազ մող հիմ նախն դի րը՝ հարկ ենք
հա մա րում նշել միայն, որ ե թե կա ռա վար ման
ձևը պա տաս խա նում է այն հար ցին, թե ո՛վ և
ինչպե՛ս է կա ռա վա րում18, ա պա պե տաի րա վա -
կան ռե ժի մը՝ ինչ պե՛ս և ի՛նչ ե ղա նա կով է ի րա կա -
նաց վում պե տա կան իշ խա նու թյու նը։ Այ սինքն՝
ե թե պե տա կան կա ռա վար ման և կա ռուց ված քի
ձևե րը բնու թագ րում են պե տու թյան կազ մա կեր -
պա կա ռուց ված քա յին կող մե րը, ա պա պե տա -
իրա վա կան ռե ժի մը՝ բո վան դա կու թյու նը19։ Պե -
տու թյան կա ռա վար ման ձևի և պե տաի րա վա -
կան ռե ժի մի հա րա բե րակ ցու թյան և փո խա դարձ
ազ դե ցու թյան հիմ նա հար ցն ան ցու մա յին տի պի
հա սա րա կու թյուն նե րի հա մար չա փա զանց
կարևոր է20 և քն նարկ վում է գի տա կան և ու սում -
նա կան աշ խա տու թյուն նե րում21։ Կար ծում ենք,
որ պե տաի րա վա կան ռե ժի մը չի կա րող դի տարկ -
վել պե տա կան իշ խա նու թյան բարձ րա գույն մար -
մին նե րի ի րա վա կան կար գա վի ճա կից և գոր ծու -
նեու թյու նից ան ջատ։ Պե տու թյան կա ռա վար ման
ձևը և պե տաի րա վա կան ռե ժի մը փոխ կապ ված
են միմ յանց, և չա փա զանց կարևոր է հաս կա -
նալ, որ պե տա կան կա ռա վար ման հնար նե րը, ե -
ղա նակ նե րը և մե թոդ նե րը կախ ված են նաև պե -
տա կան կա ռա վար ման ձևի սահ մա նադ րաի րա -
վա կան կար գա վի ճա կից։ Ան վի ճե լի է, որ կա ռա -
վար ման ցան կա ցած ձևում կա ո րո շա կի տար -

բե րու թյուն սահ մա նադ րու թյան և քա ղա քա կան
պրակ տի կա յի միջև, դրա նով իսկ պայ մա նա վոր -
ված հա մե մա տա բար նման սահ մա նադ րա կան
կա ռույց ներն ի րա կա նում ա ռա ջաց նում են տար -
բեր քա ղա քա կան պրակ տի կա ներ: Ի հա՛ր կե, կա -
ռա վար ման ձևը միակ ան փո փոխ մե ծու թյու նը
չէ, ո րով բա ցատր վում է երկ րի քա ղա քա կան
պրակ տի կան: Մ. Դ յու վեր ժեն նշում է, որ կա ռու -
ցա կարգ ված կու սակ ցա կան հա մա կար գը և կա -
յուն մե ծա մաս նու թյուն նե րը խորհր դա րա նում
հսկա յա կան ազ դե ցու թյուն են թող նում կա ռա -
վար ման հա մա կար գի (հեղ.՝ պե տաի րա վա կան
ռե ժիմ) գոր ծու նեու թյան վրա: Կարևոր գոր ծոն
են նաև քա ղա քա կան մշա կույթն ու ա վան դույթ -
նե րը, ո րոնք ի րենց ազ դե ցու թյունն են թող նում
Նա խա գա հի ի մի ջի վրա: Մյուս կող մից՝ քա ղա -
քա կան հաս տա տու թյուն ներն ինք նին ո րո շա կի
պար տադ րանք ներ են դնում քա ղա քա կան դե -
րա կա տար նե րի վրա: Այս պի սով՝ քա ղա քա կան
հաս տա տու թյուն նե րը կա րող են դի տարկ վել ինչ -
պես ան կախ, այն պես էլ կախ յալ մե ծու թյուն ներ:
Կա ռա վար ման, ընտ րա կան և կու սակ ցա կան
հա մա կար գե րը պետք է քննարկ վեն միա սին՝
հա մա պա տաս խան քա ղա քա կան մշա կույ թի են -
թա տեքս տում22։ Այս ձևով հաս կա նա լի է դառ -
նում, թե ին չո՛ւ ի րա վա բա նա կան հաս տա տու -
թյուն նե րով սահ ման ված միևնույն կա ռա վար -
ման ձևը կա րող է գոր ծել տար բեր պե տաի րա -
վա կան ռե ժիմ նե րի շրջա նակ նե րում: Այլ կերպ
ա սած՝ կա ռա վար ման ձևը սահ մա նում է խա ղի
ո րո շա կի կա նոն ներ, ո րոնց շրջա նակ նե րում հնա -
րա վոր են խա ղի տար բեր դրսևո րում ներ։

ՀՀ ազ գա յին անվ տան գու թյան ռազ մա վա -
րու թյու նը,23 ՀՀ ազ գա յին շա հե րը պե տա կան

Օ
Ր

Ի
Ն

Ա
Կ

Ա
Ն

Ո
Ւ

Թ
Յ

Ո
Ւ

Ն
  №

1
0

5
  2

0
1

8

16 Տե՛ս Խրոպանյուկ Վ.Ն. Պետության և իրավունքի տեսություն, Երևան, 1997, էջ 152։
17 Տե՛ս Ներսեսյանց Վ.Ս. Պետության և իրավունքի տեսություն, Երևան, 2001, էջ 84-85։
18 Տե՛ս Венгеров А.Б. Теория государства и права: учебник [для юрид. вузов] / А.Б. Венгеров. 6-е изд., стер. М.: Изд-

во «Омега-Л», 2009. Էջ 122։
19 Տե՛ս Վաղարշյան Ա.Գ. Պետության կառավարման ձևը և նրա պաշտպանության և անվտանգության պրոբլեմը,

«Հայկական բանակ» հանդես, Երևան, 2016, հմ. 2 (88), էջ 46։
20 Տե՛ս, Медушевский А.Н. Сравнительное конституционное право и политические институты: курс лекций.– М.: ГУ

ВШЭ, 2002, էջ 190։
21 Տե՛ս օրինակ՝ Дибиров Н.З. Теоретические основы типологии политических режимов // Философские исследования.

2002. №2. էջ 26, Курскова Г.Ю. Политический режим Российской Федерации. Теоретико-правовой аспект: моногра-
фия.– М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2008, էջ 195; Медушевский А.Н. Сравнительное конституционное право
и политические институты: курс лекций.– М.: ГУ ВШЭ, 2002, էջ 190; Сафонов В.Н. Соотношение «форм правления»
и «режимов правления»// Социально-политический журнал. 1998. №1. Էջ 32.

22 Տե՛ս M. Duverger, Le systeme politique francais. Droit constitutionnel et Science politique, 21. edition, 1996, էջ 903։
23 Տե՛ս Հայաստանի Հանրապետության Նախագահի 2007 թվականի փետրվարի 2-ի «ՀՀ ազգային անվտանգության

ռազմավարությունը հաստատելու մասին» հմ. ՆՀ-37-ն հրամանագիրը («ՀՀՊՏ», 2007, հմ. 11(535)):



քա ղա քա կա նու թյան մշակ ման և ի րա գործ ման
հիմ քում դնե լուց զատ՝ սահ մա նում է դրանց
հա մա կար գը, բո վան դա կու թյու նը և ա ռաջ նա -
հեր թու թյուն նե րը։ Ըստ այդմ՝ Հա յաս տա նի Հան -
րա պե տու թյան ազ գա յին անվ տան գու թյան հիմ -
նա րար ար ժեք ներն են.

 Ան կա խու թյու նը. Հա յաս տա նի Հան րա -
պե տու թյու նն ինք նիշ խան, ժո ղովր դա վա րա -
կան, սո ցիա լա կան, ի րա վա կան պե տու թյուն է:

 Պե տու թյան և ժո ղովր դի պաշտ պան վա -
ծու թյու նը. Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյունն
ա պա հո վում է իր տա րած քա յին ամ բող ջա կա -
նու թյու նը, սահ ման նե րի ան ձեռնմ խե լիու թյու նը,
բնակ չու թյան ֆի զի կա կան գո յու թյու նը:

 Խա ղա ղու թյու նը և մի ջազ գա յին հա մա -
գոր ծակ ցու թյու նը. Հա յաս տա նի Հան րա պե տու -
թյու նը ձգտում է իր մի ջազ գա յին ներգ րավ վա -
ծու թյան աս տի ճա նի բարձ րաց մա նը, նպաս -
տում տա րա ծաշր ջա նում և աշ խար հում խա ղա -
ղու թյան և անվ տան գու թյան ա պա հով մա նը:

 Հա յա պահ պա նու թյու նը. Հա յաս տա նի
Հան րա պե տու թյու նը հե տա մուտ է հայ ժո ղովր -
դի ազ գա յին ինք նու թյան պահ պան մանն ու
զար գաց մա նը` Հայ րե նի քում և Սփ յուռ քում:

 Բա րե կե ցու թյու նը. Հա յաս տա նի Հան -
րա պե տու թյու նը ձգտում է կա յուն զար գաց ման
մի ջո ցով բնակ չու թյան հա մար ա պա հո վել կյան -
քի բարձր ո րակ:

Քն նար կե լով պե տա կան կա ռա վար ման ձևի
հիմ նախն դի րը ՀՀ ազ գա յին անվ տան գու թյան
հա մա տեքս տում՝ հարկ ենք հա մա րում ար ձա -
նագ րել, որ ՀՀ ազ գա յին անվ տան գու թյան ռազ -
մա վա րու թյունն ան տե սել է պե տու թյան բո վան -
դա կա յին կող մի (պե տաի րա վա կան ռե ժի մի)
վրա կա ռա վար ման ձևի ազ դե ցու թյան հե տևան -
քով ազ գա յին անվ տան գու թյան սպառ նա լիքնե -

րի ա ռա ջաց ման օբ յեկ տիվ հնա րա վո րու թյու նը
և չի նա խա տե սել գոր ծուն մե խա նիզմ ներ դա
կան խե լու հա մար։ Ռազ մա վա րու թյան հիմ նա -
րար ար ժեք նե րի, դրանք ա պա հո վող գոր ծոն -
նե րի և գոր ծո ղու թյուն նե րի բո վան դա կա յին ու -
սում նա սի րու թյու նը և դ րանց հա մա դրու մը պե -
տաի րա վա կան ռե ժի մի ար դեն իսկ քննարկ -
ված հատ կա նիշ նե րի հետ հիմք է տա լիս եզ րա -
կաց նե լու, որ ռազ մա վա րու թյու նը սահ մա նա -
փակ վել է միայն ժո ղովր դա վա րա կան պե տա -
իրա վա կան ռե ժի մի հաս տատ ման հա մար ան -
հրա ժեշտ գոր ծոն նե րի ա պա հով մամբ՝ ան տե -
սե լով կա ռա վար ման ձևի հիմ նախն դի րը։ Կա -
ռա վար ման ձևի և պե տու թյան անվ տան գու -
թյան հա րա բե րակ ցու թյան հա մա տեքս տում Ա.Գ.
Վա ղարշ յա նը ի րա վա ցիոեն նշում է, որ կա ռա -
վար ման մե նիշ խա նա կան, անձ նիշ խա նա կան,
նա խա գա հա կան կամ կի սա նա խա գա հա կան
հա մա կար գի պայ ման նե րում «փա փուկ ու ժի»24

գոր ծո նը կա րող է իշ խա նու թյան բե րել մի գործ -
չի, ում կողմ նո րո շու մը, այս պես ա սած, հա յա -
մետ չէ: Ար դի ի րո ղու թյուն նե րի պայ ման նե րում
դա հնա րա վոր է այն պատ ճա ռով, որ ընտ րա -
կան գոր ծըն թաց նե րը զու գակց վում են մի շարք
բա ցա սա կան մի տում նե րով: Այս պի սին է հայ
ժո ղովր դին «բա ժին հա սած դա ժան ի րո ղու թյու -
նը», և այս պայ ման նե րում պե տու թյան կա ռա -
վար ման հա մա կար գի փո փո խու թյու նը` ան ցու -
մը կի սա նա խա գա հա կան մե նիշ խա նու թյու նից
խորհր դա րա նա կան հա մա կար գին, պետք է
դիտ վի որ պես պե տու թյան պաշտ պա նու թյան
և անվ տան գու թյան, ազ գա յին շա հե րի ի րաց -
ման ա պա հով ման մի ջոց25:

Խնդ րո ա ռար կա հար ցի հա մա տեքս տում
անհ րա ժեշտ է միա ժա մա նակ նկա տի ու նե նալ,
որ հա վա սա րա պես ա նըն դու նե լի են ինչ պես

38

ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ
Օ

Ր
Ի

Ն
Ա

Կ
Ա

Ն
Ո

Ւ
Թ

Յ
Ո

Ւ
Ն

  №
1

0
5

  2
0

1
8

24 «Փափուկ ուժի» (soft power) հայեցակարգը զարգացրել է ամերիկացի գիտնական Ջոզեֆ Նայը: Նրա կարծիքով`
արտաքին աշխարհի վրա «փափուկ ուժի» կիրառմամբ պետության գործած ազդեցությունը կարող է լինել ոչ
պակաս, եթե ոչ ավելի, քան ռազմական կամ տնտեսական եղանակով ձեռնարկվածը: «Փափուկ ուժն» ընդունակություն
է` համոզելու ուրիշներին անել այն, ինչ ուզում եք դուք (տե՛ս J. S. Nye. The Paradox of American Power: Why the World՚s
Only Superpower Can՚t Go It Alone. New York, 2002): Որպեսզի դա տեղի ունենա, անհրաժեշտ է տվյալ
առաջարկությունը հակընկերոջ համար դարձնել գրավիչ, նրան ընդգրկել համատեղ գործունեության մեջ:
Իշխանության այդ տիպը հիմնվում է ոչ նյութական ռեսուրսների օգտագործման վրա, ինչպիսիք են մշակույթը,
գաղափարախոսությունը, կրթությունը: «Փափուկ ուժի» ռեսուրսային շտեմարանում Ջ. Նայը ներառում է արտաքին
քաղաքականությունը՝ այն դեպքում, եթե այլ պետությունները դա դիտարկում են որպես լեգիտիմ և բարոյապես
արդարացված (տե՛ս J Nye. Public Diplomacy and soft power. «The ANNALS of the American Academy of Political and
Social Science», March 2008, Vol. 616):

25 Տե՛ս Վաղարշյան Ա.Գ. Պետության կառավարման ձևը և նրա պաշտպանության և անվտանգության պրոբլեմը,
«Հայկական բանակ» հանդես, Երևան, 2016, հմ. 2 (88), էջ 48։
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պե տու թյան կա ռա վար ման ձևով պայ մա նա -
վոր ված վտանգ նե րի ան տե սու մը, այն պես էլ
դրանց բա ցար ձա կա ցու մը։ Կա ռա վար ման ձևի
բա ցար ձա կաց ման օ րի նակ կա րող է լի նել, մաս -
նա վո րա պես, Ղա զախս տա նի փոր ձը։ Մաս նա -
վո րա պես՝ «Ղա զախս տա նի Հան րա պե տու թյան
ազ գա յին անվ տան գու թյան մա սին» ՂՀ օ րեն -
քի 5-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 8-րդ կե տը Ղա -
զախս տա նի Հան րա պե տու թյան սահ մա նա դրա -
կան կար գի, այդ թվում՝ ան կա խու թյան, ու նի -
տա րու թյան և կա ռա վար ման նա խա գա հա -
կան ձևի (ընդգ ծու մը մերն է՝ Հ.Հ.), ամ բող ջա -
կա նու թյան, պե տա կան սահ մա նի ան ձեռնմ խե -
լիու թյու նը և պե տու թյան տա րած քի ան փո փո -
խե լիու թյու նը հռչակ ված են որ պես Ղա զախս -
տա նի Հան րա պե տու թյան ազ գա յին շա հեր26։
Ակն հայտ է, որ կա ռա վար ման ձևով պայ մա -
նա վոր ված վտանգ նե րի գի տակ ցու մը ոչ թե այս
կամ այն կա ռա վար ման ձևը որ պես բա ցար -
ձակ ար ժեք հռչա կելն է, այլ՝ կա ռա վար ման
ընտր ված ձևի՝ ո րո շա կի պայ ման նե րում վտանգ -

ներ ա ռա ջաց նե լու պո տեն ցիա լի գի տակ ցու մը
և արդ յու նա վետ ի րա վա կան կար գա վոր ման
մի ջո ցով դրա չե զո քա ցու մը։ Պե տու թյան կա -
ռա վար ման ձևը քա րա ցած չէ, այլ՝ բազ մա թիվ
գոր ծոն նե րի ազ դե ցու թյամբ են թա կա է փո փո -
խու թյան և, ըստ էու թյան՝ բնա պատ մա կան
գործ ըն թաց է։ Իշ խա նու թյան կազ մա կերպ ման
կա ռուց ված քի պրոբ լե մը հա րա բե րա կան խնդիր
է, սա կայն պե տու թյան պաշտ պա նու թյան ու
անվ տան գու թյան ա պա հով ման, ինչ պես նաև
պե տա կան իշ խա նու թյան լե գի տի մու թյան (իրա -
վա հե ղի նա կու թյան) պրոբ լեմ նե րը բա ցար ձակ
են։ Իշ խա նու թյան կազ մա կերպ ված քը կա րող է
լի նել ա մե նա տար բեր ձևե րի։ Սա կայն գլխա վո -
րը դա չէ, այլ՝ պե տու թյան առջև կանգ նած կեն -
սա կան կարևո րու թյամբ խնդիր նե րի, մաս նա -
վո րա պես՝ ազ գա յին անվ տան գու թյան արդ յու -
նա վետ լու ծումն է, դրա նով իսկ իշ խա նու թյան
գո յու թյան ի մաս տի, նրա ի րա վա հե ղի նա կու -
թյան ա պա հո վու մը27։
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26 Տե՛ս Закон Республики Казахстан «О национальной безопасности Республики Казахстан» от 6 января 2012 года
№527-IV, «Казахстанская правда» от 17.01.2012 г., №19-20 (26838-26839)։

27 Տե՛ս Վաղարշյան Ա.Գ. Պետության կառավարման ձևը և նրա պաշտպանության և անվտանգության պրոբլեմը,
«Հայկական բանակ» հանդես, Երևան, 2016, հմ. 2 (88), էջ 47։



I. Կուսակցությունների արգելումը
1. Կու սակ ցու թյուն նե րի ար գել ման ի -

մաստն ու նպա տա կը
ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 8-րդ հոդ վա ծի 3-

րդ մա սը ճա նա չում է կու սակ ցու թյուն նե րին
իբրև ժո ղովր դի քա ղա քա կան կամ քի ձևա վոր -
ման ու ար տա հայտ ման անհ րա ժեշտ գոր ծիք -
ներ և բարձ րաց նում է նրանց սահ մա նադ րա -
կան կա ռույ ցի մա կար դա կի։ 8-րդ հոդ վա ծի 2-
րդ մա սը պաշտ պա նում է կու սակ ցու թյուն ներ
հիմ նադ րե լու և նրանց գոր ծու նեու թյան ա զա -
տու թյու նը, ո րը նե րա ռում է նաև կազ մա կեր -
պաի րա վա կան ձևի ընտ րու թյան ա զա տու թյու -
նը։ Թե քա ղա քա կան կու սակ ցու թյան ծրա գիրն
ի՛նչ ար ժեք ու նի, ինչ պես նաև, թե ինչ քա նո՛վ
կա րող է այս կամ այն կու սակ ցու թյու նը մաս -
նակ ցել պե տա կան կամ քի ձևա վոր մա նը, 8-րդ
հոդ վածն սկզբուն քո րեն թող նում է ընտ րող նե -
րի ո րոշ մա նը։

Միա ժա մա նակ, ժո ղովր դա վա րու թյան եր -
կա րատև պահ պա նումը, այ նո ւա մե նայ նիվ, պա -
հան ջում է, որ ցան կա ցած քա ղա քա կան գա -
ղա փա րի հի ման վրա կու սակ ցու թյուն ներ հիմ -
նե լու ա զա տու թյու նը սահ մա նա փակ ված լի նի
ա զա տա խոհ ժո ղովր դա վա րու թյան հիմ նա րար
սկզբունք նե րի ճա նաչ մամբ։ Կու սակ ցու թյուն նե -
րի գոր ծու նեու թյան կա սեց ման կամ ար գել ման՝
ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 46-րդ հոդ վա ծի 4-րդ
մա սում և 168-րդ հոդ վա ծի 12-րդ կե տում նա -
խա տես ված վա րույ թը հենց նպա տակ ու նի դի -
մագ րա վե լու այն վտանգ նե րին, ո րոնք բխում
են հա կա սահ մա նադ րա կան մի տում ներ ու նե -
ցող կու սակ ցու թյու նից։ Կու սակ ցու թյունն ար -

գե լե լու սահ մա նադ րա կան դրույթն այս պես կոչ -
ված մարտն չող ժո ղովր դա վա րու թյան ար տա -
հայ տու թյուն է,1 այ սինքն՝ մի ժո ղովր դա վա րու -
թյան, որն իր քա ղա քա կան թշնա մի նե րին հաղ -
թում է ի րա վա կան մի ջոց նե րով։2

Ար գել ման հնա րա վո րու թյու նը վե րա բե րում
է կու սակ ցու թյա նը՝ իբրև մի կազ մա կերպ ված
խմբի, ո րը պե տա կա նու թյա նն սպառ նա ցող կար -
ծիք նե րի կրող է։ Հա կա սահ մա նադ րա կան կու -
սակ ցու թյուն նե րին հե ռաց նե լու հա մար նա խա -
տես ված վա րույթն ա ռա ջար կում է ի րա վա կան
պե տու թյու նում անհ րա ժեշտ ե րաշ խիք ներ ընդ -
դեմ այդ հնա րա վո րու թյան չա րա շահ ման և այդ
պատ ճա ռով ար դա րաց ված է սահ մա նադ րաի -
րա վա կան տե սանկ յու նից։ Կու սակ ցու թյու նը հա -
կա սահ մա նադ րա կան ճա նա չե լու՝ ՀՀ Սահ մա -
նադ րա կան դա տա րա նի սահ մա նա դրա կան մե -
նաշ նորհն ամ բող ջո վին բա ցա ռում է ա զա տա -
խոհ ժո ղովր դա վա րա կան հա սա րա կա կան կար -
գի հան դեպ թշնա մա կան վե րա բեր մունք ու նե -
ցող քա ղա քա կան կու սակ ցու թյան դեմ վար չա -
կան որևէ մի ջոց ձեռ նար կե լու հնա րա վո րու թյու -
նը։ Մինչև սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի ո րո -
շու մը՝ ոչ ոք չի կա րող ի րա վա կա նո րեն հղում
ա նել կու սակ ցու թյան հա կա սահ մա նադ րա կա -
նու թյա նը և դ րա նից այդ կու սակ ցու թյան համար
բա ցա սա կան հետևանք ներ ար տա ծել։ Այդ պատ -
ճա ռով սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի այդ ո -
րո շումն ու նի ոչ թե դեկ լա րա տիվ, այլ՝ կոնս տի -
տու տիվ բնույթ։ Այն միա վո րում նե րի հա մար, ո -
րոնք ու նեն քա ղա քա կան կու սակ ցու թյան բնույթ,
ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 46-րդ հոդ վա ծի 4-րդ
մա սը lex specialis է 45-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սի
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ԳՈՌ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ
Հագենի համալսարանի Գերմանական և եվրոպական սահմանադրական և 
վարչական իրավունքի, ինչպես նաև միջազգային իրավունքի ամբիոնի դոցենտ,
Բեռլինի Տնտեսագիտության և իրավունքի ինստիտուտի 
Ոստիկանության և անվտանգության կառավարման բաժնի դոցենտ,
իրավաբանական գիտությունների դոկտոր
____________________________________________________________________________________________________________

Îàôê²ÎòàôÂÚàôÜÜºðÆ ¶àðÌàôÜºàôÂÚ²Ü Î²êºòàôØÜ àô
²ð¶ºÈàôØÀ

1 BVerfG 5, 85, 139; 40, 287, 291; Morlok, in: Dreier/Bauer (Hrsg.), Grundgesetz, Kommentar, 32015, Art. 21 Rn. 144.
2 Kluth, in: Axer/Epping/Hillgruber (Hrsg.), Grundgesetz, 2009, Art. 21 Rn. 205; van Ooyen, in: van Ooyen/Möllers (Hrsg.),

Das Bundesverfassungsgericht im politischen System, 2006, S. 333.
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նկատ մամբ։ 46-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սով կու -
սակ ցու թյուն նե րին տրված ա ռանձ նա հա տուկ
դա տա վա րա կան պաշտ պա նու թյան ու գո յու -
թյան ե րաշ խի քը գի տու թյան մեջ կոչ վում է կու -
սակ ցա կան ար տո նու թյուն։3

2. ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 46-րդ հոդ վա -
ծի 4-րդ մա սի 2-րդ նա խա դա սու թյան փաս -
տա կազ մի նա խա պայ ման նե րը

ա) Քա ղա քա կան կու սակ ցու թյուն հաս -
կա ցու թյու նը

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 8-րդ հոդ վա ծի երկ -
րորդ մա սը գոր ծա ծում է «կու սակ ցու թյուն»
հաս կա ցու թյու նը՝ ա ռանց սահ մա նե լու։ Սահ -
մա նադ րու թյան մա կար դա կում սահ մա նում տալն
անհ րա ժեշտ է թվում, ո րով հետև միայն քա ղա -
քա կան կու սակ ցու թյուն նե րին է վե րա պահ ված
ժո ղովր դի քա ղա քա կան կամ քի ձևա վոր մանն
ու ար տա հայտ մա նը նպաս տե լու խնդի րը (ՀՀ
Սահմ. 8-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մաս)։ Բա ցի այդ՝
միայն ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 8-րդ հոդ վա ծի
ի մաս տով քա ղա քա կան կու սակ ցու թյուն նե րը
կա րող են օգտ վել 46-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սի
2-րդ նա խա դա սու թյան մեջ ամ րագր ված կու -
սակ ցա կան ար տո նու թյու նից։ Քա ղա քա կան կու -
սակ ցու թյուն հաս կա ցու թյան պա հանջ նե րը չբա -
վա րա րող կազ մա կեր պու թյուն նե րի դեմ ձեռ -
նարկ վող մի ջո ցա ռում ներն ընկ նում են բա ցա -
ռա պես ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 45-րդ հոդ վա -
ծի 4-րդ մա սի գոր ծո ղու թյան տակ։

Քա ղա քա կան կու սակ ցու թյուն հաս կա ցու -
թյան սահ մա նու մը չպետք է թող նել հա սա րակ
օ րենսդ րին։ Նրա այդ ի րա վա սու թյու նը կա րող
է հանգեցնել կու սակ ցու թյուն հաս կա ցու թյան
նե ղաց ման, ինչն ա նօ գուտ կդարձ նի կու սակ -
ցու թյուն նե րի հա մար սահ մա նադ րո րեն ամ -
րագր ված ե րաշ խիք նե րը։ Հա կա ռա կը՝ հա սա -
րակ օ րենս դիրն ինքն է կաշ կանդ ված կու սակ -
ցու թյան՝ Սահ մա նադ րու թյու նից բխող հաս կա -
ցու թյամբ։4

բ) Սահ մա նադ րա կան կար գի բռնի տա -
պալ ման քա րո զը

Ըստ ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 46-րդ հոդ -
վա ծի 4-րդ մա սի 2-րդ նա խա դա սու թյան՝ հա -
կա սահ մա նադ րա կան են այն կու սակ ցու թյուն -

նե րը, ո րոնք քա րո զում են սահ մա նադ րա կան
կար գի բռնի տա պա լում կամ բռնու թյուն են կի -
րա ռում սահ մա նադ րա կան կար գը տա պա լե լու
նպա տա կով։

46-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սի 2-րդ նա խա դա -
սու թյան ի մաս տով սահ մա նադ րա կան կար գը
ի րա վա կան պե տու թյան սկզբուն քին հա մա պա -
տաս խա նող իշ խա նա կարգ է, ո րը գոր ծում է ժո -
ղովր դի ինք նո րոշ ման և ա զա տու թյան ու հա վա -
սա րու թյան սկզբունք նե րի հի ման վրա՝ ժո ղովըր -
դի մե ծա մաս նու թյան կամ քին հա մա պա տաս -
խան՝ բա ցա ռե լով ցան կա ցած բռնի ու կա մա յա -
կան իշ խա նու թյուն։ Այդ կար գի հիմ նա րար
սկզբունք նե րի թվին առն վա զն պատ կա նում են՝

 Սահ մա նադ րու թյան մեջ կոնկ րե տաց -
ված մար դու ի րա վունք նե րի, ա մե նից ա -
ռաջ՝ կյան քի ( Սահմ. 24-րդ հոդ.) և մար -
դու ա զատ գոր ծե լու ի րա վուն քի ( Սահմ.
39-րդ հոդ.) նկատ մամբ հար գան քը,

 ժո ղովր դաիշ խա նու թյու նը ( Սահմ. 2-րդ
հոդ.),

 իշ խա նու թյուն նե րի բա ժա նու մը ( Սահմ.
4-րդ հոդ.),

 կա ռա վա րու թյան հաշ վետ վո ղա կա նու -
թյու նը ( Սահմ. 156-րդ հոդ.),

 վար չա րա րու թյան ի րա վա չա փու թյու նը
( Սահմ. 6-րդ հոդ.),

 դա տա րան նե րի ան կա խու թյու նը ( Սահմ.
164-րդ հոդ. 1-ին մաս),

 բազ մա կու սակ ցա կա նու թյունն ու բո լոր
քա ղա քա կան կու սակ ցու թյուն նե րի հա -
մար հնա րա վո րու թյուն նե րի հա վա սա -
րու թյու նը ( Սահմ. 8-րդ հոդ.) և Սահ մա -
նադ րու թյա նը հա մա պա տաս խան ընդ -
դի մու թյուն կազ մե լու ի րա վուն քը։

Ա զա տա խոհ ժո ղովր դա վա րու թյու նում պե -
տա կան կար գի խնդիրն է ա մե նից ա ռաջ բաց
պա հել քա ղա քա կան հար ցե րի բո լոր հնա րա -
վոր լու ծում նե րի ու ղի նե րը և թույլ տալ ժո ղովըր -
դի փաս տա ցի մե ծա մաս նու թյան կամ քի ի րա -
կա նա ցու մը, բայց, միա ժա մա նակ, ստի պել այդ
մե ծա մաս նու թյա նն ար դա րաց նել իր ո րո շում -
ներն ամ բողջ ժո ղովր դի ու նաև փոք րա մաս -
նու թյան առջև։5 Այդ պատ ճա ռով ՀՀ Սահ մա -
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նադ րու թյան և դ րա նով իսկ՝ նրա սահ մա նա -
դրա կան կար գի չգրված, սա կայն ֆուն դա մեն -
տալ նա խա պայ ման նե րից է, որ քա ղա քա կան
իշ խա նու թյան հա մար պայ քա րում ոչ մի կու -
սակ ցու թյուն չփա կի տար բեր սո ցիա լա կան ու
քա ղա քա կան նպա տակ նե րի լուծ ման ու ղի նե -
րը՝ ի րեն և իր քա ղա քա կան նպա տակ նե րը հա -
մա րե լով բա ցար ձակ, այն պես որ նրա կող քին
այլևս ոչ մի լե գի տիմ քա ղա քա կան հա կա ռա -
կորդ չլի նի։

Սահ մա նադ րա կան կար գը տա պա լե լու քա -
րո զը ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 46-րդ հոդ վա ծի
4-րդ մա սի 2-րդ նա խա դա սու թյան ի մաս տով
հա կա սահ մա նադ րա կան քա ղա քա կան գա ղա -
փար նե րի ու կար ծիք նե րի դի տա վոր յալ և սիս -
տե մա տիկ տա րա ծումն է գրա վոր, բա նա վոր
կամ այլ ձևով, մեր ժա մա նակ նե րում նաև է -
լեկտ րո նա յին ե ղա նա կով (ին տեր նետ)՝ հա սա -
րա կա կան գի տակ ցու թյան վրա ո րո շա կի ձևով
նե րազ դե լու և հա սա րա կու թյան ան դամ նե րի
վար քը կու սակ ցու թյա նը ցան կա լի ուղ ղու թյամբ,
այն է՝ սահ մա նադ րա կան կար գի բա ղադ րիչ նե -
րից թե կուզ մե կը վնա սե լու ու ղիով տա նե լու
նպա տա կով։

46-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սի 2-րդ նա խա -
դա սու թյան ի մաս տով պար տա դիր չէ, որ կու -
սակ ցու թյան հա կա սահ մա նադ րա կան նպա -
տակ նե րը բա ցա հայտ քա րոզ վեն։ Կու սակ ցու -
թյու նը հա կա սահ մա նադ րա կան է, ե թե նա իր
նպա տա կաուղղ վա ծու թյամբ կամ իր հետևորդ -
նե րի վար քով նպա տակ է հե տապն դում տա -
պա լե լու սահ մա նադ րա կան կար գը։ Հա կա սահ -
մա նադ րա կան նպա տակ ներ է հե տապն դում
այն կու սակ ցու թյու նը, ո րը ցան կա նում է սա սա -
նել ա զա տա խոհ ժո ղովր դա վա րա կան սահ մա -
նադ րա կան պե տու թյան բարձ րա գույն ար ժեք -
նե րը։6 Կու սակ ցու թյու նը, ո րը գի տակց ված,
տևա կա նո րեն ու պլա նա վոր ված ձևով մեր -
ժում ու ծաղ րում է սահ մա նադ րա կան կար գի
հիմ նա րար ար ժեք նե րը, նպա տակ է հե տապըն -
դում տա պա լե լու դա։7 Ոչ մի նշա նա կու թյուն
չու նի, թե արդ յոք նա կա րո՞ղ է տե սա նե լի ա -
պա գա յում ի րա կա նաց նել իր հա կա սահ մա նա -
դրա կան մտադ րու թյու նը։ Ան գամ մարտավա -

րա կան նկա տա ռում նե րով հա կա սահ մա նադ -
րա կան նպա տա կի ի րա կա նա ցու մը ժա մա նա -
կա վո րա պես հե տաձ գե լը խո չըն դոտ չէ կու սակ -
ցու թյան՝ 46-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սի 2-րդ նա -
խա դա սու թյան ի մաս տով հա կա սահ մա նադ րա -
կա նու թյու նը ճա նա չե լու հա մար։ Այ նո ւա մե նայ -
նիվ, կու սակ ցու թյու նը հա կա սահ մա նադ րա կան
չէ ար դեն այն ժա մա նակ, երբ նա չի ըն դու նում
սահ մա նադ րա կան կար գի հիմ նա րար սկզբունք -
նե րը։ Անհ րա ժեշտ է, որ կու սակ ցու թյունն ակ -
տիվ մարտն չող, ագ րե սիվ վե րա բեր մունք ու -
նե նա գո յու թյուն ու նե ցող սահ մա նադ րա կան
կար գի հան դեպ։

Կու սակ ցու թյան նպա տակ նե րը ճա նա չե լի
են, որ պես կա նոն, նրա ծրագ րից և խորհր դա -
րա նա կան հայ տա րա րու թյուն նե րից, կու սակ -
ցու թյան քա ղա քա կան գա ղա փա րա խո սու թյան
վե րա բեր յալ նրա կող մից հե ղի նա կա վոր հա -
մար վող հե ղի նակ նե րի աշ խա տու թյուն նե րից,
կու սակ ցու թյան ղե կա վար կազ մի ճա ռե րից, կու -
սակ ցու թյան կող մից օգ տա գործ վող քա րոզ չա -
կան նյու թե րից, ինչ պես նաև կու սակ ցու թյան
կող մից հրա տա րակ վող թեր թե րից ու ամ սագրե -
րից։8

Սահ մա նադ րա կան կար գի տա պալ ման կամ
դրան ուղղ ված մտադ րու թյան մա սին կա րող է
խոսք լի նել հատ կա պես այն դեպ քում, երբ հար -
ցա կա նի տակ են դրվում ՀՀ Սահ մա նադ րու -
թյան 203-րդ հոդ վա ծի, այս պես կոչ ված, «հա -
վեր ժու թյան ե րաշ խի քով» պաշտ պան վող, օ -
րի նա կան սահ մա նադ րա կան փո փո խու թյան ոչ
են թա կա դրույթ նե րը։

Նույ նը վե րա բե րում է նաև կու սակ ցու թյուն -
նե րի ներ քին կա ռուց ված քին։ Թեև ՀՀ Սահ -
մա նադ րու թյան 8-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մասն ար -
գե լում է, որ կու սակ ցու թյու նը կազ մա կերպ վի
ժո ղովր դա վա րա կան սկզբունք նե րից շեղ մամբ,
սա կայն կա րե լի է են թադ րել, թե կու սակ ցու -
թյու նը, ո րը հա կա ժո ղովր դա վա րա կան ներ քին
կա ռուց վածք ու նի, չի ըն դու նում նաև ժո ղովըր -
դա վա րու թյունն իբրև պե տա կան կա ռուց ված -
քի սկզբունք ( Սահմ. 1-ին և 2-րդ հոդ ված ներ)։

Սահ մա նադ րա կան կար գի տա պա լու մը
ՀՀ Սահ մա նադ րու թյամբ ամ րագր ված խորհըր -
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դա րա նա կան կա ռա վար ման հա մա կարգն այն -
պի սի կա ռա վար ման հա մա կար գով փո խա րի -
նելն է, որն ի րեն կաշ կանդ ված չի զգում ժո -
ղովր դա վա րա կան սահ մա նադ րա կան կար գի
բա ղադ րիչ ներ հա մար վող հիմ նա րար սահ մա -
նադ րա կան սկզբունք նե րով։

Հա կա ռակ 46-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սի 2-
րդ նա խա դա սու թյան բա ռա ցի տեքս տի՝ կու -
սակ ցու թյան հա կա սահ մա նադ րա կա նու թյան
հա մար պար տա դիր չէ, որ նա քա րո զի ան պայ -
ման սահ մա նադ րա կան կար գի բռնի տա պա -
լում։ Սահ մա նադ րա կան կար գի տա պալ ման
ցան կա ցած քա րոզ բա վա րար է կու սակ ցու թյան
հա կա սահ մա նադ րա կա նու թյու նը ճա նա չե լու հա -
մար։

գ) Սահ մա նադ րա կան կար գը տա պա լե -
լու նպա տա կով բռնու թյուն կի րա ռե լը

Ընդ հա նուր առ մամբ՝ իբրև բռնու թյուն բնո -
րոշ վում են այն գոր ծո ղու թյուն նե րը, գոր ծըն -
թաց նե րը և սո ցիա լա կան կա պե րը, ո րոն ցում
կամ ո րոնց մի ջո ցով ազ դե ցու թյուն են գոր ծում
մարդ կանց, կեն դա նի նե րի կամ ա ռար կա նե րի
վրա։

Բռ նու թյան ի րա վա բա նա կան սահ ման -
ման հա մա ձայն՝ բռնու թյու նը ֆի զի կա պես ազ -
դող հար կադ րանք է՝ ուժ գոր ծադ րե լու կամ
այլ ֆի զի կա կան ներ գոր ծու թյան մի ջո ցով, որն
իր ուժգ նու թյամբ ի վի ճա կի է խա թա րելու մեկ
ու րի շի ա զատ կամ քի ձևա վո րու մը կամ ա -
զատ կա մա հայտ նու թյու նը։9 Պարզ ա սած՝
բռնու թյու նը հար կադ րան քի մի ջոց է՝ մեկ ու -
րի շի կամ քի ա զա տու թյան վրա ներ գոր ծե լու
նպա տա կով։

Սո վո րա բար տար բե րում են բռնու թյան
տար բեր ձևեր՝ ֆի զի կա կան կամ հո գե բա նա -
կան, ստա տիկ կամ դի նա միկ։ ՀՀ Սահ մա նա -
դրու թյան 46-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սի 2-րդ նա -
խա դա սու թյան փաս տա կազ մի հա մար ոչ մի
նշա նա կու թյուն չու նի գոր ծադր վող բռնու թյան
տե սա կը։ Նշ ված նոր մի փաս տա կազ մի այս
երկ րորդ հատ կա նի շի առ կա յու թյան հա մար
բա վա րար է, որ կու սակ ցու թյու նը կի րա ռի ցան -
կա ցած ձևի բռնու թյուն՝ գոր ծող սահ մա նա դրա -
կան կար գը տա պա լե լու հա մար։

դ) Հա կա սահ մա նադ րա կա նու թյու նը
Ե թե քա ղա քա կան կու սակ ցու թյու նը բա -

վա րա րում է ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 46-րդ հոդ -
վա ծի 4-րդ մա սի 2-րդ նա խա դա սու թյան փաս -
տա կազ մը, ա պա նա հա կա սահ մա նադ րա կան
է։ Հա կա սահ մա նադ րա կա նու թյան փաս տա -
կազ մը, այս պի սով, վրա է հաս նում ինք նին (ipso
iure), փաս տա կազ մի հատ կա նիշ նե րում նկա -
րագր ված ա րարք նե րը դա տա պարտ վում են
Սահ մա նադ րու թյան ու ժով։ Այլ կերպ ա սած՝
հա կա սահ մա նադ րա կա նու թյու նը 46-րդ հոդ -
վա ծի 4-րդ մա սի 2-րդ նա խա դա սու թյան նոր մի
ի րա վա կան հետևան քը չէ, ո րը պի տի վրա
հաս նի փաս տա կազ մի հատ կա նիշ նե րի առ կա -
յու թյան դեպ քում։ Նյու թա կան ա ռու մով տվյալ
նոր մի ի րա վա կան հետևան քը կու սակ ցու թյան
ար գե լումն է, ո րը պի տի կի րառ վի Սահ մա նա -
դրա կան դա տա րա նի կող մից, ե թե առ կա են
46-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սի 2-րդ նա խա դա սու -
թյան փաս տա կազ մի հատ կա նիշ նե րը։

II. Կու սակ ցու թյուն նե րի գոր ծու նեու թյան
կա սե ցու մը

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 46-րդ հոդ վա ծի 4-
րդ մա սի 1-ին նա խա դա սու թյու նը նա խա տե -
սում է կու սակ ցու թյան գոր ծու նեու թյու նը կա -
սեց նե լու հնա րա վո րու թյուն կրկին Սահ մա նա -
դրա կան դա տա րա նի մի ջո ցով՝ կա սեց ման հիմ -
քե րի սահ մա նու մը թող նե լով հա սա րակ օ րենս -
դրի կար գա վոր մա նը։ 46-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա -
սի 1-ին նա խա դա սու թյան այս պա հան ջը, սա -
կայն, ան հաս կա նա լի է 46-րդ հոդ վա ծի 4-րդ
մա սի 2-րդ նա խա դա սու թյան լույ սի ներ քո։ Հա -
յե րե նում «կա սեց նել» նշա նա կում է «որևէ բա նի
ըն թաց քը՝ կա տա րու մը ժա մա նա կա վո րա պես
դա դա րեց նել»,10 «դա դա րեց նել, կանգ նեց նել,
սա ռեց նել, որևէ բա նի կա տա րու մը ժա մա նա -
կա վո րա պես հե տաձ գել»։11 Կու սակ ցու թյան գոր -
ծու նեու թյան կա սե ցու մը ՀՀ Սահ մա նադ րու -
թյան 46-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սի 1-ին նա խա -
դա սու թյան ի մաս տով նշա նա կում է, հետևա -
բար, նրա գոր ծու նեու թյան ժա մա նա կա վոր
ար գե լում։ Բայց 46-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սի 2-
րդ նա խա դա սու թյան ու ժով կու սակ ցու թյան գոր -
ծու նեու թյու նը կա րող է ար գել վել (լի նի դա ժա -
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մա նա կա վո րա պես, թե մշտա պես) միայն նրա
գոր ծու նեու թյան հա կա սահ մա նադ րա կա նու թյան
դեպ քում։ Հետևա բար` մինչև Սահ մա նադ րա -
կան դա տա րա նի կող մից կու սակ ցու թյան գոր -
ծու նեու թյու նը հա կա սահ մա նադ րա կան ճա նա -
չե լու և ար գե լե լու մա սին ո րո շում ըն դու նե լը կու -
սակ ցու թյունն ու նրա գոր ծիչ ներն ի րա վունք ու -
նեն ա նար գել գոր ծե լու, ան գամ ե թե կու սակ -
ցու թյան գոր ծու նեու թյունն ի րո՛ք հա կա սահ մա -
նադ րա կան է։ Ուս տի, բա ցի կու սակ ցու թյան
գոր ծու նեու թյան հա կա սահ մա նադ րա կա նու թյու -
նից՝ չի կա րող գո յու թյուն ու նե նալ նրա գոր ծու -
նեու թյու նը (ժա մա նա կա վո րա պես) ար գե լե լու
որևէ այլ հիմք։

Կու սակ ցու թյան՝ որ պես ժո ղովր դի քա ղաքա -
կան կամ քի ձևա վոր մանն ու ար տա հայտ մա նը
նպաս տող կազ մա կեր պու թյան հա մար (Սահմ.
8-րդ հոդ. 3-րդ մաս) բա ցա սա կան հետևանք -
ներ կա րող է ա ռա ջաց նել միայն նրա հա կասահ -
մա նադ րա կա նու թյու նը և միայն այն ժա մա նակ,
երբ Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը հա մա պա -
տաս խան վա րույ թում ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան
46-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սի 2-րդ նա խա դա սու -
թյա նը հա մա պա տաս խան ո րո շում է ըն դու նել
կու սակ ցու թյունն ար գե լե լու մա սին։ Սահ մա նա -
դրա կան դա տա րա նի՝ 46-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա -
սի 2-րդ նա խա դա սու թյամբ ամ րագր ված մե -
նաշ նոր հից բխում է, որ մինչև Սահ մա նադ րա -
կան դա տա րա նի կող մից կու սակ ցու թյունն ար -
գե լե լու մա սին կոնս տի տու տիվ ո րո շում ըն դու -
նե լը լիո վին բա ցառ վում է որևէ կու սակ ցու թյան
գո յու թյան ու գոր ծու նեու թյան դեմ վար չա կան
կամ դա տա կան որևէ այլ մի ջոց ձեռ նար կե լու
հնա րա վո րու թյու նը, ինչ քան էլ որ կու սակ ցու -
թյու նը թշնա մա կան վե րա բեր մունք ու նե նա գոր -
ծող սահ մա նադ րա կան կար գի նկատ մամբ։

Ան գամ ծայ րա հե ղա կան, բայց (դեռ) չար -
գել ված կու սակ ցու թյան գոր ծու նեու թյան ա զա -
տու թյան, հատ կա պես՝ հա վաք նե րի ա զա տու -
թյան (Սահմ. 44-րդ հոդ.) որևէ սահ մա նա փա -
կում ան թույ լատ րե լի է։ Չար գել ված, աջ ար մա -
տա կան կու սակ ցու թյուն նե րի հան րա հա վաք -
ներն ու ցույ ցե րը պաշտ պան վում են նաև կար -
ծի քի ար տա հայտ ման ա զա տու թյամբ ( Սահմ.
42-րդ հոդ.), քա նի դեռ այդ ըն թաց քում ար ված

հայ տա րա րու թյուն նե րը չեն խախ տում օ րեն քը։
Քա ղա քա ցի ներն սկզբուն քո րեն ա զատ են հար -
ցա կա նի տակ դնել Սահ մա նադ րու թյան հիմ -
նա րար ար ժեք նե րը, քա նի դեռ նրանք դրա նով
չեն վտան գում ու րիշ նե րի ի րա վա կան բա րիք -
նե րը։ Միայն սահ մա նադ րա կան կարգն ա ռանձ -
նա հա տուկ կեր պով վտան գե լու նա խա պայ մա -
նի պա րա գա յում է, որ ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան
46-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սի 2-րդ նա խա դա սու -
թյու նը նա խա տե սում է նման վտան գի կանխ -
ման հա տուկ մի ջոց՝ կու սակ ցու թյան ար գե լու -
մը։ Մինչև 46-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սի 2-րդ նա -
խա դա սու թյամբ սահ ման ված կան խար գե լիչ մի -
ջո ցի կի րա ռու մը՝ կու սակ ցու թյու նը պետք է իր
քա ղա քա կան գոր ծու նեու թյան մեջ ա զատ լի նի
ցան կա ցած ի րա վա կան խո չըն դո տից։

III. Կու սակ ցու թյան գոր ծու նեու թյու նը կա -
սեց նե լու կամ ար գե լե լու վա րույ թը

1. Ի րա վա սու դի մու մա տու նե րը
Կու սակ ցու թյուն նե րի գոր ծու նեու թյու նը կա -

սեց նե լու կամ ար գե լե լու վա րույ թում12 ի րա վա -
սու դի մու մա տու ներ են ՀՀ Ազ գա յին ժո ղո վը
(Սահմ. 169-րդ հոդ. 1-ին մա սի 1-ին կետ) և ՀՀ
կա ռա վա րու թյու նը (Սահմ. 169-րդ հոդ. 1-ին
մա սի 5-րդ կետ)։ Նրանք կա րող են դի մում
ներ կա յաց նել Սահ մա նադ րա կան դա տա րան,
որ պես զի դա տա րա նը ո րո շի, թե արդ յոք կոնկ -
րետ կու սակ ցու թյու նը հա կա սահ մա նադ րա կա՞ն
է ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 46-րդ հոդ վա ծի 4-րդ
մա սի 2-րդ նա խա դա սու թյան ի մաս տով։

Ո՛չ ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 46-րդ հոդ վա ծի
4-րդ մա սը, ո՛չ 169-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին
ու 5-րդ կե տե րը թույլ չեն տա լիս միան շա նակ
հաս կա նալ, թե դի մու մա տու նե րը, ովքեր հա մոզ -
ված են որևէ կու սակ ցու թյան հա կա սահ մա նա -
դրա կա նու թյան հար ցում, պար տա վո՞ր են արդյոք
դի մել Սահ մա նադ րա կան դա տա րան, թե՞ կա -
րող են, քա ղա քա կան նպա տա կա հար մա րու թյու -
նից ել նե լով, ձեռն պահ մնալ Սահ մա նադ րա կան
դա տա րա նում կու սակ ցու թյուն նե րի գոր ծու նեու -
թյու նը կա սեց նե լու կամ ար գե լե լու վա րույթ հա -
րու ցե լուց։ Հայ կա կան ի րա վա բա նա կան գրա -
կա նու թյան մեջ և Սահ մա նադ րա կան դա տա -
րա նի պրակ տի կա յում գո յու թյուն չու նի այս հար -
ցի վե րա բեր յալ որևէ դիր քո րո շում։ Կար ծում եմ,
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12 Կուսակցությունների գործունեությունը կասեցնելու կամ արգելելու վարույթի մանրամասները «Սահմա նադրական
դատարանի մասին» ՀՀ օրենքի կարգավորման առարկա են (Սահմ. 169-րդ հոդ. 5-րդ մաս)։
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որ Սահ մա նադ րա կան դա տա րան դի մե լու հար -
ցը պետք է գտնվի դի մու մա տու նե րի ար դար
հա յե ցո ղու թյան շրջա նա կում։ Այդ հա յե ցո ղու -
թյու նը, սա կայն, չի կա րող ան սահ մա նա փակ լի -
նել։ Ե թե կու սակ ցու թյան հա կա սահ մա նադ րա -
կա նու թյու նը կաս կա ծե լի չէ, և այդ կու սակ ցու -
թյա նը քա ղա քա կան քննար կում նե րի մի ջո ցով
քա ղա քա կան լուրջ դե րա կա տա րու թյու նից հե -
ռաց նե լու և դ րա նով իսկ նրա նից բխող քա ղա -
քա կան վտանգ նե րը կան խե լու ջան քե րը բա վա -
կա նա չափ հա ջող չեն ե ղել, ա պա այդ պայ ման -
նե րում ի րա վա սու դի մու մա տու նե րի հա յե ցո ղու -
թյու նը պի տի նվա զի մինչև զրո։13 Այս պա րա -
գա յում կու սակ ցու թյունն ար գե լե լու խնդրան քով
Սահ մա նադ րա կան դա տա րան դի մե լը դառ նում
է պար տա կա նու թյուն։ Ե թե ի րա վա սու դի մու մա -
տու մար մին ներն այս վի ճակն այդ պես թող նում
են, ա պա հենց նրա՛նց պետք է մեղ սագ րել տևող
հա կա սահ մա նադ րա կա նու թյու նը, այլ կերպ ա -
սած՝ Ազ գա յին ժո ղովն ու կա ռա վա րու թյունն այս -
պի սի դեպ քե րում ի րենց ան գոր ծու թյամբ խախ -
տում են Սահ մա նադ րու թյու նը։

Գործ նա կան կարևո րու թյուն ու նի Սահ մա -
նադ րա կան դա տա րան դի մե լու պար տա կա նու -
թյունը, այ նո ւա մե նայ նիվ, միայն այն դեպ քում,
երբ այդ պար տա կա նու թյան խախ տու մը կա -
րող է վի ճարկ վել Սահ մա նադ րա կան դա տա -
րա նում, այ սինքն՝ այդ պար տա կա նու թյան կա -
տա րու մը կա րե լի է հար կադ րել դա տա կան կար -
գով։ Օ րի նակ՝ հնա րա վոր է հետևյալ դեպ քը։
Ազ գա յին ժո ղո վի փոք րա մաս նու թյու նը դի մում
է Սահ մա նադ րա կան դա տա րան՝ ՀՀ Սահ մա -
նադ րու թյան 169-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 2-րդ
կե տի համաձայն՝ 168-րդ հոդ վա ծի 4-րդ կե տի
հա մակ ցու թյամբ՝ ընդ դեմ Ազ գա յին ժո ղո վի՝ իբրև
ամ բող ջա կան մարմ նի, և պն դում է, որ Ազ գա -
յին ժո ղովն իր ան գոր ծու թյամբ (այն է՝ կու սակ -
ցու թյան գոր ծու նեու թյունն ար գե լե լու հար ցով
Սահ մա նադ րա կան դա տա րան չդի մե լով) խախ -
տել է փոք րա մաս նու թյան ի րա վունք ներն այն
ի մաս տով, որ հա մա պա տաս խան կու սակ ցու -
թյան գոր ծու նեու թյունն ար գե լե լու դեպ քում նրա
ան դամ նե րը կկորց նեն ի րենց ման դատ նե րը,
ին չը կա րող է Ազ գա յին ժո ղո վում փո խել ու ժե րի
հա րա բե րակ ցու թյու նը հօ գուտ դի մու մա տո ւի։

Կու սակ ցու թյուն նե րի գոր ծու նեու թյու նը կա -
սեց նե լու կամ ար գե լե լու վա րույ թում պա տաս -
խա նող կողմն այն կու սակ ցու թյունն է, ո րին
վե րագր վում է իր գոր ծու նեու թյան հա կա սահ -
մա նադ րա կա նու թյու նը։

2. Կու սակ ցու թյունն ար գե լե լու մա սին
Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի ո րոշ ման բո -
վան դա կու թյունն ու գոր ծո ղու թյու նը

ա) Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի ո րոշ -
ման ի րա վա կան բնույ թը

Կու սակ ցու թյունն ար գե լե լու մա սին Սահ մա -
նադ րա կան դա տա րա նի ո րո շու մը ճա նաչ ման
ո րո շում է, ո րը, սա կայն, քա ղա քա կան կու սակ -
ցու թյուն նե րի ա ռանձ նա հա տուկ դա տա վա րա -
կան պաշտ պա նու թյան ե րաշ խի քի պատ ճա ռով
ու նի ոչ թե զուտ դեկ լա րա տիվ, այլ՝ կոնս տի -
տու տիվ բնույթ։ Մինչև Սահ մա նադ րա կան դա -
տա րա նի կող մից ո րո շում ըն դու նե լը կու սակ ցու -
թյունն ու նրա գոր ծիչ նե րը, չնա յած կու սակ ցու -
թյան գոր ծու նեու թյան հա կա սահ մա նադ րա կա -
նու թյա նը, ի րա վունք ու նեն ա նար գել գոր ծե լու։

Կու սակ ցու թյան հա կա սահ մա նադ րա կա -
նու թյան վե րա բեր յալ Սահ մա նադ րա կան դա -
տա րա նի ո րո շու մը չու նի հե տա դարձ ուժ։ Կու -
սակ ցու թյան գոր ծիչ նե րի ու հետևորդ նե րի գոր -
ծու նեու թյու նը կու սակ ցու թյու նը հա կա սահ մա -
նադ րա կան ճա նա չե լու մա սին ո րո շու մից ա ռաջ
ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծում պաշտ պան ված
է կու սակ ցա կան ար տո նու թյան դրույ թով (Սահմ.
46-րդ հոդ. 4-րդ մաս) նաև այն դեպ քում և չի
կա րող դառ նալ քրեաի րա վա կան սանկ ցիա յի
ա ռար կա, երբ ի րենց կու սակ ցու թյունն ա վե լի
ուշ հա կա սա հա մա նադ րա կան է ճա նաչ վում
Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի ո րոշ մամբ։

բ) Կու սակ ցու թյան կար գա վի ճա կի կո -
րուս տը

Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի ո րոշ մամբ
հա կա սահ մա նադ րա կան ճա նաչ ված կու սակ -
ցու թյու նը կորց նում է ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան
8-րդ հոդ վա ծով ամ րագր ված իր ա ռանձ նա հա -
տուկ սահ մա նադ րաի րա վա կան կար գա վի ճա -
կը և դ րա նով իսկ դուրս է մնում ՀՀ Սահ մա -
նադ րու թյան 46-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սի ե րաշ -
խի քի շրջա նա կից։ Սահ մա նադ րա կան դա տա -
րա նի ո րոշ ման հրա պա րա կու մը դա դա րեց նում Օ
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13 Streinz, in: von Mangoldt/Klein/Starck (Hrsg.), Kommentar zum Grundgesetz, 62010, Art. 21 Rn. 242; Klein, in:
Maunz/Dürig (Hrsg.), Grundgesetz, Kommentar, 2015, Art. 21 Rn. 547.



է կու սակ ցու թյան ի րա վա կան գո յու թյու նը։ Այս
ի րա վա կան հետևան քը վրա է հաս նում ipso
iure և չու նի ի կա տար ա ծե լու կա րիք։ Սահ մա -
նադ րա կան դա տա րա նի ո րոշ ման հետևանքով՝
պետք է կու սակ ցու թյու նը լու ծար վի։

գ) Հետ նորդ կազ մա կեր պու թյուն նե րի ար -
գել քը

Պետք է նաև ար գել վի մեկ այլ կազ մա կեր -
պու թյան ան վամբ նույն գոր ծու նեու թյան ի րակա -
նա ցու մը, քա նի որ հա կա ռակ դեպ քում կի մաս -
տազրկ վի կու սակ ցու թյունն ար գե լե լու մի ջո ցով
հե տապնդ վող նպա տա կը, այն է՝ ար գել ված կու -
սակ ցու թյա նը քա ղա քա կան կյան քից հե ռացնե -
լը։ Հետ նորդ կազ մա կեր պու թյուն է հա մար վում
այն կազ մա կեր պու թյու նը, ո րը շա րու նա կում է
Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի կող մից ար գել -
ված կու սակ ցու թյան փո խա րեն հե տապն դել նրա
հա կա սահ մա նադ րա կան նպա տակ նե րը։

IV. Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան
կոն վեն ցիա յի պա հանջ նե րը կու սակ ցու թյուն -
նե րի ար գել ման ազ գա յին վա րույ թի ձևա վոր -
ման առն չու թյամբ

1. Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան
կոն վեն ցիա յի նշա նա կու թյու նը սահ մա նադրա -
կան ի րա վուն քի մեկ նա բան ման հա մար

Թեև Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան
կոն վեն ցիան (ՄԻԵԿ) որ պես այդ պի սին ՀՀ Սահ -
մա նադ րա կան դա տա րա նի կող մից կի րա ռե լի
ստուգ ման մասշ տաբ չէ, սա կայն Սահ մա նադրա -
կան դա տա րա նը ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան նոր -
մե րը մեկ նա բա նե լիս և կի րա ռե լիս պետք է հաշ -
վի առ նի ՄԻԵԿ-ի բո վան դա կու թյունն ու զար -
գաց ման մա կար դա կը Հա յաս տա նի Հան րա պե -
տու թյան սահ մա նադ րա կան և մի ջազ գա յին պար -
տա վո րու թյուն նե րի միջև բա խու մից հնա րա վո -
րինս խու սա փե լու հա մար։ Հա յաս տա նի կող մից
ՄԻԵԿ-ին միա նա լու պատ ճա ռով կու սակ ցու թյունն
ար գե լե լու մա սին Սահ մա նադ րա կան դա տա րա -
նի ո րո շու մը նույն պես են թա կա է Մար դու ի րա -
վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի (ՄԻԵԴ) վե -

րահս կո ղու թյա նը։ Այդ վե րահս կո ղու թյու նը հա -
րուց վում է ՄԻԵԴ ներ կա յաց ված ան հա տա կան
գան գա տի մի ջո ցով՝ ՄԻԵԿ 34-րդ հոդ վա ծի հա -
մա ձայն։ Ի րա վա կան պաշտ պա նու թյան այս մի -
ջո ցից կա րող են օգտ վել ՀՀ Սահ մա նադ րա կան
դա տա րա նի կող մից ար գել ված կու սակ ցու թյու -
նը14 և դ րա ան դամ նե րը, ե թե նրանք կա րող են
պնդել, որ կու սակ ցու թյան ար գե լու մը խախ տում
է ՄԻԵԿ-ով կամ դրան կից Ար ձա նագ րու թյուն -
նե րով ե րաշ խա վոր ված ի րենց ի րա վունք ներն ու
հիմ նա րար ա զա տու թյուն նե րը։

2. Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան
դա տա րա նի պրակ տի կան կու սակ ցու թյուն -
նե րի ար գել ման վե րա բեր յալ

ա) Ստուգ ման մասշ տա բը
Քա նի որ ՄԻԵԿ-ը, ի տար բե րու թյուն ՀՀ

Սահ մա նադ րու թյան, կու սակ ցու թյուն նե րի ա -
զա տու թյան որևէ բա ռա ցի ե րաշ խիք չի պա րու -
նա կում, ուս տի կու սակ ցու թյուն նե րի ար գել ման
հար ցով ՄԻԵԴ-ի ստուգ ման մասշ տա բը ՄԻԵԿ
11-րդ հոդ վա ծի ան հա տա կան ի րա վունքն է։15
Կու սակ ցու թյունն ար գե լե լու ամ րագ րու մը ՀՀ
Սահ մա նադ րու թյան 46-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա -
սի 2-րդ նա խա դա սու թյու նում և «Սահ մա նա -
դրա կան դա տա րա նի մա սին» գոր ծող ՀՀ օրեն -
քի 85-րդ հոդ վա ծում բա վա րա րում է ՄԻԵԿ 11-
րդ հոդ վա ծի այն պա հան ջը, որ ար գել քը պետք
է նա խա տես ված լի նի օ րեն քով։ ՀՀ Սահ մա -
նադ րու թյան 46-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սի 2-րդ
նա խա դա սու թյու նը սահ մա նադ րա կան այլ
դրույթ նե րի հետ հա մակ ցու թյան մեջ, ո րոնք
ամ րագ րում են Հա յաս տա նի Հան րա պե տու -
թյան սահ մա նադ րա կան կար գը, նաև բա վա -
կա նա չափ ո րո շա կի է։

ՄԻԵԿ 11-րդ հոդ վա ծում ամ րագր ված այ լոց
հետ միա վոր վե լու ա զա տու թյան ի րա վուն քը նե -
րա ռում է նաև քա ղա քա կան կու սակ ցու թյուն նե -
րին։16 Այս դրույ թը պաշտ պա նում է քա ղա քա -
կան կու սակ ցու թյուն նե րի հիմ նադ րու մը, գո յու -
թյունն ու գոր ծու նեու թյու նը։17 Քա նի որ կար ծիք
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14 ՄԻԵԿ 34-րդ հոդվածի շրջանակում արգելված կուսակցության շարունակվող դատավարական գործունակության
մասին տե՛ս Grabenwarter/Pabel, Europäische Menschenrechtskonvention, 52012, §13 Rn. 14.

15 Տե՛ս Emek, Parteiverbote und Europäische Menschenrechtskonvention, 2007, S. 137; Kontopodi, Die Rechtsprechung des
Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte zum Verbot politischer Parteien, 2007, S. 18; Theuer kauf, Parteiverbote
und die Europäische Menschenrechtskonvention, 2006, S. 253.

16 Առաջին անգամ այդ մասին ՄԻԵԴ 30.01.1998 թ. վճռում, Թուրքիայի Միավորված Կոմունիստական Կուսակցությունը
և այլք ընդդեմ Թուրքիայի, RJD 1998-I, էջ 25:

17 ՄԻԵԴ մշտական պրակտիկան՝ սկսած ՄԻԵԴ 30.01.1998 թ. վճռից։
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ար տա հայ տե լու ա զա տու թյան (կո լեկ տիվ) ի րա -
կա նա ցու մը միա վո րում նե րի ա զա տու թյան նպա -
տակ նե րից մեկն է, ուս տի ՄԻԵԿ 11-րդ հոդ վա -
ծը պետք է մեկ նա բա նել ՄԻԵԿ 10-րդ հոդ վա ծի
լույ սի ներ քո։18 ՄԻԵԿ 10-րդ հոդ վա ծի գոր ծո ղու -
թյու նը, ըստ ՄԻԵԴ-ի, տա րած վում է հատ կա -
պես քա ղա քա կան կու սակ ցու թյուն նե րի վրա,
քա նի որ նրանք վճռո րոշ դեր են խա ղում բազ -
մա կար ծու թյան ե րաշ խա վոր ման ու դրա նով իսկ
ժո ղովր դա վա րու թյան գոր ծու նա կու թյան հա -
մար։19 Հա սա րա կու թյան քա ղա քա կան կար ծի -
քի ձևա վո րու մը, ո րը պաշտ պան վում է ՄԻԵԿ
10-րդ հոդ վա ծով, ներգ րավ վում է, այս պի սով,
ՄԻԵԿ 11-րդ հոդ վա ծից բխող պաշտ պա նու -
թյունն ու ժե ղաց նե լու հա մար։ ՄԻԵԿ 11-րդ հոդ -
վա ծի պաշտ պա նու թյան ո լոր տը նե րա ռում է
նաև այն պի սի կար ծիք նե րը, ո րոնք պե տու թյա -
նը կամ բնակ չու թյան մի մա սին նե ղաց նում,
ապ շեց նում կամ ան հանգս տաց նում են (“offend,
shock or disturb”)։20 ՄԻԵԴ-ը կար ծի քի ա զատ
ար տա հայտ ման ի րա վունքն ան վա նում է «ժո -
ղովր դա վա րա կան հա սա րա կու թյան հիմք»։21

բ) Կու սակ ցու թյան ար գել ման նա խա պայ -
ման նե րը

Նկա տի ու նե նա լով ՄԻԵԿ 11-րդ հոդ վա ծի՝
10-րդ հոդ վա ծի մի ջո ցով ու ժե ղաց ված պաշտ -
պա նու թյու նը և ժո ղովր դա վա րու թյան հա մար
կու սակ ցու թյուն նե րի ա զա տու թյան էա կան նշա -
նա կու թյու նը՝ ՄԻԵԿ 11-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա -
սում ամ րագր ված նպա տակ նե րը, ո րոնք թույ -
լատ րում են մի ջամ տու թյու նը միա վոր ման ա -
զա տու թյան նկատ մամբ, պետք է կի րա ռել սահ -
մա նա փակ ձևով։22 Այդ պատ ճա ռով ՄԻԵԿ 11-
րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի շրջա նա կում միայն
հա մո զիչ ու ծան րակ շիռ հիմ քե րը (“convincing
and compelling reasons”) և հ րա տապ կա րի քը
(“pressing social need”) կա րող են ար դա րաց -

նել կու սակ ցու թյան ար գե լու մը։23 Պե տու թյունն
ու նի գնա հատ ման շատ փոքր ա զա տու թյուն
(“margin of appreciation”) բա ցա ռու թյուն նե րի
հաս տատ ման հար ցում։24 ՄԻԵԴ-ն ստու գում է
ազ գա յին ո րո շում նե րը ոչ միայն դրանց հիմ -
նա վո րում նե րի հա մոզ չա կա նու թյան, այլ նաև
այն տե սանկ յու նից, թե արդ յոք մի ջամ տու թյու -
նը չա փա վո՞ր (“proportionate”) է:25

ՄԻԵԴ-ի պրակ տի կան այս ըն թաց քում
ար դեն ստան դար տաց րել է կու սակ ցու թյունն
ար գե լե լիս ձեռ նարկ վե լիք գնա հա տու մը։ Մի
կող մից՝ պետք է հաշ վի առ նել կու սակ ցու թյան
կող մից հե տապնդ վող քա ղա քա կան նպա -
տա կը։ Մյուս կող մից՝ վճռո րոշ են այն մի ջոց -
նե րը, ո րոն ցով կու սակ ցու թյու նը հե տապն դում
է իր նպա տակ նե րը։ Բռ նու թյու նը կամ տար -
րա կան հիմ նա րար սկզբունք ներն ար հա մար -
հե լու այլ ձևե րը հա կա սում են ժո ղովր դա վա -
րու թյա նը։26

Ըստ ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 46-րդ հոդ վա -
ծի 4-րդ մա սի 2-րդ նա խա դա սու թյան՝ ար գել -
ման են են թա կա այն կու սակ ցու թյուն նե րը, ո -
րոնք քա րո զում են սահ մա նադ րա կան կար գի
բռնի տա պա լում կամ բռնու թյուն են կի րա ռում
սահ մա նադ րա կան կար գը տա պա լե լու նպա տա -
կով։ Այս նպա տակն իր հա մա պա տաս խա նու -
թյունն է գտնում, մաս նա վո րա պես, հա սա րակու -
թյան անվ տան գու թյան պաշտ պա նու թյան ի րա -
վա կան բա րի քում, ո րը հան դես է գա լիս իբրև
հա վաք նե րի ա զա տու թյան սահ ման (ՄԻԵԿ 11-
րդ հոդ. 2-րդ մաս), մի նպա տակ, ո րը ՄԻԵԴ-ը
ճա նա չում է իբրև կու սակ ցու թյունն ար գե լե լու լե -
գի տիմ նպա տակ։27 ՄԻԵԴ-ը պաշտ պա նում է
այն տե սա կե տը, որ կու սակ ցու թյու նը չպետք է
ար գել վի ար դեն այն ժա մա նակ, երբ նա հան դես
է գա լիս այն պի սի դիր քե րից, ո րոնք ուղղ ված են
ա ռան ձին սահ մա նադ րա կան դրույթ նե րի դեմ,
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18 Այս մասին հիմնավորապես ՄԻԵԴ 30.01.1998 թ. վերոհիշյալ վճռում, էջ 42։ Վերջին անգամ 12.11.2003 թ. վճռում,
Թուրքիայի Սոցիալիստական Կուսակցությունը և այլք ընդդեմ Թուրքիայի, թիվ 26.482/95, էջ 36։

19 ՄԻԵԴ 30.01.1998 թ. նշված վճռում, էջ 47։
20 ՄԻԵԴ 7.12.1976 թ. վճռում, Հենդիսայդն ընդդեմ Միացյալ Թագավորության, գանգատ թիվ 5493/72։
21 Grabenwarter/Pabel, Europäische Menschenrechtskonvention, 52012, §23 Rn. 26.
22 Meyer-Ladewig, in: EMRK, 32011, Art. 11 Rn. 31.
23 ՄԻԵԴ 30.01.1998 թ. նշված վճռում, էջ 46։
24 ՄԻԵԴ 30.01.1998 թ. նշված վճռում, էջ 46։
25 ՄԻԵԴ 30.01.1998 թ. նշված վճռում, էջ 47։
26 ՄԻԵԴ (Մեծ Պալատ) 13.02.2003 թ. վճռում, Ռեֆահ Կուսակցությունն ու այլք ընդդեմ Թուրքիայի, գանգատ թիվ

41.340/98, էջ 97։
27 ՄԻԵԴ 30.01.1998 թ. վճռում, Թուրքիայի Միավորված Կոմունիստական Կուսակցությունը և այլք ընդդեմ Թուրքիայի,

RJD 1998-I, էջ 40։



բայց սահ մա նադ րա կան կար գը չեն վնա սում։
Կու սակ ցու թյան նպա տա կադ րու մը գնա հա տե լու
հա մար ՄԻԵԴ-ը հիմք է ըն դու նում կու սակ ցության
ա ռաջ նորդ նե րի քա ղա քա կան գոր ծո ղու թյուն -
նե րը, օ րի նակ՝ նրանց ծրագ րա յին ե լույթ նե րը,
ինչ պես նաև նրա ան դամ նե րի քա րոզ չա կան և
ար տա խորհր դա րա նա կան գոր ծու նեու թյու նը։28

Այ նո ւա մե նայ նիվ, ան գամ ե թե ար տա քի նից ըն -
կա լե լի գոր ծու նեու թյու նը հա մա հունչ է ժո ղովըր -
դա վա րու թյան հիմ նա րար ար ժեք նե րին, կու սակ -
ցու թյու նը չի կա րող վա յե լել Կոն վեն ցիա յի պաշտ -
պա նու թյու նը, ե թե կու սակ ցու թյան ծրա գի րը
թաքց նում է իր ի րա կան նպա տակ ներն ու մտա -
դրու թյուն նե րը և միայն ա ռերևույթ է ըն դու նում
ա զա տա խոհ ժո ղովր դա վա րու թյան ար ժեք ները։29

ՄԻԵԴ-ը կու սակ ցու թյունն ար գե լե լու թույլա -
տրե լիու թյու նն զգա լիո րեն կախ ման մեջ չի դնում
նաև ժո ղովր դա վա րա կան կար գին սպառ նա ցող
կոնկ րետ վտան գից։30 Ըստ ՄԻԵԴ-ի՝ հա սա րա -
կա կան հան դուր ժո ղու թյան պա հան ջի ի րա վունքը
կորց նում է այն կու սակ ցու թյու նը, ո րը մեր ժում է
ու րիշ նե րի ա զա տու թյու նը։31 Կու սակ ցու թյունն ար -
գե լե լու հար ցում չպետք է սպա սել, մինչև կուսակ -
ցու թյունն ուժ հա վա քի ու ի վի ճա կի լի նի ի րա -
կա նաց նե լու այն պի սի գոր ծո ղու թյուն ներ, ո րոնք
հա կադր վում են ժո ղովր դա վա րու թյա նը։32

Բռ նու թյուն կի րա ռե լը կամ բռնու թյուն գոր -
ծադ րե լու կո չը՝ իբրև հա կա ժո ղովր դա վա րա -

կան մի ջոց, վկայում է, ըստ ՄԻԵԴ-ի պրակ տի -
կա յի, հօ գուտ կու սակ ցու թյունն ար գե լե լու թույ -
լատ րե լիու թյան։33

V. Կու սակ ցու թյուն նե րի ար գե լումն այլ
երկր նե րում

Եվ րո պա կան Միու թյան երկր նե րից Գեր -
մա նիա յի և Դա նիա յի Սահ մա նադ րու թյուն ներն
են պա րու նա կում ի րա վա կար գա վո րում ներ, ըստ
ո րոնց՝ կու սակ ցու թյուն նե րի ար գել ման հար ցով
դի մում կա րող է ներ կա յաց վել Գեր մա նիա յի
Դաշ նա յին Սահ մա նադ րա կան դա տա րան և
Դա նիա յի Թա գա վո րու թյան Բարձ րա գույն դա -
տա րան։34 Եվ րո պա կան Միու թյան արևել յան
ըն դար ձա կու մից հե տո Լե հաս տանն35 ու Չեխիա -
յի Հան րա պե տու թյու նը36 հա ջորդ եր կու ան դամ
պե տու թյուն ներն են, ո րոնք կու սակ ցու թյուն նե -
րի ար գե լումն ամ րագ րել են սահ մա նա դրա կան
մա կար դա կով։ Էս տո նիա յում կու սակ ցու թյունն
ար գե լե լու լիա զո րու թյու նը նույն պես պատ կա -
նում է Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նին,37 թեև
կու սակ ցու թյուն նե րը նյու թա կան ա ռու մով հա -
մար վում են միա վո րում նե րի են թա տե սակ, ո -
րոնց հա մար լրա ցու ցիչ գոր ծում է նաև միա վո -
րում նե րի ի րա վուն քը։38 Եվ րո պա կան Միու թյան
մյուս երկր նե րում կու սակ ցու թյուն նե րի ար գե լու -
մը կար գա վոր ված է կա՛մ միա վո րում նե րի մա -
սին օ րենսդ րու թյամբ,39 կա՛մ կու սակ ցու թյուն նե -
րի մա սին օ րենսդ րու թյամբ։40 Միայն Ի տա լիան
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28 Նույն տեղում, էջ 58։
29 ՄԻԵԴ 9.04.2002 թ. վճռում, Յազար Կարտաշ Ակսոյն ու Աշխատանքի Ժողովրդական Կուսակցությունն ընդդեմ

Թուրքիայի, RJD 2002-II, էջ 395; ՄԻԵԴ (Մեծ Պալատ) 13.02.2003 թ. վճռում, Ռեֆահ Կուսակցությունն ու այլք
ընդդեմ Թուրքիայի, RJD 2003-II, էջ 267։

30 Hillgruber, in: Merten/Papier (Hrsg.), Handbuch der Grundrechte in Deutschland und Europa, 2013, S. 515.
31 ՄԻԵԴ (Մեծ Պալատ) 13.02.2003 թ. վճռում, Ռեֆահ Կուսակցությունն ու այլք ընդդեմ Թուրքիայի, գանգատ թիվ

41.340/98, էջ 75։
32 Նույն տեղում, էջ 102։
33 Meyer-Ladewig, in: EMRK, 32011, Art. 11 Rn. 31.
34 Գերմանիայի Հիմնական օրենքի 21-րդ հոդվածի 2-րդ մաս և Դանիայի Թագավորության Սահմանադրության 78-

րդ պարագրաֆի 4-րդ մաս։
35 Լեհաստանի Սահմանադրության 188-րդ հոդվածի 4-րդ կետ։
36 Չեխիայի Հանրապետության Սահմանադրության 87-րդ հոդվածի 1-ին մաս։
37 Սահմանադրական վերահսկողության մասին օրենքի §§32-36։
38 «Կուսակցությունների մասին օրենքի» §1: Էստոնիայում իրավիճակի մասին մանրամասն տե՛ս՝ Schmidt, Neuregelung

der Verfassungsgeichtsbarkeit in Estland, in: Osteuropa Recht 49 (2003), S. 43.
39 Օրինակ՝ Ֆրանսիայում («Մարտական խմբերի և մասնավոր զինված ջոկատների մասին» 1936 թ. օրենքի 1-ին հոդ -

ված), Իռլանդիայում (1939 թ. Offences against the State Act, 18-րդ հոդված), Նիդերլանդներում (Burgerlijk Wetboek,
15-րդ հոդված) և Միացյալ Թագավորությունում (1974 թ. Prevention of terrorism Act):

40 Օրինակ՝ Պորտուգալիայում («Քաղաքական կուսակցությունների մասին» օրենքի 21-րդ հոդված, «Սահմանադրական
դատարանի մասին» օրենքի 103-րդ հոդվածի 3-րդ մաս, 104-րդ հոդվածի 2-րդ մաս), Իսպանիայում («Կուսակցությունների
մասին» 1985 թ. օրենքի 5-րդ հոդված), ինչպես նաև Ավստրիայում («Արգելքի մասին» 1947 թ. օրենքի §1): Իսպա նիա -
յում իրավիճակի մասին տե՛ս իսպանական Սահմանադրական դատարանի որոշումը Henri Batasuna կուսակցությունն
արգելելու մասին։
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ու Մեծ Բ րի տա նիան չու նեն կու սակ ցու թյուն նե -
րի ար գել ման վա րույթ։41 Հին ժո ղովր դա վա րու -
թյուն նե րը չեն նա խա տե սում ո՛չ կու սակ ցու թյուն -
նե րի ար գել ման սե փա կան վա րույթ, ո՛չ սահ մա -
նադ րո րեն հա տուկ ե րաշ խա վոր ված ա զա տու -
թյուն ներ կու սակ ցու թյուն նե րի հա մար և, որ պես
կա նոն, ո՛չ էլ կու սակ ցու թյուն նե րի հա տուկ ի րա -
վունք, այլ ըն դա մե նը ճա նա չում են միա վո րում -
նե րի ընդ հա նուր ար գելք։42 Դ րան հա կա ռակ՝
այն ժո ղովր դա վա րու թյուն նե րը, ո րոնք դիկ տա -
տու րա են հաղ թա հա րել, ու նեն կու սակ ցու թյուն -
նե րի ա զա տու թյու նը սահ մա նա փա կող սահ մա -
նադ րա կան հա տուկ վա րույթ կու սակ ցու թյուն -
նե րի ար գել ման հա մար։

Թուր քիա յի Սահ մա նադ րու թյան 68-րդ և
69-րդ հոդ ված նե րը նա խա տե սում են կու սակ -
ցու թյունն ար գե լե լու հնա րա վո րու թյուն Սահ մա -
նադ րա կան դա տա րա նի ո րոշ մամբ՝ գլխա վոր
դա տա խա զու թյան դի մու մի հի ման վրա։ Կու -
սակ ցու թյունն ար գե լե լու մա սին ո րո շում ըն -
դուն վե լու դեպ քում բա ցառ վում է հետ նորդ որևէ
կազ մա կեր պու թյան հիմ նադ րու մը, և կու սակ -
ցու թյան այն ան դամ նե րին, ո րոնց գոր ծու նեու -
թյու նը պատ ճառ է դար ձել կու սակ ցու թյունն
ար գե լե լու հա մար, հինգ տար վա ըն թաց քում չի
թույ լատր վում դառ նալ կու սակ ցու թյան հիմ նա -
դիր կամ ան դամ։43

ՄԱՆԴԱՏՆԵՐԻ ՃԱԿԱՏԱԳԻՐԸ
ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅՈՒՆՆ

ԱՐԳԵԼԵԼՈՒՑ ՀԵՏՈ

I. Ման դատ նե րը կորց նե լը
Կու սակ ցու թյան ար գե լումն ան ժամ կետ է

և բա ցա ռում է նույն կու սակ ցու թյա նը կրկին

թույ լատ րե լը։44 Այդ պատ ճա ռով Արևմտ յան Եվ -
րո պա յի այն երկր նե րում, որ տեղ սահ մա նադրո -
րեն նա խա տես ված է հա կա սահ մա նադ րա կան
կու սակ ցու թյուն ներն ար գե լե լու հնա րա վո րու -
թյուն, կու սակ ցու թյու նը հա կա սահ մա նադ րա -
կան ճա նա չե լը հան գեց նում է այդ կու սակ ցու -
թյան բո լոր պատ գա մա վոր նե րի ման դատ նե -
րի կորս տի ընտ րա կան օ րենսդ րու թյան հա -
մա պա տաս խան կար գա վո րում նե րի հի ման
վրա,45 և այլևս կա րիք չկա այդ մա սին հա տուկ
նշե լու Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի ո րոշ -
ման մեջ։ Նման մո տեց ման հիմ նա վո րումն այն
է, որ հա կա ռակ պա րա գա յում հա կա սահ մա -
նա դրա կան կու սակ ցու թյա նը քա ղա քա կան կյան -
քից արդ յու նա վե տո րեն հե ռաց նե լու նպա տա կը
ձեռք չի բեր վի։46

Նկա տի ու նե նա լով այն հան գա ման քը, որ
ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 46-րդ հոդ վա ծի 4-րդ
մա սի 2-րդ նա խա դա սու թյու նը գրե թե բա ռա -
ցիո րեն վե րար տադ րում է Գեր մա նիա յի Հիմ -
նա կան օ րեն քի 21-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի
տեքս տը, հե տաքրք րա կան է Գեր մա նիա յի Դաշ -
նա յին Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի դիր քո -
րո շու մը ման դատ նե րի կորս տի հար ցի վե րա -
բեր յալ։ Դաշ նա յին Սահ մա նադ րա կան դա տա -
րա նը Սո ցիա լիս տա կան Կայ զե րա կան Կու սակ -
ցու թյան գոր ծով իր վճռում այն դիր քո րո շումն է
հայտ նել, որ «ման դատ նե րի կո րուստն ան մի -
ջա կա նո րեն բխում է Հիմ նա կան օ րեն քի 21-րդ
հոդ վա ծից»։47

II. Ա զատ ման դա տի սկզբուն քը
ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 94-րդ հոդ վա ծի

հա մա ձայն՝ պատ գա մա վո րը ներ կա յաց նում է
ամ բողջ ժո ղովր դին, կաշ կանդ ված չէ հրա մա -
յա կան ման դա տով, ա ռաջ նորդ վում է իր խղճով
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41 Իտալիայի Սահմանադրության միայն XII հոդվածի անցումային դրույթն արգելում է ֆաշիստական կուսակցությունների
նոր կազմավորումը։ Տե՛ս Kontopodi, Die Rechtsprechung des Europäischen Gerichtshofs für Menschenrechte zum
Verbot politischer Parteien, 2007, S. 126.

42 Hillgruber, in: Merten/Papier (Hrsg.), Handbuch der Grundrechte in Deutschland und Europa, 2013, S. 516.
43 Hillgruber, in: Merten/Papier (Hrsg.), Handbuch der Grundrechte in Deutschland und Europa, 2013, S. 517.
44 Kunig, in: Isensee/Kirchhof (Hrsg.), Handbuch des Staatsrechts der Bundesrepublik Deutschland, 32005, III, Rn. 327.
45 Օրինակ՝ Գերմանիայի Դաշնային Հանրապետության «Դաշնային ընտրությունների մասին» օրենքի 46-րդ

պարագրաֆի 1-ին մասի 1-ին նախադասության 5-րդ կետը և 4-րդ մասը, «Եվրոպական ընտրությունների մասին»
դաշնային օրենքի 22-րդ պարագրաֆի 2-րդ մասի 5-րդ կետը։ Նույն իրավական հետևանքը սահմանվում է նաև
դաշնային երկրամասերի ընտրական օրենքներով. Բադեն-Վյուրթեմբերգ՝ §49-ի 1-ին նախ.; Բավարիա՝ 59-րդ հոդ.
1-ին մաս; Բրանդենբուրգ՝ §41-ի 1-ին մասի 7-րդ կետ և §45-ի 1-ին մաս; Բրեմեն՝ §35-ի 1-ին մաս; Համբուրգ՝ §12-ի 1-
ին մաս; Հեսսեն՝ §41-ի 1-ին մաս; Ներքին Սաքսոնիա՝ §8-ի 1-ին մասի 4-րդ կետ; Թյուրինգիա՝ §46-ի 1-ին մասի 1-ին
նախադասության 4-րդ կետը և 4-րդ մասը և այլն։

46 BVerfG 2, 1, 73; 5, 85, 392.
47 BVerfG 2, 1, 75.



և հա մոզ մունք նե րով: Այս դրույ թով հայ սահ -
մա նա դի րը նույն պես ամ րագ րում է ա զատ (ներ -
կա յա ցուց չա կան) ման դա տի սկզբուն քը։

Գի տու թյան մեջ վի ճե լի է այն հար ցը, թե
արդ յոք ա զատ ման դա տի սկզբուն քը բա ցա -
ռո՞ւմ է ման դատ նե րի կո րուս տը կու սակ ցու թյունն
ար գե լե լու հետևանքով։ Ո րոշ գիտ նա կան ներ
մտա հո գու թյուն ներ ու նեն ման դատ նե րի ինք -
նա բե րա կան կորս տի հար ցում՝ պատ ճա ռա բա -
նե լով, թե չի կա րե լի ժո ղովր դի կող մից պատ -
գա մա վո րին տրված ման դատն ա ռանց այլևայ -
լու թյան կա պել նրա կու սակ ցու թյան ճա կա տա -
գրի հետ։48 Բա ցի այդ՝ պատ գա մա վո րի կարգա -
վի ճակն ան կախ է իր կու սակ ցա կան պատ կա -
նե լու թյու նից։ Թեև հա մա մաս նա կան ընտ րա -
կար գով ընտր ված պատ գա մա վոր նե րը կա րող
են ի րենց ման դատն ստա նալ միայն կու սակ -
ցու թյան կող մից հա մա պա տաս խան ցու ցակ -
ներ ներ կա յաց նե լու հի ման վրա, սա կայն նրանց
լե գի տի մու թյունն ան կախ է։ Կու սակ ցու թյու նից
կամ խմբակ ցու թյու նից դուրս գա լը կամ հե -
ռաց նե լը, ինչ պես նաև մեկ այլ կու սակ ցու թյուն
կամ խմբակ ցու թյուն տե ղա փոխ վելն ա մենևին
չեն շո շա փում պատ գա մա վո րի ման դա տը։
Հետևա բար՝ պատ գա մա վո րի լե գի տի մու թյան
ան կա խու թյան պատ ճա ռով չի կա րող վրա հաս -
նել ման դա տի կո րուստ նաև Սահ մա նադ րա -
կան դա տա րա նի կող մից կու սակ ցու թյունն ար -
գե լե լու դեպ քում։49

Հա կա ռակ տե սա կե տի կողմ նա կից նե րը
պնդում են, որ ա զատ ման դա տի սկզբուն քը չի
բա ցա ռում ման դատ նե րի կո րուս տը։ Թեև ա -
զատ ման դա տի սկզբուն քը ե րաշ խա վո րում է
պատ գա մա վո րի հա րա բե րա կան ան կա խու -
թյու նը կու սակ ցա կան ա պա րա տից, ո րի պատ -
ճա ռով ո՛չ կու սակ ցու թյու նից դուրս գա լը, ո՛չ կու -
սակ ցու թյու նից հե ռաց նե լը չեն հան գեց նում ման -

դա տի կորս տի, սա կայն այդ ան կա խու թյու նը
չի նշա նա կում, թե ա զատ ման դա տի մա սին
սահ մա նադ րա կան նոր մը կու սակ ցա կան կա -
պանք նե րից ա զատ պատ գա մա վո րի ֆիկ ցիա է
ամ րագ րում, ինչն անհ րա ժեշ տա բար պի տի հա -
կադր վի քա ղա քա կան հա մա կար գի ի րա կա նու -
թյա նը։ Այն հար ցի ո րո շու մը, թե կու սակ ցու -
թյունն ար գե լե լու դեպ քում ման դա տը պետք է
ա վե լի շուտ վե րագր վի կու սակ ցու թյա ՞նը, թե՞
պատ գա մա վո րին՝ ներ կա յա ցուց չու թյան սկզբուն -
քի ի մաս տով, պատ կա նում է հա սա րակ օ -
րենսդ րին։50 Բա ցի այդ՝ ա զատ ման դա տի
սկզբունքն իր ան մի ջա կան սահ մա նադ րա կան
սահ մա նա փա կումն է գտնում Սահ մա նադ րու -
թյան կող մից ստեղծ ված ա զա տա խոհ ժո ղովըր -
դա վա րու թյան գոր ծու նա կու թյան պայ ման նե րի
ե րաշ խա վոր ման մեջ։ Ե թե ժո ղովր դի քա ղա -
քա կան կամ քի ձևա վո րու մը պի տի զերծ պահ -
վի հա կա սահ մա նադ րա կան կու սակ ցու թյուն նե -
րի ազ դե ցու թյու նից, ա պա դա ա ռա վել ևս պետք
է վե րա բե րի խորհր դա րա նում պե տա կան կամ -
քի ձևա վոր մա նը։51

III. Ման դատ նե րը կորց նե լու հա մա պա -
տաս խա նու թյու նը ՄԻԵԿ-ին

ՄԻԵԴ-ը կու սակ ցու թյունն ար գե լե լու
հետևան քով մի թուրք պատ գա մա վո րի ման -
դա տի ինք նա բե րա կան կորս տի մեջ ան հա մա -
չափ մի ջամ տու թյուն է տե սել Կոն վեն ցիա յի 1-
ին ար ձա նագ րու թյան 3-րդ հոդ վա ծով ե րաշ -
խա վոր ված ա զատ ընտ րու թյուն նե րի ի րա վուն -
քի նկատ մամբ։ Ման դա տի կո րուս տը՝ իբրև կու -
սակ ցու թյունն ար գե լե լու ինք նա բե րա կան ի րա -
վա կան հետևանք, պետք է մեղմ վի կոնկ րետ
դեպ քի քննու թյան (կոնկ րետ պատ գա մա վո րի
անձ նա կան քա ղա քա կան ակ տի վու թյան ստուգ -
ման) հնա րա վո րու թյամ բ։52
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48 Streinz, in: von Mangoldt/Klein/Starck (Hrsg.), Kommentar zum Grundgesetz, 62010, Art. 21 Rn. 249.
49 Hesse, Grundzüge des Verfassungsrechts der Bundesrepublik Deutschland, 201999, S. 256-257.
50 Ipsen, in: Sachs (Hrsg.), Grundgesetz, 62011, Art. 21 Rn. 199.
51 Hillgruber, in: Merten/Papier (Hrsg.), Handbuch der Grundrechte in Deutschland und Europa, 2013, S. 504-505.
52 ՄԻԵԴ, 11.06.2002 թ. վճռում, Սելիմ Սադակն ու այլք ընդդեմ Թուրքիայի, գանգատ թիվ 25.144/94, էջ 37։



51

ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ 

Նա խա դե պի ա ռա ջա ցու մը՝ որ պես քա ղա -
քա կան ի րա վա կան ինս տի տուտ, կապ ված է ե -
ղել պե տա կան իշ խա նու թյան մար մին նե րի
ստեղծ ման հետ: Հաս տա տուն ի րա վա կան հա -
մա կար գի բա ցա կա յու թյան պատ ճա ռով վեր -
ջին ներս, ել նե լով հան րա յին շա հե րից, ըն դու -
նել են սե փա կան ո րո շում նե րը:

Հնա գույն դա տա րանն ու նե ցել է նա խա դե -
պա յին բնույթ, բայց այ նո ւա մե նայ նիվ, հիմ նա -
կա նում չի հետևել նախ կի նում ըն դու նած սե -
փա կան ո րո շում նե րին: Բա բե լո նի ար քա Համ -
մու րա բիի օ րենք նե րի ժո ղո վա ծուն (դա տաս -
տա նա գիր քը)1 առաջարկել է պրակ տի կա յում
հա ճա խա կի հան դի պող գոր ծե րով ներ կա յաց -
ված լու ծում ներ, ո րոնք կի րառ վել են պե տա -
կան կա ռա վար ման ստո րա դաս մար մին նե րի
կող մից և դ րա նով վե րա դաս նե րին ա զա տել
լրա ցու ցիչ հար ցե րի խնդիր նե րից: Նա խա դե -
պը, որ պես կա նոն, կոնկ րետ ո լոր տում դա դա -
րել է իր գոր ծո ղու թյունն այն ժա մա նակ, երբ
ըն դուն վել է հա մա պա տաս խան օ րենք:

Նա խա դե պը լա տի նե րե նից (praecedens,
praecedentis) թարգ ման վում է «նա խոր դող»2:
Ներ կա յումս նա խա դեպ է հա մար վում կոնկ րետ
գոր ծով կա յաց ված դա տա կան ո րո շու մը, ո րի
պատ ճա ռա բա նու թյու նը դառ նում է կա նոն նույն
ատ յա նի կամ ստո րա դաս դա տա րան նե րի հա -
մար նմա նա տիպ գոր ծեր քննե լիս: Դա տա վո րը
դա տա կան նա խա դեպ ստեղ ծե լիս չի ստեղ ծում
նոր ի րա վա կան նորմ, այլ ընդ հան րաց նում է
այն, ինչը ել նում է մարդ կա յին էու թյանն առընչ -
վող ի րա վուն քի ընդ հա նուր սկզբունք նե րից: Ի -
րա վա բա նա կան գրա կա նու թյան մեջ դա տա -
կան նա խա դե պի վրա հիմն ված պե տու թյան ի -
րա վունքն ան վան վում է դա տա վոր նե րի կող -
մից ստեղծ ված ի րա վունք:

Անգ լիա յում նա խա դե պա յին ի րա վուն քի
զար գաց ման ըն թաց քը տե ղի է ու նե ցել մի քա -
նի փու լով, ո րոն ցից ա ռա ջինը ե ղել է դա տա -
կան ո րո շում նե րի մի ջո ցով ընդ հա նուր ի րա -
վուն քի ձևա վո րու մը: Դ րա սկիզ բը հստա կեց -
ված չէ, եր բեմն հա մար վում է XI դա րը, երբ
սկսվել է նոր ման դա կան նվա ճու մը (1066 թվա -
կա նը): Ընդ հա նուր ի րա վուն քի ձևա վո րումն ա -
վարտ վել է XIV դա րում, երբ սկսվել է դրա ա -
ռա ջին խո շոր ճգնա ժա մը: Երկ րորդ փու լը կապ -
ված է ընդ հա նուր ի րա վուն քի վե րաձևա վոր -
ման հետ և տևել է մինչև XIX դա րի կե սը: XIX
դա րից սկսած մինչև ներ կա ժա մա նա կաշր ջա -
նը նա խա դե պա յին ի րա վուն քը գտնվում է իր
զար գաց ման եր րորդ փու լում: Այս փու լին բնո -
րոշ է նա խա դե պա յին ի րա վուն քի դե րի փո փո -
խու թյու նը՝ ստա տու տա յին ի րա վուն քի զար գաց -
ման հետևան քով: 

Ա ռա ջին փու լի ու սում նա սի րու թյունն ընդ -
գծում է այն հան գա մանք նե րը, ո րոնք հան գեց -
րել են Անգ լիա յում ընդ հա նուր ի րա վուն քի ձևա -
վոր մա նը: Այդ ժա մա նակ Անգ լիա յում գո յու -
թյուն են ու նե ցել բազ մա թիվ տե ղա կան սո վո -
րույթ ներ: Ժա մա նա կի ըն թաց քում այդ սո վո -
րույթ ները են թարկ վել են ո րո շա կի փո փո խու -
թյուն նե րի և ձևա վո րել նոր հա մա կարգ: Հա -
սա րա կու թյու նը ձգտել է վե ճե րը լու ծել հաշ տու -
թյան հա մա ձայ նու թյան մի ջո ցով: Դա տա րա նի
նկատ մամբ ձևա վոր վել է մի վե րա բեր մունք, ո -
րի հա մա ձայն՝ դա տա րա նը հա մա ձայ նու թյան
հաս նե լու հա մար միջ նորդ մար մին է հան դի -
սա ցել:

Նոր ման դա կան նվա ճու մից հե տո Վիլ հելմ
Նվա ճո ղը մշա կել է ա ռա վել արդ յու նա վետ մար -
տա վա րու թյուն այն պի սի բարդ հա սա րա կու -
թյան կա ռա վար ման հա մար, ինչ պի սին ե ղել է Օ
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Անգ լիան այդ ժա մա նա կաշր ջա նում3: Վիլ հելմ
Նոր ման դա ցին մաս նա կիո րեն ըն դու նել է ձևա -
վոր ված ի րա վուն քը: Նոր ման նե րը տի րա պե -
տել են հռո մեա կան և ե կե ղե ցա կան ի րա վուն -
քը, բայց այ նո ւա մե նայ նիվ, սկսել են ու սում նա -
սի րել և ի րենց պրակ տի կա յում կի րա ռել անգ լո -
սաք սո նա կան ի րա վուն քը: Նոր ման դա կան կա -
ռա վա րու թյու նը հա ջո ղու թյան է հա սել երկ րի
ողջ տա րած քում, հաս տա տել է կենտ րո նաց -
ված կա ռա վա րում, անգ լիա կան ի րա վուն քին
հա ղոր դել ո րո շա կի հատ կա նիշ ներ՝ ի րա վուն քի
մյուս ձևե րից տար բեր վող:

Անգ լիա յի ընդ հա նուր ի րա վուն քի ա ռա ջաց -
ման մեջ մեծ դեր են կա տա րել թա գա վո րա կան
դա տա րան նե րը: Այդ ժա մա նա կաշր ջա նում վե -
ճի ծագ ման դեպ քում ան ձը դի մել է հա մայն քի
դա տա րան, որ տեղ գոր ծել է սո վո րա կան ի րա -
վուն քը, ե կե ղե ցա կան դա տա րան, որ տեղ վե ճե -
րը լուծ վել են ե կե ղե ցա կան ի րա վուն քով, քա ղա -
քի դա տա րան, ո րը կի րա ռել է առևտ րա յին ի -
րա վուն քը, և այլն: Անգ լիա կան ընդ հա նուր ի րա -
վուն քը կան խա պես զար գա ցել է թա գա վո րա -
կան դա տա րան նե րի կող մից4, և խորհր դա րա -
նա կան կա ռա վա րումն ա ռա ջա ցել է թա գա վո -
րա կան դա տա րան նե րի ստեղ ծու մից հար յուր
տա րի անց: Դա տա րան նե րը դա դա րել են տե -
ղա շարժ վել և լու ծել վե ճե րը՝ թա գա վո րին ու ղեկ -
ցե լով: Այդ դա տա րան նե րի դա տա վոր նե րը բնակ -
վել են Լոն դո նում, որ տե ղից էլ ուղևոր վել են
տար բեր վայ րեր՝ ո րո շում կա յաց նե լու հա մար:
Ար դա րա դա տու թյուն ի րա կա նաց նե լիս դա տա -
վոր նե րը հաշ վի են ա ռել տվյալ վայ րի տե ղա -
կան սո վո րույթ նե րը: Նշ վա ծին ա ջակ ցել է թա -
գա վո րա կան դա տա րան նե րի երդվ յալ ա տե նա -
կալ նե րի ինս տի տու տը: Տե ղա ցի բնա կիչ նե րի
շար քից ընտր վել են երդվ յալ ա տե նա կալ ներ,
ով քեր սե փա կան կար ծիք նե րը հիմ նել են ի րենց
հայտ նի սո վո րույթ նե րի վրա: Այս պի սով՝ Լոն -
դոն վե րա դառ նա լիս դա տա վոր նե րը, ով քեր ար -
դեն իսկ տե ղե կաց ված են ե ղել տար բեր սո վո -
րույթ նե րի մա սին, մյուս դա տա վոր նե րի հետ հա -
մա տեղ քննար կել են ի րենց գոր ծե րը, հա մե մա -
տու թյուն ներ ա րել նմա նա տիպ գոր ծե րով կա -
յաց ված ո րո շում նե րի միջև: Նման պրակ տի կան

ա ջակ ցել է նմա նա տիպ գոր ծե րով դա տա վոր -
նե րի ընդ հա նուր դիր քո րոշ ման ձևա վոր մա նը:
Դա տա կան պրակ տի կա յի զար գաց ման և դ րա
դե րի ամ րապնդ ման հա մար կարևոր է ե ղել այն
հան գա ման քը, որ այդ ժա մա նակ թա գա վո րա -
կան դա տա րան նե րում նիս տե րը վա րել են մաս -
նա գետ ի րա վա բան նե րը: Վեր ջին ներս ար տահայ -
տել են մաս նա գի տա կան սե փա կան կար ծիք նե -
րը: Ընդ հա նուր ի րա վուն քը նա խա պես ձևա վոր -
վել է որ պես «ի րա վա բան նե րի ի րա վունք»: 

XIV դա րի սկզբին գոր ծող ի րա վա բան նե րի
կող մից ստեղծ վել են մաս նա գի տա կան միա վո -
րում ներ (կոր պո րա ցիա ներ), ո րոնք նպաս տել
են ի րա վա բա նա կան գոր ծու նեու թյան բարձր
ո րա կա կան մա կար դա կի պահ պան մանն ու հե -
ղի նա կու թյա նը, ի րա վուն քի մո տեց մա նը, հա -
ջոր դա կա նու թյան ձևա վոր մա նը, ազ գա յին միաս -
նա կան ի րա վուն քի զար գաց մանն ու պաշտ -
պան վա ծու թյա նը: Դա տա րան նե րը ստեղ ծել են
ի րա վունք և, միա ժա մա նակ՝ հետևել սե փա կան
նախ կին ո րո շում նե րին:

Անգ լիա կան ի րա վուն քի տե սա բան նե րի
միջև գո յու թյուն չու նի միաս նա կան կար ծիք այն
մա սին, թե կոնկ րետ ե՛րբ է ստեղծ վել ընդ հա -
նուր ի րա վուն քը: 

Միջ նա դար յան ընդ հա նուր ի րա վուն քում
գո յու թյուն չի ու նե ցել նա խա դե պ հաս կա ցու -
թյուն: Ձևա վոր ված պրակ տի կան վեր լու ծե լու
հնա րա վո րու թյան առ կա յու թյան նպա տա կով
դա տա վոր նե րը, 1282 թվա կա նից սկսած, թո -
ղարկ ել են տա րեգր քեր: Տա րեգր քե րում դա -
տա կան ո րո շում նե րը շա րադր վել են նոր մա -
նա կան ֆրան սե րե նով: Այդ տա րեգր քե րը ժա -
մա նա կա կից դա տա կան զե կույց նե րի նա խա -
տի պերն են: Դա տա կան ո րո շում նե րի մի ջո ցով
ընդ հա նուր ի րա վուն քի զար գա ցու մը ձևա վո րել
է ի րա վա կան հա մա կար գի ինք նա տի պու թյուն
և դ րա նով տար բեր վել հռո մեա կան ի րա վուն քի
վրա հիմն ված մայր ցա մա քա յին ի րա վա կան հա -
մա կար գե րից: Անգ լիա կան ի րա վուն քում գե րա -
կա յել է դա տա վա րա կան ի րա վուն քը: Դա պայ -
մա նա վոր ված է ե ղել թա գա վո րա կան դա տա -
րան նե րի այն ի րա վա սու թյամբ, որ նյու թա կան
ի րա վուն քն ստեղծ վել է դա տա կան պրակ տի -
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3 Մանրամասն տե՛ս История Англии, М., 2017: 
4 Տե՛ս Богдановская И. Ю., Источники права на современном этапе развития “общего права”: дис. …д-ра юрид. наук,

М., 2007:
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կա յի մի ջո ցով: Ի սկզբա նե վեր ջին նե րիս ի րա -
վա սու թյու նը չի ե ղել հստա կեց ված և հաս տատ -
վել է եր կար ժա մա նա կի ըն թաց քում:

Մի ջին դա րե րի ըն թաց քում ընդ հա նուր ի -
րա վուն քի մրցա կիցն է հա մար վել լորդ կանց լե -
րի դա տա րա նում զար գա ցող ար դա րու թյան ի -
րա վուն քը: Թա գա վո րին շա րու նա կա բար ներ -
կա յաց վել են հրա հանգ ներ ստա նա լու միջ նոր -
դու թյուն ներ, սա կայն դրանք փո խանց վել են
կանց լե րա կան (գրա սեն յա կա յին) բա ժան մունք:
Կանց լե րը գոր ծել է թա գա վո րի ա նու նից և գոր -
ծե րի քննու թյան ընթացքում ար դա րա դա տու -
թյուն ի րա կա նաց նե լիս պար տա վոր ված չի ե ղել
ընդ հա նուր ի րա վուն քի դրույթ նե րով: Նա հեշ -
տու թյամբ չի հետևել ընդ հա նուր ի րա վուն քի
դա տա կան ո րո շում նե րին, ե թե հա մա րել է, թե
դրանք հա կա սել են ի րա վուն քին և խե լամտու -
թյա նը: Սե փա կան ո րո շում նե րում եզ րա կա ցու -
թյուն ներ է ա րել տրա մա բա նու թյամբ, ինչ պես
նաև ղե կա վար վել է քա ղա քա կան խնդիր նե -
րով, քա նի որ գրա սեն յա կի ան դամ էր, և զբաղ -
վել քա ղա քա կան գոր ծու նեու թյամբ: Ար դա րու -
թյան ի րա վունքն ա ռա ջա ցել է ընդ հա նուր ի րա -
վուն քի մեկ նա բան ման հետևան քով, և ո րոշ
անգ լիա ցի գիտ նա կան ներ չեն ըն դու նում ար -
դա րու թյան ի րա վուն քի ինք նու րույն բնույ թը:
Սա կայն ար դա րու թյան ի րա վուն քը մշա կել է
ինս տի տուտ ներ, ո րոնք անգ լիա կան ի րա վուն -
քում ան հայտ են ե ղել նախ կի նում: 

Նա խա դե պա յին ի րա վուն քի վերջ նա կան
ձևա վո րումն ու հե տա գա ձևա փո խու թյու նը տե -
ղի է ու նե ցել XIX դա րի կե սից սկսած և շա րու -
նակ վում է մինչ այ սօր: XIX դա րը նա խա դե պի
ինս տի տու տի լիար ժեք ճա նաչ ման ժա մա նա -
կաշր ջան է: Նա խա դե պի ինս տի տու տի հաս -
տատ մա նը նպաս տել են դա տա կան բա րե փո -
խում նե րը: Դ րանց շնորհիվ ստեղծ վել է զար -
գա ցած դա տա կան հա մա կարգ: 

Անգ լո սաք սո նա կան ի րա վա կան ըն տա նի -
քի ի րա վուն քի բազ մա թիվ և բազ մա տե սակ
աղբ յուր նե րի միջև դա տա կան նա խա դե պը ա -
ռա վել նշա նա կա լից է: Ստեղծ ված լի նե լով դա -
տա կան իշ խա նու թյան կող մից` նա խա դե պը
հան դես է գա լիս որ պես բարձ րա գույն դա տա -
կան ատ յան նե րի ի րա վաս տեղծ գոր ծու նեու -
թյան արդ յունք: 

Անգ լիա յի դա տա րան նե րի, ինչ պես ընդ -
հա նուր ի րա վուն քի այլ երկր նե րի դա տա րան -
նե րի, ի րա վաս տեղծ և ի րա վա կի րառ գոր ծու -
նեու թյան ի րա կա նա ցումն ու արդ յու նա վե տու -
թյունն ա պա հով վում են ա մե նա տար բեր մի ջոց -
նե րով՝ քա ղա քա կան, նյու թա կան-ֆի նան սա -
կան, ի րա վա բա նա կան և այլ: Այս տեղ հարկ է
հա տուկ ա ռանձ նաց նել դա տա վոր նե րի շրջանում
բա վա կա նին նյու թա կան և ի րա վա կան հնա -
րա վո րու թյուն նե րի առ կա յու թյու նը՝ դա տա րա -
նի նկատ մամբ հար գա լից վե րա բեր մուն քն ա -
պա հով վե լու, ինչ պես նաև վեր ջին նե րիս բո լոր
ո րո շում նե րի կա տա րումն ա պա հով վե լու հա -
մար: Խոս քը վե րա բեր ում է ոչ միայն կոնկ րետ
գոր ծով կի րառ ման են թա կա ո րո շում նե րին, այլ
հա ճախ նաև տվյալ գոր ծի շրջա նակ նե րից դուրս
ո րո շում նե րին, ո րոնք ո րոշ պայ ման նե րի առ -
կա յու թյան դեպ քում կազ մում են նա պա դեպ, ո -
րին այ նու հետև հարկ է հետևել: 

Նա խա դե պե րի պար տա դի րու թյան (հար -
կադ րան քի) սկզբունքն ընդ հա նուր ի րա վուն քի
հա մա կար գի հա մար սո վո րու թա կան է: Ինչ -
պես նշվել է՝ Անգ լիա յում այս սկզբուն քը վերջ -
նա կա նո րեն հաս տատ վել է XIX դա րի սկզբին,
այ սինքն՝ այն ժա մա նակ, երբ ստեղծ վել է ա վե -
լի հստակ դա տա կան հա մա կարգ, ա ռա վել
լիար ժեք և ո րակ յալ նա խա դե պե րի հա վա քա -
ծու ներ: 

Օքս ֆոր դի հա մալ սա րա նի պրո ֆե սոր Ռ.
Քրոս ի նկա տա ռու մով՝ Անգ լիա յում նա խա դե պի
դոկտ րի նա յի խիստ պար տա դիր բնույթը եզ րա -
փակ վում է այնքա նով, որ Անգ լիա յի դա տա վոր -
նե րը հա ճա խա կի պար տա վոր են հետևել նախ -
կի նում ըն դուն ված ո րոշ մա նը, և նույ նիսկ այն
դեպ քում, երբ գո յու թյուն ու նեն բա վա կա նա չափ
հա մո զիչ փաս տարկ ներ, ո րոնք այլ հան գա մանք -
նե րի դեպ քում թույլ կտա յին այդ պես չվար վել5: 

Նա խա դե պա յին ի րա վուն քի պա հանջ նե -
րին խիստ հետևե լու՝ դա տա վոր նե րի պար տա -
կա նու թյունը ել նում է տար բեր ձևա կան-ի րա -
վա բա նա կան աղբ յուր նե րից, ո րոն ցից գլխա վո -
րը նա խա դե պի դոկտ րի նն է: Դ րա հիմ քում ըն -
կած են նա խա դե պի կի րառ ման ո րո շա կի դրույթ -
ներն ու սկզ բունք նե րը՝ ձևա վոր ված Անգ լիա յի
բազ մա դար յան դա տա կան պրակ տի կա յի
հետևան քով:
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5 Տե՛ս Cross R. and Harris J., Precedent in English Law, Fourth Edition, Clarendon Press-Oxford, 2004, էջ 25-26: 



Պար տա դի րու թյան սկզբուն քը կարևո րա -
գույն սկզբունք նե րից մե կն է, բայց այ նո ւա մե -
նայ նիվ, չի սպա ռում նա խա դե պի դոկտ րի նի
կա նոն նե րի կի րա ռու մը: Գո յու թյուն ու նի այլ՝
պատ մա կա նո րեն ձևա վոր ված և դ րա բո վան -
դա կու թյու նը կազ մող սկզբունք նե րի մի ամ բողջ
շարք: Որ պես օ րի նակ՝ դրանց միջև կա րե լի է
հատ կո րո շել այն դրույթ նե րը, ո րոնք ձևա կերպ -
վել են դեռևս XVIII-XIX դա րե րում Անգ լիա յի ի -
րա վա բան նե րի կող մից: Վեր ջին նե րիս հա մա -
ձայն՝ 1) միայն դա տա կան ո րո շու մը հիմ նա վո -
րող սկզբունքն է այն պար տա դիր մա սը (ratio
decidendi), ո րը նա խա դեպ է հա մար վում հա -
ջորդ դա տա վո րի հա մար, 2) ո րոշ ման հիմ քում
չներ կա յաց ված կար ծի քը դա տա կան կար ծիք
չէ: Ի րա վա բա նա կան տե սա կե տից՝ դա դի տարկ -
վում է ոչ այլ կերպ, քան կա մա վոր դի մում
(gratis dictum), 3) ո րոշ ման կա յաց ման ըն թաց -
քում ար տա հայտ ված բո լոր ընդ հա նուր դրույթ -
նե րը, ո րոնք չեն կի րառ վել գոր ծի ա ռանձ նա -
հատ կու թյուն նե րի նկատ մամբ, պար տա վո րեց -
նող ու ժի բա ցա կա յու թյամբ ար տա դա տա կան
դրույթ ներ են, 4) այն դեպ քում, երբ դա տա կան
ո րո շու մը հիմ նա վոր վել է ոչ թե մեկ՝ հիմ նա -
կան, ին չը հատ կան շա կան է ընդ հա նուր ի րա -
վուն քին, այլ՝ եր կու փաս տար կով, եր կուսն էլ
պար տա դիր են նմա նա տիպ հա ջոր դող գոր ծե -
րի քննու թյան ըն թաց քում, 5) ի րա վա կի րառ -
ման ըն թաց քում բո լոր դա տա կան ո րո շում նե րը
պետք է մեկ նա բան վեն այն հան գա մանք նե րի
հաշ վի առն մամբ, ո րոնց կա պակ ցու թյամբ ըն -
դուն վել են, 6) յու րա քանչ յուր դա տա կան ո րո -
շում պետք է կար դաց վի նա խա դե պա յին ո րո -
շում նե րի լույ սի ներ քո, 7) ար դա րու թյուն ի րա -
կա նացնելիս հարկ է ղե կա վար վել այն սկզբուն -
քով, որ նմա նա տիպ գոր ծե րը պետք է լուծ վեն
նմա նաձև6: 

Նա խա դե պա յին ի րա վուն քի տե սու թյան
մեջ և պ րակ տի կա յում նշված վեր ջին դրույ թին
տրվում է հա տուկ նշա նա կու թյուն: Դա, որ պես
կա նոն, հա մար վում է հիմ նա կան սկզբունք, ո -
րը պետք է պահ պան վի ար դա րա դա տու թյուն
ի րա կա նացնելիս: Են թադր վում է, թե յու րա -
քանչ յուր դա տա րա նում դա տա վո րը հակ ված է
գոր ծը լու ծելու ճիշտ այն պես, ինչ պես լուծ վել է
նմա նա տիպ գործն այլ դա տա վո րի կող մից:

Տվյալ սկզբունքն ու նի շատ կարևոր նշա նա կու -
թյուն ոչ միայն նա խա դե պի դոկտ րի նի և փի լի -
սո փա յու թյան տե սանկ յու նից, այլ նաև հենց նա -
խա դե պի կա ռուց ված քի և բո վան դա կու թյան
յու րաց ման տե սանկ յու նից: Ի վեր ջո՝ նա խա -
դեպն իր ներ քին կա ռուց ված քով և բո վան դա -
կու թյամբ բարդ, բազ մա կող մա նի և ոչ միանշա -
նակ երևույթ է:

Այն պա րա գա յում, ե թե անդ րա դարձ չի կա -
տար վում նա խա դե պի կա ռուց ված քին ու բո -
վան դա կու թյա նը վե րա բեր ող ի րա վուն քի նեղ
մաս նա գի տա կան, խիստ կի րա ռա կան խնդիր -
նե րին, ա պա հարկ է նշել, որ գործ նա կա նում
ըն դուն ված է մի տե սա կետ, ո րի հա մա ձայն՝
նա խա դե պը ձևա վոր վում է ե րեք հիմ նա կան
գոր ծո ղու թյուն նե րի հետևան քով: Ա ռա ջի նը
քննվող գոր ծին վե րա բեր ող փաս տե րի ու սում -
նա սի րու թյունն է և դ րան ցից ա ռա վել նշա նա -
կա լից նե րի ա ռանձ նա ցու մը: Երկ րոր դը դա տա -
վա րու թյան եզ րա փա կիչ մա սի, այ սինքն՝ ո րո -
շում կա յաց նե լու հա մար փաս տարկ նե րի մշա -
կումն է, ինչ պես նաև այդ ըն թաց քում կի րառ -
ման են թա կա նա խա դե պե րին վե րա բեր ող վի -
ճե լի հար ցե րի լու ծու մը: Եվ եր րոր դը բուն ո րոշ -
ման կա յա ցումն է, որ տեղ շո շափ վում են կոնկ -
րետ գոր ծով կող մե րի շա հե րը: 

Դա սա կան տե սա կե տի հա մա ձայն՝ նա խա -
դե պը, որ պես ի րա վուն քի աղբ յուր, կազմ ված է
եր կու հիմ նա կան կա ռուց ված քա յին մա սե րից:
Ա ռա ջին մա սը դա տա վո րի ի րա վա կան դիր քո -
րո շումն է, որն ար տա հայտ վել է կոնկ րետ գոր -
ծի քննու թյան արդ յուն քով և հիմ նա վո րել տվյալ
գոր ծով դա տա կան ո րո շու մը: Դա տա կան ակ -
տի այս մա սը կոչ վում է ratio decidendi: Երկ -
րորդ մա սը կազ մում են կոնկ րետ գոր ծով ո րո -
շումն ըն դու նե լու անհ րա ժեշ տու թյու նը հիմ նա -
վո րող և դ րա նով իսկ այդ ո րոշ ման կարևո րու -
թյունն ու հա մո զիչ ու ժը մատ նան շող փաս -
տարկ նե րը: Կա ռուց ված քա յին այդ մա սը չի հա -
մար վում պար տա դիր՝ դա տա կան ո րոշ ման հա -
մար և սո վո րա բար դի տարկ վում է որ պես հա -
մա տեղ աս ված, այ սինքն՝ obiter dictum: 

Հա վաս տե լով այն փաս տը, որ նա խա դե -
պի կա նո նը պա հան ջում է նախ կի նում կա յաց -
ված դա տա կան ո րո շում նե րի ման րակր կիտ
վեր լու ծու թյուն, հե տա զո տող և հա մե մա տող ի -
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րա վա բան նե րը հիմ նա վոր կեր պով են մատ -
նան շում, որ ըն դուն վող ո րո շում նե րի հիմ նա -
վոր ման հա մար տրված պատ ճա ռա բա նու թյուն -
նե րում ընդ հա նուր ի րա վուն քի յու րա քանչ յուր
դա տա վոր պար տա վոր է տար բե րա կել, մի կող -
մից՝ այն, ին չը ո րոշ ման անհ րա ժեշտ հիմ քն է,
իսկ մյուս կող մից՝ հա մա տեղ աս վա ծը: Այս տեղ
են թադր վում է, թե ratio decidendi-ն պար զա -
պես այն կա նոնն է, ո րը նե րառ ված է ընդ հա -
նուր ի րա վուն քի մեջ, ո րին հե տա գա յում հարկ
է հետևել: Իսկ ինչ վե րա բերում է հա մա տեղ
աս վա ծին՝ obiter dictum-ին, դա չու նի հա մա -
պար տա դիր նշա նա կու թյուն: Դ րա հիմ նա կան
նպա տա կը ո րոշ ման հա մո զիչ ու ժի հիմ նա վո -
րումն է, ո րը մե ծ  մա սամբ կախ ված է ինչ պես
դա տա վո րի հե ղի նա կու թյու նից, այն պես էլ ձեռք
բեր ված փաս տե րի վեր լու ծու թյու նից և ներ կա -
յաց ված պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րից7:

Թեև ո րո շումն ըն դու նող դա տա վո րը չի
սահ մա նում, թե ո րոշ ման մեջ ի՛նչն է հիմ նա -
կան ի րա վա կան դրույթ, և ի՛ն չը՝ հա մա տեղ աս -
ված, այ նո ւա մե նայ նիվ, դա կարևոր է հա ջոր -
դող դա տա կան գոր ծե րի հա մար8:

Հարկ է հաշ վի առ նել, որ շատ դեպ քե րում
նա խա դե պի ձևա վո րու մը չի կա տար վում մեկ,
կար ճա ժամ կետ ակ տի մի ջո ցով, այլ՝ եր կարատև
ստեղ ծա գոր ծա կան ըն թաց քի շնոր հիվ: Մե ծ մա -
սամբ նա խա դե պն ստեղծ վում է մի քա նի դա -
տա կան ո րո շում նե րով: Միայն նմա նա տիպ բո -
լոր գոր ծե րի և հա մա պա տաս խան ո րո շում նե -
րի ու սում նա սի րու թյան շնորհիվ են դա տա վոր -
նե րը կողմ նո րոշ վում ի րենց ընտ րու թյան վե -
րա բեր յալ և հան գում միաս նա կան կար ծի քի
այն մա սին, թե ի՛ն չը պետք է հա մա րել ընդ հա -
նուր սկզբունք կամ նորմ, և հա ջոր դող գոր ծե -
րի քննու թյան ըն թաց քում շա րու նա կա բար զար -
գաց նել և հետևել դրան: 

Մի շարք հիմ նախն դիր նե րի և դ րանց ա -
ռան ձին մա սե րի վե րա բեր յալ տար բեր կար -
ծիք նե րի առ կա յու թյան պայ ման նե րում գո յու -
թյուն չու նի լիո վին ակն հայտն ա պա ցու ցե լու
անհ րա ժեշ տու թյուն: Տվ յալ դեպ քում դա տա վո -
րի հստակ ձևա կերպ ված և լավ պատ ճա ռա -
բան ված կար ծի քը նա խա դե պա յին ի րա վուն քի
հա մա կար գում ու նի ահ ռե լի գործ նա կան նշա -
նա կու թյուն: Դա վե րա բեր ում է ոչ միայն Անգ -
լիա յին, այլ նաև ընդ հա նուր ի րա վուն քի բո լոր
մյուս երկր նե րին, որ տեղ հաշ վի է առն վում նա -
խա դե պի՝ որ պես ի րա վուն քի աղբ յուր, նշա նա -
կու թյու նը, զար գաց ման ա ռանձ նա հատ կու թյուն -
նե րը, պար տա դի րու թյան աս տի ճա նը:

Տար բեր ազ գա յին ի րա վա կան հա մա կար -
գե րի նա խա դե պա յին ի րա վուն քի զար գաց ման
մեջ առ կա են միան ման շատ ա ռանձ նա հատ -
կու թյուն ներ և զար գաց ման ու ղի ներ: Այս նմա -
նու թյան պատ ճա ռը թաքն ված է ոչ միայն այն
իրողությունում, որ դրանք բո լո րը ծա գում են
անգ լիա կան ի րա վուն քից, այլ նաև, որ բո լոր
ժա մա նա կա կից նա խա դե պա յին հա մա կար գե -
րը զար գա նում են անգ լիա կան, ա մե րիկ յան ի -
րա վուն քի և մի ջազ գա յին դա տա րան նե րի (օ -
րի նակ՝ Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան
դա տա րա նի նա խա դե պա յին ի րա վուն քի) ու ժեղ
ազ դե ցու թյան ներ քո: Սա կայն տար բեր երկըր -
նե րում նա խա դե պա յին ի րա վուն քի զար գաց -
ման ըն թաց քում, ընդ հա նու րի հետ մեկ տեղ,
գե րակշ ռում է նաև ա ռանձ նա հա տու կը: Վերջինս
ա ռա ջա ցել է ինչ պես տար բեր երկր նե րի պատ -
մա կան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի զար գաց -
ման, այդ պես էլ տվյալ երկ րի ինք նաձև ի րա -
վա կան մշա կույ թի, կրո նի, քա ղա քա կա նու թյան,
տնտե սու թյան, ազ գա յին, էթ նի կա կան և այլ սո -
վո րույթ նե րի ու ա վան դույթ նե րի ազ դե ցու թյան
հետևան քով:
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7 Տե՛ս Давид Р., Жоффре-Спинози К., Основные правовые системы современности, М., 2011, էջ 258:
8 Տե՛ս Capuletti M., The Law-making Power of the Judge and its Limits, A Comparative Studies, Monash University Law
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Սուպ րա նա ցիո նա լիզ մը (լատ. supra – վեր,
national – ազ գա յին) սուպ րա նա ցիո նա լիս տա -
կան կազ մա կեր պու թյան (հաս կա ցու թյու նը
կտանք ա վե լի ուշ) կող մից ներ պե տա կան իշ -
խա նու թյան նկատ մամբ ու ժի կամ ազ դե ցու -
թյան գե րա զան ցումն է, ո րը դրսևոր վում է պե -
տու թյուն նե րի կող մից մշակ ված և վե րահսկ վող
քա ղա քա կա նու թյամբ: Մի կող մից՝ սուպ րա նա -
ցիո նա լիզ մը ցույց է տա լիս մի ջազ գա յին հա -
մա գոր ծակ ցու թյան աս տի ճա նը պե տու թյուն նե -
րի և մի ջազ գա յին կազ մա կեր պու թյուն նե րի միջև,
մինչ դեռ, մյուս կող մից՝ եվ րո պա կան գի տության
մեջ հա մար վում է ինս տի տու ցիո նալ հա մա կար -
գի ձև: Ա վե լի լայն մո տեց մամբ՝ դա հա մա գոր -
ծակ ցու թյան մա կար դակ է, ո րը կախ ված է սու -
պրան ցիո նալ մա կար դա կով մի ջազ գա յին փո -
խազ դե ցու թյուն նե րի թի րա խա վո րու մից1: Սուպ -
րա նա ցիո նա լիս տա կան քա ղա քա կա նու թյու նը
ի րա կա նաց նե լու հա մար անհ րա ժեշտ էր ձևո -
վո րել սուպ րա նա ցիո նա լիս տա կան կամ վե րազ -
գա յին ի րա վուն քը, ինչ պես նաև այն հա մա -
կար գը, ո րը կի րա գոր ծեր այդ ի րա վուն քը: 

Սուպ րա նա ցիո նա լիս տա կան ի րա վուն քը
մի ջազ գա յին ի րա վուն քի ձևե րից մեկն է, որտեղ
սու վե րեն ազ գե րի ի րա վունք նե րը սահ մա նա -
փակ ված են` մե կը մյու սի նկատ մամբ սուպ րա -
նա ցիո նա լիս տա կան կազ մա կեր պու թյա նը միա -
նա լու պա հից սկսած: Դա տար բեր վում է հան -

րա յին մի ջազ գա յին ի րա վուն քից, քա նի որ սուպ -
րա նա ցիո նա լիս տա կան ի րա վուն քում պե տու -
թյուն նե րն ակն հա յտո րեն ըն դու նում են ի րենց
պար տա կա նու թյուն՝ կա տա րել ի րենց մաս նակ -
ցու թյամբ, մի ջազ գա յին հա մա ձայ նագ րով
ստեղծ ված դա տա րա նի ո րո շում նե րը: Պատ -
մա կա նո րեն սուպ րա նա ցիո նա լիս տա կան ի րա -
վուն քը զար գա ցել է եր կու ուղ ղու թյամբ՝ ա մե -
րիկ յան և եվ րո պա կան: Ե րո պա կան ի րա վուն -
քում տար բե րակ վում են սուպ րա նա ցիո նա լիզ -
մի եր կու տեսանկյուն՝ նոր մա տիվ և ո րո շու մա -
յին2: Նոր մա տիվ սուպ րա նա ցիո նա լիզ մը, մի
կող մից՝ կար գա վո րում է հան րա յին քա ղա քա -
կա նու թյան և ի րա վա կան մի ջո ցա ռում նե րի մեջ
առ կա հա րա բե րու թյուն նե րը և աս տի ճա նա կար -
գու թյու նը, իսկ մյուս կող մից՝ կար գա վո րում է
որևէ կազ մա կեր պու թյան մեջ առ կա մաս նա -
կից պե տու թյուն նե րի ա ռա ջար կած քա ղա քա -
կա նու թյուն նե րը և ի րա վա կան մի ջո ցա ռում նե -
րը, օ րի նակ` մի ջազ գա յին համ աձայ նա գրե րի
ըն դու նու մը: Փաս տո րեն, նոր մա տի վա յին սուպ -
րա նա ցիո նա լիզ մը ու նի եր կու կող մը՝ ար տա -
քին և ներ քին: Նոր մա տի վա յին սուպ րա նա ցիո -
նա լիզ մի ար տա քին կող մը ցույց է տա լիս այն
հա րա բե րու թյուն նե րը, ո րոնք առ կա են առ հա -
սա րակ որևէ հա սա րա կու թյան մեջ, իսկ ներ -
քին կող մը ցույց է տա լիս քա ղա քա կա նու թյան
և ի րա վա կան մի ջո ցա ռում նե րի կար գա վո րու -
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1 Տե՛ս “Supranationalism between the nation-state and international cooperation” Janusz Ruszkowski, Journal of public ad-
ministration and policy research Vol. 1(1) pp. 004-010 May, 2009, էջ 1:

2 Տե՛ս Supranational Law and the Supranational System: Legal Structure and Political Process in the European Community,
Joseph H. H. Weiler, 1982, էջ 51-52:
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մը որևէ սուպ րա նա ցիո նա լիս տա կան կազ մա -
կեր պու թյան ներ սում: Ո րո շու մա յին սուպ րա նա -
ցիո նա լիզ մը կապ ված է ինս տի տու ցիո նալ շրջա -
նակ նե րի և ո րո շումն նե րի ըն դուն ման գոր ծըն -
թա ցի հետ, որ տեղ հան րա յին քա ղա քա կա նու -
թյու նը և ի րա վա կան մի ջո ցա ռումն ները, ա ռա -
ջին հեր թին, նա խա ձեռն վում, քննարկ վում և
ձևա կերպ վում են, այ նու հետև հրա պա րակ վում
և կի րառ վում են: 

Ինչ պես ար դեն նշել ենք՝ սուպ րա նա ցիո -
նա լիս տա կան ի րա վուն քը մշակ վում և ի րա -
կանաց վում է ի րեն բնո րոշ հա մա կար գի մի ջո -
ցով: Այդ հա մա կար գի բո վան դա կու թյու նը կազ -
մում են սուպ րա նա ցիո նա լիս տա կան կազ մա -
կեր պու թյուն նե րը: Սուպ րա նա ցիո նա լիս տա կան
կազ մա կեր պու թյուն նե րն, այն բո լոր հաս տա -
տու թյուն ներն ու կազ մա կեր պու թյուն ներն են,
որ տեղ նե րառ ված են մե կից ա վե լի ան դամ
երկր ներ, կամ առն վազն եր կու ոչ պե տա կան
կազ մա վո րում ներ, ո րոնք ներ կա յաց նում են ազ -
գա յին պե տու թյուն նե րը, և ո րոնք ներգ րավ ված
են քա ղա քա կան և սո ցիա լա կան գոր ծըն թաց -
նե րում3: Այս տե սա կի կազ մա կեր պու թյուն նե րը
բազ մա թիվ են աշ խար հում, ա ռա ջին նե րից են՝
Եվ րո պա կան Միու թյունը (ԵՄ) և Եվ րո պա յի
Խոր հուրդը (ԵԽ): Ներ կա յումս այս պի սի կազ -
մա կեր պու թյուն նե րի թի վը գնա լով մե ծա նում է,
օ րի նակ՝ Եվ րա սիա կան Տն տե սա կան Միու թյու -
նը (ԵՏՄ): Հիմ նա կան տար բե րու թյու նը մի ջազ -
գա յին կազ մա կեր պու թյուն նե րից այն է, որ, ի
տար բե րու թյուն մի ջազ գա յին կազ մա կեր պու -
թյուն նե րի, որ տեղ պե տու թյուն նե րը հա մա գոր -
ծակ ցում են միաս նա կան նպա տա կի հա մար, և
որ տեղ յու րա քանչ յուր ան դամ պե տու թյու նը ներ -
կա յաց նում է իր սե փա կան կամ քը, սուպ րա նա -
ցիո նա լիս տա կան կազ մա կեր պու թյու նը բարձր
է պե տա կան իշ խա նու թյու նից և ար տա հայ տում
է իր սե փա կան կամ քը: Այս պես, օ րի նակ՝ ան -
դամ երկր նե րը, ան դա մակ ցե լով Եվ րո պա կան
Միու թյա նը, հա մա ձայն վել են փո խան ցել ի րենց
ին քիշ խա նու թյան մի մա սը, ո րը նրանք ի րաց -
նում էին ո րո շա կի քա ղա քա կա նու թյան շրջա -

նա կնե րում: Ինք նիշ խա նու թյան փո խանց մամբ
հնա րա վոր է դառ նում, որ Եվ րո պա կան Միու -
թյան կա ռա վար ման կա ռույց նե րը կա յաց նեն
վե րազ գա յին պար տա վո րեց նող ո րո շում ներ4:
Եվ րա սիա կան տնտե սա կան միու թյու նը մի ջազ -
գա յին կազ մա կեր պու թյուն է, որն ուղղ ված է
տա րա ծաշր ջա նա յին տնտե սա կան ին տեգր մա -
նը, և ո րն ու նի մի ջազ գա յին ի րա վա սուբ յեկ -
տու թյուն5:

Վե րոնշ յալ կազ մա կեր պու թյուն ներն ի րենց
գոր ծու նեու թյան ըն թաց քում մշա կում և ըն դու -
նում են ի րա վա կան ակ տեր, իսկ ան դամ երկըր -
նե րն ին կոր պո րաց նում են այդ ակ տե րն ի րենց
ներ պե տա կան ի րա վուն քում:

Ներ պե տա կան ի րա վուն քը կար գա վո րում
է ան ձանց միջև և ան ձի ու պե տու թյան միջև
ծա վալ վող ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րը, մինչ -
դեռ մի ջազ գա յին ի րա վուն քը կար գա վո րում է
պե տու թյուն նե րի, մի ջազ գա յին կազ մա կեր պու -
թյուն նե րի, ինչ պես նաև պե տու թյուն նե րի ու միջ -
ազ գա յին կազ մա կեր պու թյուն նե րի միջև առ կա
ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րը6: Ի րա վուն քի տե -
սու թյան մեջ մի ջազ գա յին ի րա վուն քի և ներ պե -
տա կան ի րա վուն քի միջև կա պը մեկ նա բան վում
է եր կու մո տեց մամբ: Դո ւա լիստ նե րը պնդում
են, որ մի ջազ գա յին ի րա վուն քը և ներ պե տա -
կան ի րա վուն քը գոր ծում են ի րա րից ան կախ և
չեն կա րող ազ դե ցու թյուն ու նե նալ մե կը մյու սի
վրա: Մո նիստ նե րն ի րենց մո տե ցու մը հիմ նում
են ի րա վուն քի միաս նու թյան տե սու թյան վրա և
պն դում են, որ ներ պե տա կան ի րա վուն քը
հետևում է մի ջազ գա յին ի րա վուն քին: Այս եր կու
մո տե ցումն էլ ազ դում են մի ջազ գա յին ի րա վուն -
քի ին կոր պո րա ցիա յի վրա: Ընդ հա նուր կա նոնն
այն է, որ պե տու թյու նը, չկի րա ռե լով մի ջազ գա -
յին ի րա վուն քը, չի կա րող վերջինս ար դարաց -
նել՝ հղում կա տա րե լով ներ պե տա կան ի րա վուն -
քին7: Վիեն նա յի 1969 թվա կա նի հա մա ձայ նա -
գի րը շատ պարզ է ար տա հայտ վել այս հար -
ցում: Կի րա ռե լով pacta sunt servanda սկզբուն -
քը՝ պե տու թյու նը, ու նե նա լով մի ջազ գա յին պար -
տա վո րու թյուն ներ, անհ րա ժեշ տու թյան դեպ քում
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պետք է փո խի իր ներ պա տա կան ի րա վուն քը՝
հա մա ձայ նեց նե լով իր մի ջազ գա յին պար տա վո -
րու թյուն նե րի հետ: Սա, ըստ էու թյան, բնո րոշ է
մո նիս տա կան մո տեց մա նը: Այլ է պատ կե րը
դուա լիստ նե րի շրջանում, ով քեր պնդում են, որ
մի ջազ գա յին ի րա վուն քը և ներ պե տա կան ի րա -
վուն քը գոր ծում են ի րա րից ա ռան ձին, և պետու -
թյու նը պետք է դրանք ա ռան ձին կեր պով նե -
րա ռի ներ պե տա կան ի րա վուն քի մեջ, որ պես զի
ա պա հով վի դրանց կի րա ռու թյու նը: Ընդ հան -
րաց նե լով վե րոնշ յա լը՝ պետք է փաս տենք, որ
մի ջազ գա յին ի րա վուն քի ին կոր պո րա ցիան կա -
տար վում է եր կու ե ղա նա կով: Ա ռա ջի նի դեպ -
քում պե տու թյու նը (ա ռա վել հա ճախ օ րենս դիր
մար մի նը՝ պառ լա մեն տը), ստո րագ րե լով և վա -
վե րաց նե լով մի ջազ գա յին հա մա ձայ նա գի րը,
թույլ է տա լիս դրա կի րա ռու թյու նը ի րավա հա -
րա բե րու թյուն նե րի կար գա վոր ման հա մար, իսկ
երկ րորդ դեպ քում պե տու թյան կող մից հա մա -
ձայ նա գիր ստո րագ րե լը և վա վե րաց նե լը բա -
վա րար չեն վերջինս ան մի ջա պես կի րա ռե լու
հա մար. պետք է դա նաև առան ձին կեր պով
ին կոր պո րաց նել կամ, պարզ ա սած՝ նե րա ռել
ներ պե տա կան ի րա վուն քում: Հաշ վի առ նե լով,
որ դո ւա լիս տա կան մո տե ցու մն ա վե լի բնո րոշ է
անգ լոսաք սո նա կան ի րա վա կան հա մա կար գին՝
սույն հոդ վա ծի շրջա նակ նե րում ի րա վուն քի ին -
կոր պո րա ցիա յի գոր ծըն թա ցը կդի տար կենք մո -
նիս տա կան մո տեց ման տե սանկ յու նից:

Ինչ պես նկա տում ենք՝ ի րա վուն քի ին կոր -
պո րա ցիան բարդ գոր ծըն թաց է, ո րը սուպ րա -
նա ցիո նա լիս տա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րում
դրսևոր վում է եր կու կող մով՝ նոր մա տի վա յին և
ո րո շու մա յին: Ի րա վուն քի ին կոր պո րա ցիա յի
գոր ծըն թա ցում ո րո շիչ դեր ու նեն եր կու սուբ -
յեկտ՝ սուպ րա նա ցիո նա լիս տա կան կազ մա կեր -
պու թյուն նե րը և ան դամ երկր նե րի պառ լա մենտ -
նե րը: Սուպ րա նա ցիո նա լիս տա կան կազ մա կեր -
պու թյուն նե րում նախ բո լոր ան դամ երկ նե րի
մաս նակ ցու թյամբ մշակ վում են ի րա վա կան ակ -
տե րը, քննարկ վում և ըն դուն վում, այ նու հետև
հրա պա րակ վում և կի րա ռում, բայց շատ հա -
ճախ անհ րա ժեշ տու թյուն է ա ռա ջա նում, որ յու -
րա քանչ յուր ան դամ եր կիր վա վե րաց նի ի րա -
վա կան ակ տը՝ կի րա ռե լու հա մար: Վա վե րաց -
ման գոր ծըն թա ցը դրվում է օ րենս դիր մարմ նի՝

պառ լա մեն տի վրա: Այս տեղ հարց է ա ռա ջա -
նում թե ի՞նչ լիա զո րու թյուն ներ ու նի գոր ծա դիր
իշ խա նու թյու նը սուպ րա նա ցիո նա լիս տա կան
կազ մա կեր պու թյուն նե րի կող մից մշակ ված ի -
րա վա կան ակ տե րի ին կոր պո րա ցիա յի գոր ծըն -
թա ցում, և ո՞րն է այդ լիա զո րու թյուն նե րի բո -
վան դա կու թյու նը:

Ընդ հա նուր առ մամբ՝ գոր ծա դիր իշ խա նու -
թյան լիա զո րու թյուն նե րն ի րա վուն քի ին կոր պո -
րա ցիա յի ո լոր տում սահ մա նա փակ են: Գոր ծա -
դիր իշ խա նու թյու նն իր լիա զո րու թյուն նե րը, որ -
պես կա նոն, սկսում է կի րա ռել միայն մի ջազ -
գա յին ի րա վուն քի ին կոր պո րա ցիա յից հե տո՝
ա պա հո վե լով մի ջազ գա յին ի րա վա կան ակ տե -
րի կի րա ռու մը: Կա ռա վա րու թյան նմա նա տիպ
լիա զո րու թյու նը բխում է իր գոր ծա ռույթ նե րի
ընդ հա նուր բնաու թագ րից, ո րոնք ի րենց բնույ -
թով ա ռա վե լա պես գոր ծա դիր են: Ներ կա յումս
նկատ վում են մի տում նե րը, երբ գոր ծա դիր իշ -
խա նու թյան մար մին նե րը՝ ի դեմս կա ռա վա րու -
թյան, լուրջ դե րա կա տա րում են ստա ցել ի րա -
վաս տեղծ գոր ծըն թա ցում: Մաս նա վո րա պես՝
խորհր դա րա նա կան կա ռա վար ման կարգ ու -
նե ցող երկր նե րում կա ռա վա րու թյու նն ինքն է
մշա կում ի րա վա կան ակ տե րի նա խագ ծե րը և
ներ կա յաց նում խորհր դա րա նին և, որ պես կա -
նոն՝ այդ ի րա վա կան ակ տե րը փակ են լի նում
հան րու թյան հա մար8: Այլ է ի րա վի ճա կը միջ -
ազ գա յին ի րա վուն քի ին կոր պո րա ցիա յի բնա -
գա վա ռում: Բա ցա ռու թյամբ միջ կա ռա վա րա -
կան պայ մա նագ րե րի՝ կա ռա վա րու թյուն նե րը,
որ պես կա նոն, մաս նա կից չեն դառ նում մյուս
տե սա կի պայ մա նագ րե րի ին կոր պո րա ցիա յի
գոր ծըն թա ցին: Մի ջազ գա յին ի րա վուն քի ին -
կոր պո րա ցիա յի գոր ծըն թա ցին կա ռա վա րու -
թյուն նե րի մաս նակ ցու թյու նը դրսևոր վում է եր -
կու ուղ ղու թյամբ՝ մի ջազ գա յին պար տա վո րու -
թյուն նե րը ստանձ նե լուց հե տո և մինչև մի ջազ -
գա յին պայ մա նա գիր ստո րագ րե լը: Մի ջազ գա -
յին պար տա վո րու թյուն նե րի կա տար ման մա -
սով, ե թե բա ցա կա յում է հա տուկ հա մա ձայ նա -
գի րը, ա պա պե տու թյու նն ինքն է ո րո շում, ինչ -
պե՛ս կա տա րել դա: Օ րի նակ՝ Ա մե րի կա յի Միաց -
յալ Նա հանգ նե րում դաշ նա յին կա ռա վա րու -
թյունն ինքն է ո րո շում՝ արդ յոք մի ջազ գա յին
պայ մա նա գի րը կա րո՞ղ է ինք նու րույն կեր պով
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կի րառ վել, թե՞ առ կա է պա հանջ օ րենսդ րի կող -
մից դա կի րա ռե լու կամ գոր ծա դիր իշ խա նու -
թյան կող մից հա մա պա տաս խան քայ լեր ձեռ -
նար կե լու9: Մի ջազ գա յին պար տա վո րու թյուն նե -
րը ինք նու րույն կեր պով չեն կի րառ վում նաև
Հնդ կաս տա նում: Անհ րա ժեշտ է նախ և ա ռաջ
դրանք ին կոր պո րաց նել ներ պե տա կան ի րավուն -
քում, այ նու հետև կա ռա վա րու թյու նը ո րո շում է
մե թոդ նե րը կա տա րե լու ստանձ նած մի ջազ գա -
յին պար տա վո րու թյուն նե րը10: Փաս տո րեն, ինչ -
պես նկա տում ենք՝ սուպ րա նա ցիո նա լիս տա -
կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի կող մից մշակ ված
ի րա վա կան ակ տե րը կի րառ վում են եր կու ձևով.
կա՛մ դրանք կի րառ վում են ա ռանց ին կոր պո -
րաց վե լու ներ պե տա կան ի րա վուն քում, կա՛մ
դրանց կի րառ ման հա մար անհ րա ժեշտ է դրանք
ին կոր պո րաց նել ներ պե տա կան ի րա վուն քում,
ինչից հե տո գոր ծա դիր մար մի նը (ա ռա վել հա -
ճախ կենտ րո նա կան մար մի նը՝ կա ռա վա րու -
թյու նը) մշա կում է այն մե թոդ նե րը, ո րոնց շնոր -
հիվ հնա րա վոր է դառ նում կա տա րել ստանձ -
նած մի ջազ գա յին պար տա վո րու թյուն նե րը:

Տե սու թյան մեջ խնդրա հա րույց է գոր ծա -
դիր իշ խա նու թյան դե րը սուպ րա նա ցիո նա լիս -
տա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի կող մից ի րա -
վա կան ակ տե րի մշակ ման և ըն դունման գոր -
ծըն թա ցում: Ինչ պես ար դեն նշել ենք՝ սուպ րա -
նա ցիո նա լիս տա կան ի րա վուն քն ու նի եր կու
կողմ ՝ նոր մա տի վա յին և ո րո շու մա յին: Նոր մա -
տի վա յի սուպ րա նա ցիո նա լիզ մը խնդիր ներ չի
ստեղ ծում, քա նի որ յու րա քանչ յուր սու պա րան -
ցիո նա լիս տա կան կազ մա կեր պու թյու նում ան -
դամ երկ նե րից յու րան քանչ յուրն ու նի իր ներ -
կա յա ցու ցի չը, ով ար տա հայ տում է իր պե տու -
թյան դիր քոր ոշում նե րն ըն դուն վող ի րա վա կան
ակ տե րի մա սին: Այ դօ րի նակ դիր քո րո շումն երը,
վեր ջին հաշ վով, ար տա հայ տում են նաև պե -
տու թյան գոր ծա դիր իշ խա նու թյան կար ծի քն ի -
րա վա կան ակ տի վե րա բեր յալ: Ա վե լին՝ հա ճախ
սուպ րա նա ցիո նա լիս տա կան կազ մա կեր պու -
թյուն նե րում պե տու թյու նը ներ կա յաց նում են
գոր ծա դիր իշ խա նու թյան կող մից լիա զոր ված
ներ կա յա ցու ցիչ նե րը:

Այլ է պատ կե րը ո րո շու մա յին սուպ րա նա -
ցիո նա լիզ մի դեպ քում: Մե ծ  մա սամբ սուպ րա -
նա ցիո նա լիս տա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի
ան դամ երկ նե րի գոր ծա դիր մար մին նե րը որ -
պես ա ռան ձին սուբ յեկտ չեն մաս նակ ցում կազ -
մա կեր պու թյան կող մից մշակ վող ի րա վա կան
ակ տե րի գոր ծըն թա ցին: Այս դեպ քում սուպ րա -
նա ցիո նա լիս տա կան կազ մա կեր պու թյու նը հա -
մար վում է այն միակ սուբ յեկ տը, ով մշա կում,
ըն դու նում և հ րա պա րա կում է ի րա վա կան ակ -
տե րը: Այս ա ռու մով տար բեր սուպ րա նա ցիո -
նա լիս տա կան կազ մա կեր պու թյուն ներ տար բեր
կերպ են փոր ձել մաս նա կից դարձ նել ան դամ
երկ նե րի գոր ծա դիր իշ խա նու թյուն նե րին ի րենց
կող մից ի րա վա կան ակ տե րի մշակ ման գործ -
ըն թա ցին: Օ րի նակ՝ Եվ րո պա կան Միու թյու նում
օ րի նաս տեղծ գոր ծու նեու թյա նը մաս նակ ցում
են եր կու սուբ յեկտ՝ Եվ րո պա կան պառ լա մեն -
տը և Եվ րո պա կան Միու թյան խոր հուր դը11: Ըստ
էու թյան՝ նախ Եվ րո պա կան պառ լա մեն տը
քննար կում և ըն դու նում է ի րա վա կան ակ տե րը
և ու ղար կում է Խորհր դի հաս տատ մա նը: Եվ -
րո պա կան միու թյան խոր հուր դը, ո րի կազ մի
մեջ ընդգրկվում են ան դամ պե տու թյուն նե րի
կա ռա վա րու թյուն նե րի կող մից լիա զոր ված ան -
ձինք՝ հաս տա տում կամ մեր ժում են Պառ լա -
մեն տի կող մից ըն դուն ված ի րա վա կան ակ տը:
Այս ձևով, փաս տո րեն, Եվ րո պա կան Միու թյու -
նը փորձ է կա տա րում հաշ վի առ նել ան դամ
երկ նե րի գոր ծա դիր իշ խա նու թյուն նե րի կար -
ծի քը՝ ըն դուն վող ի րա վա կան ակ տե րի վե րա -
բեր յալ: Ըն դու նե լով այս մո տեց ման ա ռա վե լու -
թյուն նե րը՝ կար ծում ենք՝ նմա նա տիպ մո տեց -
ման հիմ նա կան թե րու թյու նն այն է, որ ան դամ
երկ րնե րի կար ծի քը մեծ մա սամբ հաշ վի է
առնվում միայն ի րա վա կան ակ տի մշա կու մից
և ըն դու նու մից հե տո: Նմա նա տիպ մո տեց ման
հետևանքով՝ օ րենս դիր մար մի նը՝ Եվ րո պա կան
պառ լա մեն տը ծախ սում է նյու թա կան և ժա մա -
նա կա յին մի ջոց ներ ի րա վա կան ակ տի մշակ -
ման, քննարկ ման և ըն դուն ման հա մար, սա -
կայն դա կա րող է մերժ վել ԵՄ խորհր դի կող -
մից:
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Ընդ հան րաց նե լով վե րոնշ յա լը՝ կա րող ենք
նշել, որ.

1. Սուպ րա նա ցիո նա լիս տա կան ի րա վուն -
քը դրսևոր վում է եր կու տեսանկյունով՝ նոր մա -
տի վա յին և ո րո շու մա յին, ո րոնք ի րենց ամ բող -
ջու թյան մեջ կազ մում են սուպ րա նա ցիո նա լիս -
տա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րում օ րենսդ րու -
թյան մշակ ման գոր ծըն թա ցը:

2. Ռո մա նագեր մա նա կան ի րա վա կան հա -
մա կար գում մի ջազ գա յին ի րա վուն քի ին կոր պո -
րա ցիան կա տար վում է՝ հիմք ըն դու նե լով ի րա -
վուն քի միաս նու թյան վե րա բեր յալ տե սու թյունը:

3. Մի ջազ գա յին ի րա վուն քի ին կոր պո րա -
ցիա յում գոր ծա դիր իշ խա նու թյան դե րը կարևոր -
վում է եր կու դեպ քում: Մի կող մից՝ գոր ծա դիր
իշ խա նու թյու նը ին կոր պո րաց ված ի րա վա կան
ակ տի ի րա կա նաց ման հիմ նա կան սու բյեկ տն
է, մյուս կող մից՝ իր ներ կա յա ցուց չի մի ջո ցով
մաս նակ ցում է ի րա վա կան ակ տի քննարկ ման
և ըն դուն ման գոր ծըն թաց նե րին:

4. Գոր ծա դիր իշ խա նու թյու նն օժտ ված չէ
լիա զո րու թյամբ՝ սուպ րա նա ցիո նա լիս տա կան
կազ մա կեր պու թյան կող մից մշակ ված ի րա վա -

կան ակ տի վե րա բեր յալ ար տա հայ տել կար -
ծիք, ո րն ի րա վա կան նշա նա կու թյուն կու նե նա
ի րա վա կան ակ տի ըն դուն ման գոր ծըն թա ցի
վրա:

Հաշ վի առ նե լով վե րոնշ յա լը ա ռա ջար կում
ենք՝

hնա րա վո րու թյուն տալ սուպ րա նա ցիո նա -
լիս տա կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի ան դամ
երկ նե րի գոր ծա դիր իշ խա նու թյուն նե րին՝ այդ
կազ մա կեր պու թյուն նե րի կող մից ըն դուն վող ի -
րա վա կան ակ տե րի մշակ ման փու լում ներ կա -
յաց նել եզ րա կա ցու թյուն ներ, ո րոնք կկցվեն ի -
րա վա կան ակ տին և պար տա դիր կեր պով
քննարկ ման կար ժա նա նան ի րա վա կան ակ տը
քննարկ ելիս և ըն դունելիս: Գոր ծա դիր իշ խա -
նու թյուն նե րը կա րող են կա տա րել ա ռա ջար -
կու թյուն ներ ի րենց ներ կա յաց րած եզ րա կա ցու -
թյուն նե րում: Դ րան ցում առ կա ա ռա ջար կու -
թյուն նե րը մեր ժե լու պա րա գա յում կազ մա կեր -
պու թյու նը պար տա դիր կեր պով պետք է գրա -
վոր բա ցատ րու թյուն ու ղար կի ան դամ պե տու -
թյան գոր ծա դիր իշ խա նու թյա նը, թե ին չո՞ւ է
մեր ժում ա ռա ջար կու թյուն նե րը:
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ՍԵՂՄԱԳՐԵՐ / АБСТРАКТЫ / ABSTRACTS

ՀՌԻՓՍԻՄԵ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ 
ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիրի ակադեմիայի իրավագիտության ֆակուլտետի 
քրեական իրավունքի և քրեաբանության ամբիոնի ավագ դասախոս,
ոստիկանության մայոր,
Երևանի պետական համալսարանի քրեական իրավունքի ամբիոնի հայցորդ

ԽՄԲԻ ԿԱԶՄՈՒՄ ՀԱՆՑԱՆՔ ԿԱՏԱՐԱԾ ԱՆՉԱՓԱՀԱՍԻ ՍՈՑԻԱԼ-ԺՈՂՈՎՐԴԱԳՐԱԿԱՆ
ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ

Հոդ վա ծը նվիր ված է ան չա փա հաս նե րի խմբա յին հան ցա վո րու թյանն առնչ վող խնդիր նե րից մե -
կի` խմբի կազ մում հան ցանք կա տա րած ան չա փա հա սի սո ցիալ-ժո ղովր դագ րա կան բնու թագ րի ու -
սում նա սի րու թյա նը: 

Հոդ վա ծում ներ կա յաց վում է 2010-2015 թվա կան նե րի քրեա կան գոր ծե րի հե տա զո տու թյան արդ -
յուն քով խմբի կազ մում հան ցանք կա տա րած ան չա փա հաս նե րի սո ցիալ-ժո ղովր դագ րա կան բնու թա -
գիրն ըստ տա րի քա յին, սե ռա յին և կր թա կան հատ կա նիշ նե րի: Յու րա քանչ յուր հատ կա նի շի հի ման
վրա վեր են հան վում ան չա փա հաս նե րի բնու թագ րի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը և դ րա վատ աց ման
մի տում նե րը: 

Բա նա լի բա ռեր. խմբի կազ մում հան ցանք կա տա րած ան չա փա հաս, սո ցիալ-ժո ղովր դագ րա կան
բնու թա գիր, ան չա փա հա սի ան հա տա կա նու թյուն, քրեա կան ակ տի վու թյուն, բնու թագ րի վատ աց ման
միտում:

РИПСИМЕ ХАЧАТРЯН  
Старший преподаватель кафедры уголовного права и криминологии
факультета правоведения Академии Образовательного комплекса Полиции РА,
майор полиции,
соискатель кафедры уголовного права ЕГУ

СОЦИАЛЬНО-ДЕМОГРАФИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНЕГО, 
СОВЕРШИВШЕГО ПРЕСТУПЛЕНИЕ В ГРУППЕ

Статья посвящена исследованию социально-демографической характеристики несовершеннолетнего,
являющейся одной из проблем групповой преступности среди несовершеннолетних. В статье пред-
ставляются возрастно-половые и образовательные особенности несовершеннолетних, совершивших
преступления в группе по результатам исследования уголовных дел на 2010-2015 годы. На основе
каждого признака, выясняются особенности характеристики несовершеннолетнего и тенденции к ее
ухудшению. 

Ключевые слова: несовершеннолетний, совершивший преступление в группе, социально-демо-
графическая характеристика, индивидуальность несовершеннолетнего, уголовная активность,
тенденции к ухудшению характеристики. 
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Department of Law, Chair of Criminal Law and Criminology, 
Police Major.

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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ՀԱՅԿ ՄԿՐՏՉՅԱՆ
ՀՀ ԳԱԱ Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և 
իրավունքի ինստիտուտի ասպիրանտ

ԱՆՁԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՔՐԵԱԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱՍՊԵԿՏՆԵՐԸ
ԳԼՈԲԱԼԱՑՄԱՆ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ

Սույն հոդ վա ծում հան գա մա նո րեն լու սա բան վում են ան ձի ընդ հա նուր ի րա վա կան և ք րեաի րա -
վա կան պաշտ պա նու թյան հիմ նախն դիր նե րը` ար դի ժա մա նա կաշր ջա նում գլո բա լաց ման պայ ման նե -
րում: Հոդ վա ծում ան ձի անվ տան գու թյան քրեաի րա վա կան պաշտ պա նու թյու նը դի տարկ վում է որ պես
պե տու թյան ի րա վա կան քա ղա քա կա նու թյան նոր ուղ ղու թյուն, ո րի ա ռաջ նա յին նպա տակն է մար դուն
պաշտ պա նել ցան կա ցած, այդ թվում նաև հան ցա վոր ոտնձ գու թյուն նե րից` ոչ միայն քրեա կան պա -
տաս խա նատ վու թյան մի ջո ցով, այլև կան խար գել ման և օ րեն քով չար գել վող այլ մի ջոց նե րով:

Բա նա լի բա ռեր. քրեա կան օ րենսդ րու թյուն, ան ձի անվ տան գու թյուն, ի րա վա կան անվ տան գու -
թյուն, հան ցա վոր ոտնձ գու թյուն, հան ցա գոր ծու թյուն նե րի կան խար գե լում:

АЙК МКРТЧЯН
Аспирант Института Философии, 
социологии и права НАН РА

УГОЛОВНО-ПРАВОВЫЕ АСПЕКТЫ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ В УСЛОВИЯХ ГЛОБАЛИЗАЦИИ

В научной статье детально изучены общеправовые и уголовно-правовые проблемы защиты
личности в современных условиях глобализации. В статье уголовно-правовая защита безопасности
личности рассматривается как новое направление правовой политики государства, первостепенной
целью которого является защита человека от всякого, в том числе – преступного посягательства при
применении уголовной ответственности, а также предотвращение и использование других средств,
не запрещенных законом.

Ключевые слова: уголовное законодательство, защита личности, правовая защита, криминальное
посягательство, национальная безопасность, гарантия прав человека.

HAYK MKRTCYHAN
Post-graduate student in the Institute of Philosophy, 
Sociology and Law of NAS RA

THE PROTECTION OF THE PERSONS SECURITY WITHIN THE RANGES OF CRIMINAL LAW IN THE
GLOBALIZATION

The article covers the issues of general legal and criminal-legal protection of the person in the
modern era in globalization. In the article the criminal-legal protection of person’s security is being
observed as a new way of state legal policy, the main purpose of which is to protect the person from any,
including criminal encroachment not only through criminal liability but also by preventing and other means
that are not prohibited by law.

Keywords: criminal legislation, person’s security, legal security, criminal encroachment, prevention
of crimes. 
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ՍԵՂՄԱԳՐԵՐ / АБСТРАКТЫ / ABSTRACTS

ԳԱՅԱՆԵ ՄԵԼԻՔՅԱՆ
ԵՊՀ իրավագիտության մագիստրոս,
ՀՀ գլխավոր դատախազի տեղակալի օգնական

ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ ԴԱՏԱԿԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ

Սույն հոդ վա ծը նվիր ված է քրեա կան դա տա վա րու թյան հիմ նա րար սկզբունք նե րից մե կին՝
մրցակ ցու թյա նը, և դ րա ա պա հով ման գոր ծում ա ռանց քա յին մաս նակ ցին՝ պաշտ պա նին։ 

Հոդ վա ծում փորձ է ար վել վեր հա նել պաշտ պա նի ակ տիվ մաս նակ ցու թյան կարևո րու թյու նը
քրեա կան դա տա վա րու թյան դա տա կան քննու թյան փու լում՝ որ պես գոր ծի քննու թյան մինչ դա տա կան
փու լում առ կա ան հա վա սա րու թյան հաղ թա հար ման մի ջոց։ Հոդ վա ծում անդ րա դարձ է կա տար վել
նաև դա տա րա նին` կարևո րե լով վեր ջի նիս՝ որևէ կող մում հան դես չգա լու հան գա ման քը որ պես
մրցակ ցու թյան սկզբուն քի ա պա հով ման կարևո րա գույն ե րաշ խիք։

Բա նա լի բա ռեր. մրցակ ցու թյուն, պաշտ պան, դա տա րան, մե ղադ րող, քրեա կան հե տապն դում,
Եվ րո պա կան դա տա րան, կոնվենցիա:

ГАЯНЕ МЕЛИКЯН
Магистр юридических наук,
помощник заместителя генерального прокурора РА

СОСТЯЗАТЕЛЬНОСТЬ В СУДЕБНОМ ПРОЦЕССЕ

Статья посвящена состязательности как одному из фундаментальных принципов уголовного су-
допроизводства и адвокату-защитнику как ключевому участнику в процессе обеспечения этого прин-
ципа.

В статье рассмотрены вопросы, касающиеся важности активного участия адвоката-защитника
на стадии судебного производства как способ преодоления неравенства на досудебной стадии
судебного разбирательства. В статье также затрагивается важность того факта, что суд не должен
выступать в пользу ни одной из сторон, как важнейшая гарантия обеспечивания принципа состяза-
тельности.

Ключевые слова: состязательность, защитник, суд, обвинитель, уголовное преследование, Ев-
ропейский суд, конвенция.

GAYANE MELIKYAN
Master of studies in law,
Assistant of Deputy Prosecutor General of the RA

ADVERSARIAL TRIAL

The article is devoted to the principle of adversarial trial as one of the fundamental principles of
criminal proceedings and the core participant therein – the defense. 

The author strives to elucidate how prominent place holds the active participation of defense in the
trial stage of criminal proceedings which serves as a means for overcoming the inequality occurred at pre-
trial stage. Besides, the role of court is discussed that should refrain from acting in favor of one of the
sides of criminal proceedings and guarantee an adversarial trial.

Keywords: adversariality, defender, court, accuser, criminal prosecution, European Court, Conven-
tion
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ԶՈՐԱՅՐ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
ՀՌՀ Իրավունքի և քաղաքականության ինստիտուտի
Քրեական և քրեադատավարական իրավունքի ամբիոնի հայցորդ

ՀԱՄԱՑԱՆՑՈՒՄ ՏԵՂԱԿԱՅՎԱԾ ՏԵՂԵԿԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՎԱՔԵԼՈՒ ԴԱՏԱՎԱՐԱԿԱՆ
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Սույն գի տա կան հոդ վա ծի սահ ման նե րում կքննարկ վեն հա մա ցան ցում տե ղա կայ ված ա պա ցու -
ցո ղա կան նշա նա կու թյուն ու նե ցող տե ղե կա տվու թյան ձեռքբեր ման ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րին վե -
րա բե րող հար ցե րը: Աշ խա տան քի ծա վա լի մեջ նե րառ ված է զննու թյան օբ յեկտ նե րի օ րենսդ րա կան
ցան կից տե ղան քի հաս կա ցու թյան և վիր տո ւալ տա րա ծու թյան հաս կա ցու թյան հա րա բե րակ ցու թյան
(հա մադ րե լիու թյան) հար ցի վե րա բեր յալ քրեա դա տա վա րա կան օ րենսդ րու թյան և գի տա կան գրա կա -
նու թյան վեր լու ծու թյուն:

Բա նա լի բա ռեր. զննու թյուն, զննու թյան օբ յեկտ, տե ղանք, վիր տո ւալ տա րա ծու թյուն, վիր տո ւալ
տե ղան ք։

ЗОРАЙР АРУТЮНЯН
Соискатель кафедры уголовного и уголовно-процессуального права
Института права и политики РАУ

ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ОСОБЕННОСТИ СОБИРАНИЯ ИНФОРМАЦИИ, РАСПОЛОЖЕННОЙ 
В СЕТИ ИНТЕРНЕТ

В рамках настоящей научной статьи будут рассмотренны вопросы, относящиеся к особенностям
собирания информации, имеющей доказательственное значение, расположенной в сети Интернет. В
объем настоящей работы включен анализ уголовно-процессуального законодательства и научной ли-
тературы относительно вопросов соотношения понятия виртуального пространства и понятия
местности, в качестве одного из предусмотренных законодательным списком объектов осмотра.

Ключевые слова: осмотр, объект осмотра, местность, виртуальное пространство, виртуальная
местность.

ZORAYR HARUTYUNYAN
Applicant of the criminal and criminal procedural law department of the
Institute of Law and politics RAU

PROCEDURAL FEATURES OF COLLECTING INFORMATION LOCATED IN THE INTERNET

In the framework of current scientific article the issues related to the specifics of collecting
information with evidentiary value located on the Internet will be analyzed. Comparative analysis of
criminal procedural legislation and relevant scientific literature, regarding the questions of ratio of the
virtual space concept and concept of terrain as one of the inspection objects stipulated by the legislative
list, is presented in the scope of current work.

Keywords: Inspection, inspection object, terrain, virtual space, virtual terrain.
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ՍԵՂՄԱԳՐԵՐ / АБСТРАКТЫ / ABSTRACTS

ԼՈՒՍԻՆԵ ԲԱՐՍԵՂՅԱՆ
ՀՀ Կառավարման ակադեմիայի 
գիտական աստիճանի հայցորդ

ԵՐԿՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԽՆԴՐԻ (ՆՊԱՏԱԿԻ) ԼՈՒԾՄԱՆ ԿԱՌՈՒՑԱԿԱՐԳԻ 
ՀՆԱՐԱՎՈՐ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ՈՒՂԻՆԵՐԸ: ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ԳՈՐԾԱՌՈ՞ՒՅԹ, 

ԹԵ՞ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒՆԱԿՈՒԹՅԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔ

Հոդ վա ծում, հիմն վե լով երկ րի պաշտ պա նա կան գոր ծա ռույ թի տե սա կան կա ռուց ված քի ա վան -
դա կան մեկ նա բա նու թյան և դուրս բեր ված թե րու թյուն նե րի վրա, ա ռա ջարկ վում է նոր տե սա կան մո -
տե ցում` պաշտ պա նո ղա կա նու թյան սկզբունք՝ որ պես խնդրի լուծ ման ա ռա վել հա մար ժեք տե սա կան
մի ջոց։

Բա նա լի բա ռեր. գլ խա վոր նպա տակ, գոր ծա ռույթ, գոր ծա ռու թա յին մո տե ցում, սկզբունք, սո -
ցիա լա կան պե տու թյուն, ի րա վա կան պե տու թյուն, պաշտ պա նու նակ պե տու թյուն:

ЛУСИНЕ БАРСЕГЯН
Соискатель ученой степени Академии
государственного управления РА

ВОЗМОЖНЫЕ КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПУТИ МЕХАНИЗМА РЕАЛИЗАЦИИ ЗАДАЧИ (ЦЕЛИ) 
ОБОРОНЫ СТРАНЫ. ФУНКЦИЯ ОБОРОНЫ ИЛИ ПРИНЦИП ОБОРОНАСПОСОБНОСТИ?

В статье на основе анализа традиционных толкований теоретической конструкции функции
обороны и выявления ее недостатков, предлагается заменяющее ее новое теоретическое решение:
принцип обороноспособности, как более адекватное теоретическое средство решения задачи обороны
страны.

Ключевые слова: главная цель, функция, функциональный подход, принцип, социальное госу-
дарство, правовое государство, обороноспособное государство. 

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

POSSIBLE CONSTITUTIONAL WAYS OF THE RESOLUTION MECHANISMS OF COUNTRY DEFENSE
ISSUE (PURPOSE). FUNCTION OF DEFENSE OR DEFENSIVENESS PRINCIPLE?

In the Article, on the basis of traditional interpretation analysis of theoretical structure “function of
defense” of the country, a new theoretical approach is suggested instead of it, that is defensiveness
principle as more adequate theoretical mean of the problem solution. 

Keywords: main purpose, function, functional approach, principle, social state, rule-of-law state,
defensive state. 
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ՄԱՐՏԻՆ ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ
Եվրասիա միջազգային համալսարանի 
իրավագիտության ամբիոնի դասախոս, ամբիոնի հայցորդ

ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆԱԿԱՆ ՓՈՔՐԱՄԱՍՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ԸՆԴԼԱՅՆՈՒՄԸ՝
ԸՍՏ 2015Թ. ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ

2015թ. դեկտեմբերի 6-ին Հայաստանի Հանրապետու թյունում հանրաքվեի միջոցով բովանդա-
կային և ծավալային առումով նշանակալից փոփոխու թյուններ կատարվեցին ՀՀ Սահմանադրու թյան
մեջ: Սույն հոդվածում համառոտ անդրադարձ է կատարվել այդ փոփոխու թյունների շնորհիվ
խորհրդարանական փոքրամասնու թյունների իրավունքների ընդլայնման հարցերին:

Բա նա լի բա ռեր. Սահ մա նադ րու թյուն, Ազ գա յին ժո ղով, խորհր դա րա նա կան փոք րա մաս նու -
թյուն, քա ղա քա կան մե ծա մաս նու թյուն, քննիչ հանձ նա ժո ղով:

МАРТЫН МАНУКЯН
Международный универститет Евразия,
преподаватель юридической кафедры, соискатель

РАСШИРЕНИЕ ПАРЛАМЕНТСКИХ ПРАВ НАЦИОНАЛЬНЫХ МЕНЬШИНСТВ, 
СОГЛАСНО КОНСТИТУЦИОННЫМ ИЗМЕНЕНИЯМ 2015Г.

6 декабря 2015 года в РА посредством референдума были внесены значительные объемные и
содержательные изменения в Конституцию РА. В статье как результат этих изменений дан сжатый
экскурс к вопросу о расширении парламентских прав нацменьшинств.

Ключевые слова: Конституция, парламент (Национальное собрание), парламентское меньшинство,
политическое большинство, Следственный комитет.

MARTIN MANUKYAN
Lecturer in the “Law” Department of the Eurasia international University

ENLARGEMENT OF THE RIGHTS OF PARLIAMENTARY MINORITIES AS PER THE CONSTITUENT
CHANGE HELD IN THE YEAR 2015

On December 6, 2015 substantial changes were made in the Constitution of the Republic of Armenia.
In the article below there is a survey referring to the issue of expanding the rights of the parliamentary
minorities based on the changes.

Keywords: Constitution, Parliament (national Assembly), Parliamentary minority, Poloitical majority,
Investigative Committee.
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ՀԱՅԿ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
ԵՊՀ պետության և իրավունքի տեսության ու 
պատմության ամբիոնի ասպիրանտ

ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՁԵՎԸ ՈՐՊԵՍ ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐ

Հոդ վա ծի շրջա նակ նե րում հե ղի նա կը կա տա րել է պե տու թյան կա ռա վար ման ձևի՝ որ պես ազ գա -
յին անվ տան գու թյան հիմ նախնդ րի տե սա կան-ի րա վա կան վեր լու ծու թյուն:

Կա ռա վար ման ձևի՝ որ պես պե տու թյան ձևի կազ մա կեր պա կա ռուց ված քա յին բա ղադ րի չի և պե -
տաի րա վա կան ռե ժի մի հա րա բե րակ ցու թյան լույ սի ներ քո հե ղի նա կի կող մից ա ռաջ է քաշ վել կա ռա -
վար ման ձևի՝ պե տու թյան բո վան դա կա յին բնու թագ րի վրա ո րո շա կի ազ դե ցու թյուն թող նե լու գա ղա -
փա րը: Դ րա նով իսկ պայ մա նա վոր ված՝ են թադր վում է, թե կա ռա վար ման ձևն  ազ գա յին անվ տան գու -
թյան հա մա տեքս տում օժտ ված է վտան գա վո րու թյան ո րո շա կի նե րու ժով, և նշված հան գա ման քը
հաշ վի առ նե լով՝ գնա հատ վել է ազ գա յին անվ տան գու թյան ռազ մա վա րու թյամբ պե տու թյան կա ռա -
վար ման ձևով պայ մա նա վոր ված վտանգ նե րի չե զո քաց մանն ուղղ ված մի ջո ցա ռում նե րի նա խա տես -
ման կարևո րու թյու նը:

Բա նա լի բա ռեր. պե տու թյան ձև, պե տա կան կա ռա վար ման ձև, պե տաի րա վա կան ռե ժիմ, ազ -
գա յին անվ տան գու թյուն, ազ գա յին անվ տան գու թյան ռազ մա վա րու թյուն, սպառ նա լիք, վտանգ:

АЙК АРУТЮНЯН
Аспирант кафедры теории и истории государства и 
права юридического факультета ЕГУ

ФОРМА ПРАВЛЕНИЯ, КАК ПРОБЛЕМА НАЦИОНАЛЬНОЙ БЕЗОПАСНОСТИ

В рамках настоящей работы автором был сделан теоретико-правовой анализ формы государст-
венного правления как проблемы национальной безопасности.

В свете соотношения формы правления, как структурно-организационного компонента формы
государства, с государственно-правовым режимом, автором была выдвинута идея некоторого влияния
формы государства на его содержательную характеристику. В связи с этим предполагается, что
форма правления имеет некий потенциал опасности в контексте национальной безопасности, и с
учетом указанного факта оценивается важность предусмотрения стратегией национальной безопасности
соответствующих мер по нейтрализации угроз национальной безопасности, обусловленных формой
правления.

Ключевые слова: форма государства, форма государственного правления, государственно-
правовой режим, национальная безопасность, стратегия национальной безопасности, угроза, опас-
ность.

HAYK HARUTYUNYAN
PhD Student at the Chair of Theory of State and Law, YSU 

THE FORM OF STATE GOVERNMENT AS A PROBLEM OF NATIONAL SECURITY

In the framework of this work, the author made a theoretical and legal analysis of the form of state
government as a problem of national security.

In the light of the relationship between the form of government as a structural and organizational
component of the form of the state with the state-legal regime, the author put forward the idea of   some
influence of the form of the state on the content characteristic of the state. In this regard, it is assumed that
the form of government has some potential for danger in the context of national security, and taking into
account this fact, it is important to consider the national security strategy to take appropriate measures to
neutralize the threats to national security conditioned by the form of government.

Keywords: form of state, form of government, state-legal regime, national security, national security
strategy, threat, danger.
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ԳՈՌ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ
Իրավաբանական գիտությունների դոկտոր (Բեռլին),
կառավարման գիտությունների մագիստրոս (Շպայեր),
Հագենի Համալսարանի Գերմանական և 
եվրոպական սահմանադրական և վարչական իրավունքի, 
ինչպես նաև միջազգային իրավունքի ամբիոնի դոցենտ,
Բեռլինի Տնտեսագիտության և իրավունքի ինստիտուտի Ոստիկանության և 
անվտանգության կառավարման բաժնի դոցենտ

ԿՈՒՍԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԳՈՐԾՈՒՆԵՈՒԹՅԱՆ ԿԱՍԵՑՈՒՄՆ ՈՒ ԱՐԳԵԼՈՒՄԸ

Սույն հոդ վա ծում քննարկ վում են Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում կու սակ ցու թյուն նե րի գոր -
ծու նեու թյան կա սեց ման և ար գել ման՝ իբրև մարտն չող ժո ղովր դա վա րու թյան ար տա հայ տու թյան
հիմ նա հար ցե րը։ Ման րա մասն մեկ նա բան վում են ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 46-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սի
փաս տա կազ մի բո լոր հատ կա նիշ նե րը, մաս նա վո րա պես՝ սահ մա նադ րա կան կար գի բռնի տա պալ -
ման քա րո զի և այդ նպա տա կով բռնու թյուն կի րա ռե լու հաս կա ցու թյու նը, հա տուկ ընդգծ վում է կու -
սակ ցա կան ար տո նու թյան, այն է՝ սահ մա նադ րո րեն կու սակ ցու թյուն նե րին տրված ա ռանձ նա հա -
տուկ դա տա վա րա կան պաշտ պա նու թյան ու գո յու թյան ե րաշ խի քի կարևո րու թյու նը։ Հոդ վա ծում ներ -
կա յաց վում է նաև կու սակ ցու թյան գոր ծու նեու թյու նը կա սեց նե լու կամ ար գե լե լու սահ մա նադ րա կան
վա րույ թը, այդ հար ցի վե րա բեր յալ Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի ո րոշ ման բո վան դա կու թյունն ու
գոր ծո ղու թյու նը։ Ներ կա յաց վում են նաև կու սակ ցու թյուն նե րի ար գել ման վե րա բեր յալ Մար դու ի րա -
վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի պրակ տի կան և այլ երկր նե րի ի րա վա կար գա վո րում նե րը։ Հա -
տուկ վե լու ծու թյան է են թարկ վում կու սակ ցու թյան գոր ծու նեու թյան ար գե լու մից հե տո պատ գա մա վո -
րա կան ման դատ նե րի ճա կա տագ րի հար ցը հատ կա պես ա զատ ման դա տի սկզբուն քի լույ սի ներ քո,
ինչ պես նաև ման դատ նե րը կորց նե լու հա մա պա տաս խա նու թյու նը ՄԻԵԿ-ին։

ГОР ОГАНЕСЯН
Доктор юридических наук (Берлин),
магистр административных наук (Шпaйер),
доцент кафедры немецкого и европейского конституционного и 
административного права, а также международного права в Университете Хагена,
доцент кафедры полиции и управления безопасностью 
в Берлинском институте экономики и права

ПРИОСТАНОВЛЕНИЕ И ЗАПРЕЩЕНИЕ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОЛИТИЧЕСКИХ ПАРТИЙ

В этой статье обсуждаются вопросы, связанные с приостановлением и запретом деятельности
политических партий, как выражение воинствующей демократии в Республике Армения. Подробно
комментируются все признаки состава статьи 46 части 4 Конституции Республики Армения, в
частности, понятие пропаганды насильственного свержения конституционного строя и применения
насилия с этой целью, особо подчеркивается важность партийной привилегии, то есть конституционных
гарантий для особенной процессуальной защиты и существования, предоставляемых партий. В
статье также представлено конституционнoе производство по приостановлению или запрету партий,
содержание и действие решения Конституционного суда по этому вопросу. Представлены еще и
практика Европейского суда по правам человека, а также правовые нормы других стран в отношении
запрещения политических партий. Особенно обсуждается вопрос о судьбе депутатских мандатов
после запрета партийной деятельности в свете принципа свободного мандата, а также соответствие
утраты мандатов с ЕКПЧ.
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SUSPENSION AND PROHIBITION OF THE ACTIVITIES OF POLITICAL PARTIES

This article discusses the issues related to the suspension and prohibition of the activities of
political parties as means of expression of defensive democracy (democracy capable of defending
itself ) in the Republic of Armenia. All the elements of Article 46, Part 4 of the Constitution of the
Republic of Armenia are interpreted in detail, in particular the concepts of advocating violent overthrow
of the constitutional order and the use of violence for that purpose. The importance of party privilege
is emphasized - the importance of constitutional guarantees for the specific procedural protection and
for their existence provided to parties by the constitution. The article also describes the constitutional
proceedings for suspension or prohibition of parties, the content and effect of the decision of the Con-
stitutional Court on that matter. The practice of the European Court of Human Rights (ECHR) is also
presented as well as the legal regulations of other countries on the prohibition of political parties. The
issue of the fate of deputies‘ parliamentary mandates after the prohibition of party activities is also
considered in the light of the principle of free mandate, as well as whether the loss of mandates is in line
with the ECHR.
_______________________________________________________________________________________________

* * *
_______________________________________________________________________________________________

ԱՆՆԱ ՀԱԿՈԲՅԱՆ
ՀՀ ԳԱԱ Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և 
իրավունքի ինստիտուտի հայցորդ

ՆԱԽԱԴԵՊԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԸ ԱՆԳԼՈՍԱՔՍՈՆԱԿԱՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ
ՊԱՏՄԱԻՐԱՎԱԿԱՆ ՏԵՍԱՆԿՅՈՒՆԻՑ

Սույն գի տա կան հոդ վա ծը վե րա բեր ում է անգ լո սաք սո նա կան ի րա վա կան հա մա կար գում նա -
խա դե պա յին ի րա վուն քի հիմ նախնդ րի վեր լու ծու թյա նը: Պատ մաի րա վա կան ա ռու մով անդ րա -
դարձ է կա տար վում նա խա դե պա յին ի րա վուն քի պատ մա կան զար գաց ման փու լե րին և հետևանք -
նե րին:

Հոդ վա ծում հան գա մա նո րեն քննարկ վում են ընդ հա նուր ի րա վուն քի ա ռա ջաց մա նը նպաս տող
օբ յեկ տիվ և սուբ յեկ տիվ գոր ծոն նե րը, և այլ հա րա կից հար ցեր:

Նկա րագր վում են հնա գույն ժա մա նակ նե րում վե ճե րի լուծ ման ե ղա նակ ներն ու այդ կա պակ ցու -
թյամբ դա տա րան նե րի մաս նակ ցու թյունն ու գոր ծու նեու թյու նը:

Քն նարկ վում է նաև նա խա դե պի բո վան դա կու թյու նը՝ դրա եր կու հիմ նա կան կա ռուց ված քա յին
մա սե րը՝ որ պես տվյալ ի րա վուն քի աղբ յու րի պար տա դի րու թյան սկզբուն քի միակ ո րո շիչ չա փա -
նիշ:

Բա նա լի բա ռեր. Համ մու րա բիի օ րենք ներ, նա խա դեպ, ընդ հա նուր ի րա վունք, անգ լո սաք սո նա -
կան ի րա վա կան ըն տա նիք, պար տա դի րու թյան սկզբունք:
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АННА АКОБЯН
Соискатель НАН РА, Института философии, 
социологии и права

ПРЕЦЕДЕНТНОЕ ПРАВО В АНГЛОСАКСОНСКОЙ ПРАВОВОЙ СИСТЕМЕ 
С ИСТОРИКО-ПРАВОВОЙ ТОЧКИ ЗРЕНИЯ

Даннная научная статья относится к анализу основной задачи прецедентного права в
англосаксонской правовой системе. Затронуты, в историко-правовом аспекте, исторические этапы
развития прецедентного права и его последствия.

В статье обстоятельно обсуждаются объективные и субъективные факторы, способствующие
возникновению общего права, и другие сопутствующие вопросы.

Описываются методы разрешения споров, причастность и деятельность судов в этой связи в
древние времена.

Также обсуждается содержание прецедента, его две основные структурные части, как единственный
определяющий критерий для принципа обязательности источника данного права.

Ключевые слова: законы Хаммурапи, прецедент, общее право, англосаксонская правовая
семья, принцип обязательности.

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

THE PRECEDENT LAW IN THE ANGLO-SAXON LEGAL SYSTEM FROM THE HISTORICAL AND 
LEGAL POINT OF VIEW

This scientific article refers to the analysis of the main problem of precedent law in the Anglo-Saxon
legal system. From historical aspects, the historical development stages and consequences of the precedent
law are being examined.

The article throughly discusses the objective and subjective factors contributing to common law and
other related issues.

The ways of dispute solution in ancient times and the courts’ participation and activities in this regard
are described.

The precedent’s content, as well as its two main structural parts, are also discussed as the only
decisive criteria for the binding principle of the mentioned source of law.

Keywords: laws of Hammurabi, precedent, common law, Anglo-Saxon legal family, binding principle.
_______________________________________________________________________________________________

* * *
_______________________________________________________________________________________________

ԱՐԹՈՒՐ ՍԻՄՈՆՅԱՆ
Հայաստանում Ֆրանսիական համալսարանի
Իրավաբանական ֆակուլտետի ուսանող

ՍՈՒՊՐԱՆԱՑԻՈՆԱԼԻՍՏԱԿԱՆ ԿԱԶՄԱԿԵՐՊՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿՈՂՄԻՑ ՄՇԱԿՎԱԾ ԻՐԱՎԱԿԱՆ
ԱԿՏԵՐԻ ԻՆԿՈՐՊՈՐԱՑԻԱՆ ԵՎ ԳՈՐԾԱԴԻՐ ԻՇԽԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ

Սույն հոդ վա ծում հե ղի նա կը, հիմք ըն դու նե լով տե սու թյան և պ րակ տի կա յում ձևա վոր ված հիմ -
նադ րույթ նե րը, ներ կա յաց րել է վե րազ գա յին կազ մա կեր պու թյուն նե րի կող մից մշակ ված ի րա վա կան
ակ տե րի ին կոր պո րա ցիա յի ձևե րը և դ րան ցում ան դամ երկ նե րի գոր ծա դիր իշ խո նու թյուն նե րի մաս -
նակ ցու թյան տե սակ նե րը: Հոդ վա ծի շրջա նակ նե րում քննարկ վել են ի րա վուն քի ին կոր պո րա ցիա յի
դուա լիս տա կան և մո նիս տա կան մո տե ցում նե րը: Հոդ վա ծի մեջ շեշ տադ րումը հիմ նա կա նում կա տար -
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վել է գոր ծա դիր իշ խա նու թյան դե րի բարձ րաց մա նը վե րազ գա յին կազ մա կեր պու թյուն նե րի կող մից
մշակ ված ի րա վա կան ակ տե րի ին կոր պո րա ցիա յի գոր ծըն թա ցում:

Բա նա լի բա ռեր. վե րազ գա յին ի րա վունք, մո նիզմ, դո ւա լիզմ, Եվ րո պա կան Միու թյուն, Եվ րա -
սիա կան տն տե սա կան միու թյուն, Եվ րո պա յի Խոր հուրդ:

АРТУР СИМОНЯН
Студент юридического факультета 
Французского университета в Армении

ИНКОРПОРАЦИЯ ПРАВОВЫХ АКТОВ, ИЗДАННЫХ НАДНАЦИОНАЛЬНЫМИ ОРГАНИЗАЦИЯМИ,
И ИСПОЛНИТЕЛЬНАЯ ВЛАСТЬ

В данной статье автор, основываясь на положениях теории и практики, представил виды инкор-
порации правовых актов, изданных наднациональными организациями, и типы участия исполнительной
власти членов-государств данных организаций. В рамках статьи обсуждались дуалистический и мо-
нистический подходы правовой инкорпорации. В статье основной упор сделан на поднятие роли ис-
полнительной власти в процессе инкорпорации правовых актов, изданных вышеупомянутыми орга-
низациями.

Ключевые слова: супранациональное (наднациональное) право, монизм, дуализм, Европейский
Союз, Евразийский Экономический Союз, Совет Европы. 

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

INCORPORATION OF LEGAL ACTS PROCEED BY SUPRANATIONAL ORGANIZATIONS AND 
EXECUTIVE POWER

In this article the author presents types of incorporation of legal acts proceed by supranational or-
ganizations and the role of member states’ executive power in that process. In the frame of the article
author presents dualistic and monist methods of incorporation. The main accentuation of the article is the
role of executive power in the process of processing of legal acts developed by supranational organiza-
tions.

Keywords: Supranational law, monism, dualism, European Union, Eurasian Economic Union, Council
of Europe
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Հան դե սում տպագր վող հոդ ված նե րը պետք է ունենան գի տա գործ նա կան կամ ու սում նա մե թո դա -
կան բնույթ: Հոդ վա ծը պետք է վե րա բեր ի ի րա վա գի տու թյան ո լոր տին, իսկ բա ցա ռիկ դեպ քե րում՝ մեծ
հե տաքրք րու թյուն վա յե լող, գի տա գործ նա կան մեծ ար ժեք ներ կա յաց նող ու սում նա սի րու թյուն նե րին:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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