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Հու լի սի 1-ին, Դա տա խա զու թյան աշ խա -
տո ղի օ րը, շու քով նշվել է Հա յաս տա նի Հան -
րա պե տու թյան դա տա խա զու թյան հա մա կար -
գի ներդր ման 100-ամ յա կը: Վեր ջի նիս նվիր -
ված ՀՀ դա տա խա զու թյան կո լե գիա յի հան դի -
սա վոր նիս տին և մի ջո ցա ռում նե րին մաս նակ -

ցե լու հա մար Հա յաս տան են ժա մա նել բարձր
մա կար դա կով պատ վի րա կու թյուն ներ Դա տա -
խազ նե րի մի ջազ գա յին ա սո ցիա ցիա յից, ԱՊՀ
գոր ծա դիր կո մի տեից, Եվ րո պա յի դա տա խազ -
նե րի խորհր դատ վա կան խորհր դից, ԱՊՀ գլխա -
վոր դա տա խազ նե րի հա մա կար գող խորհր դից,
ինչ պես նաև Ար ցա խի, ՌԴ-ի, ՉԺՀ-ի, Վրաս -
տա նի, Հու նաս տա նի, Ռու մի նիա յի, Էս տո նիա -
յի, Բե լա ռու սի, Ղա զախս տա նի, Ղրղզս տա նի,
Մոլ դո վա յի, Ուզ բեկս տա նի գլխա վոր դա տա -
խա զու թյուն նե րից:

Դա տա խա զու թյան 100-ամ յա կին նվիր ված
հան դի սա վոր նիս տին մաս նակ ցել են ՀՀ վար -
չա պետ Նի կոլ Փա շին յա նը, ի րա վա պահ մար -
մին նե րի ղե կա վար նե րը, նախ կին գլխա վոր դա -
տա խազ նե րը, դա տա խա զու թյան հա մա կար գի
վե տե րան նե րը և այ լք:

Դա տա խա զու թյան աշ խա տո ղի օր վա և
հա մա կար գի հիմ նադր ման 100-ամ յա հո բել յա -
նի կա պակ ցու թյամբ շնոր հա վո րա կան ե լույ թով
հան դես է ե կել ՀՀ վար չա պետ Նի կոլ Փա շին -
յա նը:

ՀՀ գլխա վոր դա տա խազ Ար թուր Դավթ -
յանն իր ե լույ թում շնոր հա կա լու թյուն է հայտ նել

ներ կա նե րին՝ դա տա խա զու թյան հա մա կար գի
հա մար նշա նա կա լի պատ մա կան ի րա դար ձու -
թյու նը միա սին նշե լու հա մար, ներ կա յաց րել և
արժևո րել է Հա յաս տա նում դա տա խա զու թյան
հա մա կար գի ստեղծ ման, կա յաց ման ու զար -
գաց ման ան ցած ճա նա պար հը, պե տա կա նու -
թյան հիմ քե րի ամ րապնդ ման, հան ցա վո րու -
թյան դեմ պայ քա րում, օ րի նա կա նու թյան և ի -
րա վա կար գի հաս տատ ման գոր ծում ու նե ցած
դերն ու նշա նա կու թյու նը, այդ ա ռա քե լու թյան
ի րա գործ ման ճա նա պար հին պե տա կան, հատ -
կա պես՝ ի րա վա պահ մյուս մար մին նե րի, տար -
բեր երկր նե րի գոր ծըն կեր դա տա խա զու թյուն -
նե րի հետ արդ յու նա վետ աշ խա տան քը, ինչ -
պես նաև անդ րա դար ձել է նոր հար յու րամ յա կի
շե մին հա մա կար գից հա սա րա կու թյան սպա սե -
լիք նե րի և դրանց հա մա հունչ բա րե փո խում նե -
րի ըն թաց քի մա սին:

«Գի տակ ցե լով մեր ընտ րած մաս նա գի տու -
թյան հա սա րա կա կան նշա նա կու թյու նը՝ հաս -
կա նում ենք, որ պետք է ա ռաջ շարժ վենք՝ հա -
մար ձա կո րեն մեր ժե լով նաև նախ կին գոր ծե -
լաո ճի՝ հան րու թյան հա մար ոչ ըն կա լե լի դրսևո -
րում նե րը, միա ժա մա նակ հիմն վե լով ժա ռան -
գու թյուն ստա ցած լա վա գույն ա վան դույթ նե րի
վրա և լի նե լով բա վա կա նա չափ ճկուն՝ տե ղե -
կատ վա կան դա րաշր ջա նում ի րա վա գի տակ ցու -
թյան բարձ րաց ման ան նա խա դեպ ըն թացք ապ -
րող մեր հան րու թյան մե ծա ցող պա հանջ նե րի
հան դեպ:

Այ սօր հա սա րա կու թյու նը մեր առջև դրել է
պա հանջ նե րի բարձր չա փա նիշ ներ: Հա յաս տա -
նի մե րօր յա քա ղա քա ցու տես լա կա նում դա տա -
խա զը մարմ նա վո րում է ոչ միայն պե տա կան
իշ խա նու թյունն ու օ րեն քը, այլև ար դա րամ տու -
թյունն ու մար դա սի րու թյու նը՝ մե զա նից պա -
հան ջե լով ա ռօ րեա կան դարձ նել օ րեն քի գե րա -
կա յու թյան, ի րա վա պաշտ պա նու թյան, ար դա -
րու թյան ար ժեք նե րը, ո րոն ցով հնա րա վոր է հա -
սա րա կու թյա նը ներշն չել ան խո չըն դոտ ստեղ -
ծա գործ և հայ րե նա շեն աշ խա տան քի: Մենք
հպար տա նում ենք այն դա տա խազ նե րով, ով-
քեր ըն կա լում են այս ազ դակ նե րը, և ում հա -

ÐÐ ¸²î²Ê²¼àôÂÚàôÜÀ ÜÞàôØ ¾ ÐÆØÜ²¸ðØ²Ü 
100-²ØÚ²ÎÀ
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մար հան րու թյա նը և օ րեն քին ծա ռա յե լը, անձ -
նա կան և մաս նա գի տա կան պա տիվ հաս կա -
ցու թյու նը, իր գոր ծին նվիր վա ծու թյու նը, պե -
տա կան մտա ծո ղու թյու նը միայն խոս քեր չեն»,-
ա սել է Ար թուր Դավթ յա նը՝ դա տա խազ նե րին և
դա տա խա զու թյան աշ խա տա կից նե րին նաև
շնոր հա վո րե լով մաս նա գի տա կան օր վա առ -
թիվ:

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան դա տա -
խա զու թյանն ուղղ ված շնոր հա վո րա կան ե լույ -
թով է հան դես ե կել Դա տա խազ նե րի մի ջազ -
գա յին ա սո ցիա ցիա յի նա խա գահ Գեր հարդ Յա -
րո շը՝ իր ե լույ թում կարևո րե լով Հա յաս տա նի
դա տա խա զու թյան ակ տիվ մաս նակ ցու թյու նը
մի ջազ գա յին հա մա գոր ծակ ցու թյան տար բեր
ձևա չա փե րում:

ՀՀ դա տա խա զու թյան 100-ամ յա կի կա -
պակ ցու թյամբ շնոր հա վո րա կան ու ղերձ ներ են
հղել նաև ԱՊՀ գոր ծա դիր կո մի տեի նա խա -
գահ Սեր գեյ Լե բեդևը, կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ -
քա րի միջ պե տա կան խորհր դի և ԱՊՀ մաս նա -
կից պե տու թյուն նե րի գլխա վոր դա տա խազ նե -
րի կոոր դի նա ցիոն խորհր դի նա խա գահ, ՌԴ
գլխա վոր դա տա խազ Յու րի Չայ կան:

Հան դի սա վոր նիս տի շրջա նակ նե րում տե -
ղի է ու նե ցել նաև ՀՀ դա տա խա զու թյան վե տե -
րան նե րի միու թյան նա խա ձեռ նու թյամբ և մի -

ջոց նե րով լույս տե սած ՀՀ դա տա խա զու թյան
100-ամ յա հո բել յա նին նվիր ված գրքի շնոր հան -
դե սը:

Մի ջո ցա ռում նե րին մաս նակ ցե լու հա մար
Հա յաս տան ժա մա նած պատ վի րա կու թյուն նե -
րը Ծի ծեռ նա կա բեր դի հու շա հա մա լի րում ծա -
ղիկ ներ են խո նար հել Ցե ղաս պա նու թյան ան -
մեղ զո հե րի հի շա տա կը հա վեր ժաց նող ան մար
կրա կին, ա պա այ ցե լել Երևա նի «Նոյ» գի նու,
կոն յա կի և օ ղու գոր ծա րան: Ն րանք ծա նո թա -
ցել են կոն յա կա գոր ծու թյան հայ կա կան ա վան -
դույթ նե րին ու մշա կույ թին, մաս նակ ցել ՀՀ դա -
տա խա զու թյան 100-ամ յա կի կա պակ ցու թյամբ
կոն յա կի տա կա ռի զմռսման ա րա րո ղու թյա նը: 

Բա ցի դրա նից՝ ՀՀ գլխա վոր դա տա խազ
Ար թուր Դավթ յա նի, ՀՀ տրանս պոր տի, կա պի
և տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո գիա նե րի նա խա -
րար Ա շոտ Հա կոբ յա նի, «Հայ փոստ» ըն կե րու -
թյան գլխա վոր գոր ծա դիր տնօ րեն Հայկ Ա -
վագ յա նի և Ֆի լա տե լիստ նե րի հայ կա կան ա սո -
ցիա ցիա յի նա խա գահ Հո վիկ Մու սա յել յա նի մաս -
նակ ցու թյամբ մար վել եւ շրջա նա ռու թյան մեջ է
դրվել ՀՀ Դա տա խա զու թյան 100-ամ յա հո բե -
լյա նին նվիր ված նա մա կա նիշ:

Ե րե կո յան տո նա կան օր վա առ թիվ ՀՀ
գլխա վոր դա տա խա զի ա նու նից տրվել է հան -
դի սա վոր ընթ րիք: 

Հու լի սի 2-ին Երևա նում կա յա ցել է ԱՊՀ
կո ռուպ ցիա յի հա կազդ ման միջ պե տա կան
խորհր դի նիս տը, ո րին, բա ցի Հա յաս տա նից,
մաս նակ ցել են ան դամ մյուս երկր նե րի՝ Ռու -
սաս տա նի Դաշ նու թյան, Բե լա ռու սի, Ղրղզս տա -
նի դա տա խա զու թյուն նե րի, Ղա զախս տա նի պե -
տա կան ծա ռա յու թյան և կո ռուպ ցիա յի հա կազդ -
ման գոր ծե րով գոր ծա կա լու թյան պատ վի րա -
կու թյուն նե րը:

Մինչ նիս տի մեկ նար կը Խորհր դի ան դամ
երկր նե րի պատ վի րա կու թյուն նե րի ղե կա վար -

նե րին ըն դու նել է ՀՀ վար չա պետ Նի կոլ Փա -
շին յա նը: ՀՀ վար չա պե տը մե ծա պես կարևո րել
է կո ռուպ ցիա յի՝ որ պես գլո բալ մար տա հրա վե -
րի դեմ պայ քա րում ԱՊՀ երկր նե րի ու ժե րի հա -
մա տե ղու մը և այդ նպա տա կով կո ռուպ ցիա յի
հա կազդ ման միջ պե տա կան խորհր դի շրջա -
նակ նե րում հա մա գոր ծակ ցու թյան արդ յու նա -
վետ կա ռու ցա կար գե րի գոր ծար կու մը: ՀՀ վար -
չա պե տը հա ջո ղու թյուն ներ է մաղ թել Խորհրդի
մեկ նար կող աշ խա տանք նե րին: 

Նիս տի ըն թաց քում քննարկ վել են կո ռուպ -

ºðºì²ÜàôØ Î²Ú²òºÈ ¾ ²äÐ ÎàèàôäòÆ²ÚÆ Ð²Î²¼¸Ø²Ü
ØÆæäºî²Î²Ü ÊàðÐð¸Æ ÜÆêîÀ. øÜÜ²ðÎìºÈ ºÜ ²Ú¸ àÈàðîàôØ

ØÆæ²¼¶²ÚÆÜ Ð²Ø²¶àðÌ²ÎòàôÂÚ²Ü ²ð¸ÚàôÜ²ìºîàôÂÚ²Ü
´²ðÒð²òØ²Ü ÊÜ¸ÆðÜºðÀ
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ցիա յի դեմ պայ քա րում ան դամ երկր նե րի միջև
հա մա գոր ծակ ցու թյան արդ յու նա վե տու թյան
բարձ րաց ման մե թոդ նե րին առնչ վող հար ցեր,
ինչ պես նաև Միջ պե տա կան խորհր դի նա խորդ
նիս տին ըն դուն ված՝ կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա -
րին ուղղ ված ո րո շում նե րի ի րա կա նաց ման ար -
դյունք նե րը, կո ռուպ ցիա յի հա կազդ ման ո լոր -
տում ԱՊՀ ան դամ երկր նե րի հա մա գոր ծակ -
ցու թյան հա մա ձայ նագ րի նա խագ ծի շուրջ ըն -

թա ցող աշ խա տանք նե րը: Վեր ջինս ուղղ ված է
ԱՊՀ-ի շրջա նա կում կո ռուպ ցիա յի հա կազդ ման
ի րա վա-կազ մա կեր պա կան հիմ քե րի ստեղծ մա -
նը, այս ո լոր տում ան դամ երկր նե րի փոխ գոր -
ծակ ցու թյան սկզբունք նե րի, նպա տակ նե րի
հստա կեց մա նը:

Իր ե լույ թում ՀՀ գլխա վոր դա տա խազ Ար -
թուր Դավթ յա նը նշել է, որ, ձեռք բե րե լով անդր-
ազ գա յին բնույթ՝ կո ռուպ ցիան դա դա րել է լի նել

միայն երկր նե րի ներ քին խնդի րը: Այդ տե սանկ -
յու նից, ըստ ՀՀ գլխա վոր դա տա խա զի, կո -
ռուպ ցիա յի արդ յու նա վետ հա կազդ ման գոր -
ծում գնա լով ա վե լի են կարևոր վում մի ջազ գա -
յին ի րա վա կան հա մա գոր ծակ ցու թյունը և ու ժե -
րի հա մա տե ղու մը, ուս տի Հա յաս տա նի դա տա -
խա զու թյու նը պատ րաստ է իր ներդ րումն ու նե -
նալ այդ չա րի քի դեմ հա մընդ հա նուր պայ քա -
րին միտ ված հա մա տեղ աշ խա տան քում: Ար -
թուր Դավթ յա նը շեշ տել է անդ րազ գա յին մա -
կար դա կում կո ռուպ ցիա յի դեմ հա մա կարգ ված
պայ քա րում ան դամ երկր նե րի միջև փոր ձի և
տե ղե կատ վու թյան ակ տիվ փո խա նա կու մը: 

Ել նե լով դրա նից՝ ՀՀ գլխա վոր դա տա խա -
զի տե ղա կալ Հայկ Աս լան յա նը ներ կա յաց րել է
Հա յաս տա նում վեր ջերս ինչ պես ինս տի տու ցիո -
նալ մա կար դա կով, այն պես էլ քրեաի րա վա կան
ո լոր տում ի րա կա նաց ված բա րե փո խում նե րը,
ո րոնք ար դեն սկսել են ի րա կան արդ յունք ներ
ա պա հո վել: Մաս նա վո րա պես՝ նշվել է կո ռուպ -

ցիոն հան ցա գոր ծու թյուն նե րի դա սա կար գու մը
մի ջազ գա յին չա փո րո շիչ նե րին հա մա պա տաս -
խա նեց նե լու, ա պօ րի նի հարս տա ցու մը քրեա -
կա նաց նե լու, հա կա կո ռուպ ցիոն մար մին ստեղ -
ծե լու, «ազ դա րա րի» ին տի տուտ ներդ նե լու, ինչ -
պես նաև կո ռուպ ցիոն հան ցա գոր ծու թյուն նե րի
բա ցա հայտ ման ուղ ղու թյամբ ի րա վա պահ մար -
մին նե րի հա մա կարգ ված աշ խա տանք նե րի ակ -
տի վաց ման արդ յունք նե րի մա սին:

Նիս տի մաս նա կից նե րը հաս տա տել են հա -
մա տեղ գոր ծու նեու թյան ա ռա ջի կա տար վա
պլա նը, ըն դու նել Կո ռուպ ցիա յի հա կազդ ման
միջ պե տա կան խորհր դի և ԱՊՀ գլխա վոր դա -
տա խազ նե րի կոոր դի նա ցիոն խորհր դի միջև
հա մա գոր ծակ ցու թյան հա մա ձայ նա գի րը: Ն մա -
նա տիպ փաս տա թուղթ է ստո րագր վել նաև
Կոռուպ ցիա յի հա կազդ ման միջ պե տա կան
խորհր դի և ԱՊՀ ան դամ երկր նե րի ֆի նան սա -
կան հե տաքն նու թյան մար մին նե րի հա մա կար -
գող խորհր դի միջև:



Տն տե սա կան հան ցա գոր ծու թյուն նե րի
կանխար գել ման և դրանց դեմ պայ քա րի մի -
ջոց նե րի ամ րապնդ ման ո լոր տում «Գոր ծըն կե -
րու թյուն հա նուն լավ կա ռա վար ման» ծրագ րի
երկ րորդ փու լին (2019-2021թթ.) նա խա պատ -
րաստ վե լու շրջա նա կում հու նի սի 4-ին Հա յաս -
տա նի Հան րա պե տու թյան գլխա վոր դա տա խա -
զու թյուն էին այ ցե լել Երևա նում Եվ րո պա յի
Խորհր դի գրա սեն յա կի ղե կա վա րի տե ղա կալ
Լո րե տա Վիոիուն և Եվ րո պա յի Խորհր դի Տնտե -
սա կան հան ցա գոր ծու թյուն նե րի և հա մա գոր -
ծակ ցու թյան վար չու թյան աշ խա տան քա յին խում -
բը:

ՀՀ գլխա վոր դա տա խա զու թյան կո ռուպ -
ցիոն և տն տե սա կան գոր ծու նեու թյան դեմ
ուղղված հան ցա գոր ծու թյուն նե րի գոր ծե րով
վար չու թյու նում տե ղի ու նե ցած հան դիպ ման ըն -
թաց քում քննարկ վել են եվ րո պա կան երկր նե -
րում վե րա պատ րաս տում նե րի մի ջո ցով կո ռուպ -
ցիոն և տն տե սա կան գոր ծու նեու թյան դեմ
ուղղված հան ցա գոր ծու թյուն նե րի գոր ծե րով դա -

տա վա րա կան ղե կա վա րում ի րա կա նաց նող դա -
տա խազ նե րի մաս նա գի տա կան ո րակ նե րի կա -
տա րե լա գործ մա նը, ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի
310.1-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված՝ ա պօ րի նի
հարս տա նա լու հան ցա գոր ծու թյան քննու թյան
մե թո դա կան ու ղե ցույ ցի մշակ մա նը, կո ռուպ -
ցիոն և տն տե սա կան գոր ծու նեու թյան դեմ
ուղղված հան ցա գոր ծու թյուն ներ քննող մարմին -
նե րի միջև հա մա գոր ծակ ցու թյան արդ յու նա վե -
տու թյան բարձ րաց մանն առնչ վող հար ցեր:

Կարևոր վել է այդ ո լորտ նե րում եվ րո պա -
կան երկր նե րի ա ռա ջա դեմ փոր ձի ու սում նա սի -
րու թյու նը և, միա ժա մա նակ, ՀՀ ի րա վա պահ
մար մին նե րի փոր ձի փո խան ցու մը:

Արժևոր վել են Երևա նում Եվ րո պա յի խորհըր -
դի գրա սեն յա կի հետ Հա յաս տա նի Հան րա պե -
տու թյան դա տա խա զու թյան եր կա րամ յա հա -
մա գոր ծակ ցու թյան շո շա փե լի արդ յունք նե րը,
փո խա դարձ վստա հու թյուն է հայտն վել դրա շա -
րու նա կա կա նու թյունն ա պա հո վե լու կա պակ ցու -
թյամբ:
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Հան դի սա վո րու թյամբ տրվել է կո ռուպ ցիա -
յի նկատ մամբ ան հան դուր ժո ղա կա նու թյան ըն -
կա լում նե րի ձևա վոր մա նը միտ ված՝ «Միա սին
ընդ դեմ կո ռուպ ցիա յի» թե մա յով սո ցիա լա կան
հա կա կո ռուպ ցիոն գո վազ դի մի ջազ գա յին ե րի -
տա սար դա կան մրցույ թի մեկ նար կը: Վեր ջի նիս
շրջա նա կում Հա յաս տա նի, Բե լա ռու սի, Ղա -
զախս տա նի, Ղրղզս տա նի, Ռու սաս տա նի և Տա -
ջիկս տա նի 14-ից 35 տա րե կան մաս նա կից նե -

րին ա ռա ջարկ վում է մինչև այս տար վա հոկ -
տեմ բե րի 19-ը պատ րաս տել և ներ կա յաց նել
նշված խո րա գրով պաս տառ ներ և տե սան յու -
թեր:

Կա նո նադ րու թյամբ սահ ման ված կար գով
մե կամ յա ժամ կե տով ընտր վել է Միջ պե տա կան
խորհր դի նոր ղե կա վար կազմ. այդ ժամ կե տով
ՀՀ գլխա վոր դա տա խազ Ար թուր Դավթ յանն
ընտր վել է Խորհր դի նա խա գահ: 

Օ
Ր

Ի
Ն

Ա
Կ

Ա
Ն

Ո
Ւ

Թ
Յ

Ո
Ւ

Ն
  №

1
0

6
  2

0
1

8

ºÊ ä²îìÆð²ÎàôÂÚ²Ü Ðºî ÐÐ ¶ÈÊ²ìàð ¸²î²Ê²¼àôÂÚàôÜàôØ
øÜÜ²ðÎìºÈ ºÜ ÎàèàôäòÆ²ÚÆ ¸ºØ ä²Úø²ðÆ ØÆæàòÜºðÆ

²Øð²äÜ¸Ø²Ü ÊÜ¸ÆðÜºðÀ



7

ԿՈԼԵԳԻԱ

Հուլիսի 23-ին տեղի է ունեցել ՀՀ
դատախազության կոլեգիայի արտահերթ
նիստ, որը վարել է ՀՀ գլխավոր դատախազ
Արթուր Դավթյանը:

Նիս տի ըն թաց քում քննարկ վել են ա ռան -
ձին հան ցա տե սակ նե րի և՛ մաս նա վո րա պես՝
կոռուպ ցիոն հան ցա գոր ծու թյուն նե րի դեմ
պայքա րի, դրա շրջա նա կում դա տա խա զա կան

հսկո ղու թյան արդ յունք նե րը, այդ գոր ծըն թա -
ցում ա ռա ջա ցող խնդիր նե րը, պե տու թյա նը
պատ ճառ ված վնաս նե րի հայտ նա բեր ման, վե -
րա կանգնման ուղ ղու թյամբ ի րա կա նաց վող աշ -
խա տանք նե րը: 

Այս հա մա տեքս տում, նկա տի ու նե նա լով,
մաս նա վո րա պես, սո ցիա լա կան նպաստ նե րի
տրա մադր ման գոր ծըն թա ցում կո ռուպ ցիոն
շղթա նե րի և ս խե մա նե րի բա ցա հայտ ման ուղ -
ղու թյամբ ար ձա նագր ված արդ յունք նե րը՝ ՀՀ
գլխա վոր դա տա խազ Ար թուր Դավթ յանն ան -
հրա ժեշտ է հա մա րել հան րա պե տու թյան ամ -
բողջ տա րած քում կո ռուպ ցիոն դրսևո րում նե րի
դեմ պայ քա րում դա տա խա զու թյան տա րած քա -
յին ստո րա բա ժա նում նե րի կող մից նա խա ձեռ -
նո ղա կա նու թյամբ էա պես ակ տի վաց նել օ պե -
րա տիվ-հե տա խու զա կան գոր ծա ռույթ նե րով օժտ -
ված տա րած քա յին մար մին նե րի աշ խա տանք -
նե րը:

ՀՀ գլխա վոր դա տա խա զը ևս մեկ ան գամ
կարևո րել է հե տաքն նու թյան և նա խաքն նու -
թյան, ինչ պես նաև ստու գող, տես չա կան մար -
մին նե րի հետ բարձր մա կար դա կի հա մա գոր -
ծակ ցու թյան, ձեռ նարկ վող մի ջո ցա ռում նե րի օ -
պե րա տի վու թյան ա պա հո վու մը: 

Չ նա յած ար դեն իսկ ար ձա նագ րած ար -
դյունք նե րին՝ խնդիր է դրվել նաև ա ռանձ նա -
հա տուկ հետևո ղա կա նու թյուն ցու ցա բե րել պե -
տա կան շա հե րի պաշտ պա նու թյան հայց հա -
րու ցե լու դա տա խա զա կան գոր ծա ռույ թի ի րաց -
մամբ, տար բեր հան ցա գոր ծու թյուն նե րի դեպ -
քե րով քննու թյուն նե րի շրջա նակ նե րում պե տու -
թյա նը պատ ճառ ված վնա սի վե րա կանգն ման
ուղ ղու թյամբ:

Նշ վել է, որ ՀՀ դա տա խա զու թյան նա խա -
ձեռ նու թյամբ ի րա կա նաց ված բազ մա ոլորտ ու -
սում նա սի րու թյուն նե րի՝ միայն այս տար վա հու -
նիս-հու լիս ա միս նե րի ըն թաց քում հրա պա րակ -
ված արդ յունք նե րով բազ մա թիվ օ րի նա խախ -
տում ներ, ա ռերևույթ հան ցա կազմ պա րու նա -
կող չա րա շա հում ներ են բա ցա հայտ վել ըն դերք-
օգ տա գործ ման և բ նա կան պա շար նե րի ար -
դյու նա հան ման և ի րաց ման, տար բեր հար կա -
տե սակ նե րով հար կա յին պար տա վո րու թյուն նե -
րի կա տար ման, պե տա կան գնում նե րի գոր ծըն -
թա ցի, հո ղօգ տա գոր ծող նե րին մատ չե լի գնե -
րով պա րար տան յու թե րի տրա մադր ման, տա -
վա րա բու ծու թյան, շի նա րա րա կան աշ խա տանք -
նե րի պե տա կան ծրագ րե րի ի րա կա նաց ման,
ճա նա պար հա յին երթևե կու թյան կա նոն նե րի
խախ տում նե րի հա մար վար չա կան տու գանք -
նե րի վճար ման և այլ ո լորտ նե րում:

Միայն հրա պա րակ ված այդ ի րա վա խախ -
տում նե րի, ա ռերևույթ հան ցա վոր ա րարք նե րի
հետևան քով պե տու թյա նը հասց ված՝ նախ նա -
կան հաշ վարկ ված վնա սի չա փը կազ մում է
մոտ 6 մլրդ 700 մլն դրամ:

Ու սում նա սի րու թյուն նե րի արդ յուն քով բա -
ցա հայտ ված՝ միայն նշված եր կու ամսվա ըն -
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թաց քում հրա պա րակ ված ա ռերևույթ փաս տե -
րի առ թիվ hար կե րից, տուր քե րից կամ պար -
տա դիր այլ վճար նե րը խո շոր չա փե րով կա տա -
րե լուց խու սա փե լու, ա ռանձ նա պես խո շոր չա -
փե րով յու րա ցում կա տա րե լու, առևտ րա յին կամ
այլ կազ մա կեր պու թյուն նե րի ծա ռա յող նե րի կող -
մից լիա զո րու թյուն նե րը չա րա շա հե լու, մի խումբ
ան ձանց կող մից նախ նա կան հա մա ձայ նու -
թյամբ փաս տաթղ թեր կեղ ծե լու, պաշ տո նեա -
կան լիա զո րու թյուն նե րը չա րա շա հե լու, ծա ռա -
յու թյան նկատ մամբ ան փույթ վե րա բեր վե լու,
խա բեու թյան կամ վստա հու թյու նը չա րա շա հե -
լու մի ջո ցով ա ռանձ նա պես խո շոր չա փե րով
գույ քա յին վնաս պատ ճա ռե լու, պաշ տո նեա կան
կեղ ծիք կա տա րե լու հան ցա գոր ծու թյուն նե րի
հատ կա նիշ նե րով կամ դրանց տար բեր հա մակ -
ցու թյուն նե րով ՀՀ դա տա խա զու թյան կող մից
հա րուց վել է 18 քրեա կան գործ (ևս մե կով նյու -
թեր են նա խա պատ րաստ վում): Բո լոր գոր ծե -
րով նա խաքն նու թյունն ըն թաց քի մեջ է: Լայն
ծա վա լով կա տար վում են անհ րա ժեշտ քննչա -
կան և դա տա վա րա կան այլ գոր ծո ղու թյուն ներ,
այդ թվում նաև հա մա պա տաս խան փոր ձա -
քննու թյուն նե րի նշա նակ մամբ՝ ա ռա վել հստա -
կեց նե լու պե տու թյա նը պատ ճառ ված վնա սի չա -
փե րը, բա վա րար հիմ քե րի առ կա յու թյան դեպ -
քում պե տա կան շա հե րի պաշտ պա նու թյան հայ -
ցե րի հա րուց մամբ դրանց վե րա կանգն մա նը
հե տա մուտ լի նե լու հա մար, պար զե լու ար ձա -
նագր ված ա ռերևույթ հան ցա գոր ծու թյուն նե րի
դեպ քե րով կո ռուպ ցիոն սխե մա նե րի հնա րա -
վոր առ կա յու թյու նը, դրան ցում պա տաս խա նա -
տու պաշ տո նա տար ան ձանց ներ գրավ վա ծու -
թյու նը, ինչ պես նաև պե տա կան մի ջոց նե րի փո -
շիաց ման մե խա նիզ մնե րը:

Մե ծա պես կարևոր վել է վա րույ թի ըն թաց -
քում քրեա կան հե տապն դում նե րին զու գա հեռ
նմա նա տիպ հան ցա գոր ծու թյուն նե րի կա տար -
ման մեջ մե ղադր վող նե րի գույ քի վրա կա լանք
դնե լու, ինչ պես նաև պե տու թյա նը պատ ճառ -
ված վնա սի վե րա կանգն ման ուղ ղու թյամբ ի -

րա վա կան բո լոր այլ մե խա նիզմ նե րի գոր ծուն
կի րառ ման անհ րա ժեշ տու թյու նը:

Հա րուց ված քրեա կան գոր ծե րի, ա ռան ձին
ո լորտ նե րում շա րու նակ վող ու սում նա սի րու թյուն -
նե րի ամ բող ջա կա նու թյունն ա պա հո վե լու և ար -
ձա նագր ված դրսևո րում նե րին անհ րա ժեշտ ի -
րա վա կան գնա հա տա կան ներ տա լու նպա տա -
կով պե տա կան կա ռա վար ման ի րա վա սու բազ -
մա թիվ մար մին նե րի հար ցում ներ են ար վել կամ
նրան ցից լրա ցու ցիչ տե ղե կու թյուն ներ կամ փաս -
տաթղ թեր են պա հանջ վել: Այն դեպ քե րում, երբ
ար ձա նագր ված ա ռերևույթ ի րա վա խախ տում -
նե րը կամ հան ցա վոր ա րարք նե րը կա տար վել
են տնտես վա րող սուբ յեկտ նե րի կամ կազ մա -
կեր պու թյուն նե րի կող մից, ՀՀ դա տա խա զու -
թյան կող մից կամ նրա պա հան ջով հա մա պա -
տաս խան մար մին նե րի կող մից նրանց ներ կա -
յաց վել են պար տա վո րու թյուն նե րը կա մո վին
կա տա րե լուն ուղղ ված նա խազ գու շա ցում ներ,
ո րոնց արդ յուն քով ար դեն իսկ ի րա կա նաց վել
են վնաս նե րի հա տուց մանն ուղղ ված քայ լեր:

ՀՀ գլխա վոր դա տա խազ Ար թուր Դավթ -
յա նը հա տուկ ընդգ ծել է, որ քրեա կան գոր ծե րի
նա խաքն նու թյան օ րի նա կա նու թյան նկատ մամբ
հսկո ղու թյան և դա տա վա րա կան ղե կա վար ման
ի րենց գոր ծա ռույթ նե րի ի րա կա նաց ման ըն թաց -
քում դա տա խազ նե րը ա ռանձ նա հա տուկ
բծախնդ րու թյամբ պետք է հետևեն, որ պես զի
պահ պան վի քրեա դա տա վա րա կան բո լոր գոր -
ծո ղու թյուն նե րի լիար ժեք հա մա պա տաս խա նու -
թյու նն օ րենսդ րու թյա նը, իսկ դա տա վա րու թյան
բո լոր մաս նա կից նե րի ի րա վունք նե րը պատ շաճ
ա պա հով վեն:

Ա ռա ջի կա յում ա ռա վել ման րա մասն
քննարկ ման և գնա հատ ման կար ժա նա նան
նշված ուղ ղու թյուն նե րով ի րա կա նաց վող աշ -
խա տանք նե րի մի ջանկ յալ արդ յունք նե րը, ինչ -
պես նաև կո լե գիա յի ար տա հերթ նիս տի ըն -
թաց քում կա յաց ված ո րո շում նե րի և տր ված
հանձ նա րա րա կան նե րի կա տար ման վի ճա կը:
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Մար դու ի րա վունք նե րին բնո րոշ ա ռանձ -
նա հատ կու թյուն նե րից է այն, որ պե տու թյան
հետ հա րա բե րու թյուն նե րում պե տա կան իշ խա -
նու թյան մար մին ներն օժտ ված են ա վե լի լայն
հնա րա վո րու թյուն նե րով: Եվ որ պես զի այդ մար -
մին նե րը չգոր ծադ րեն ի րենց լայն լիա զո րու -
թյուն նե րը և մյուս կող մին չդնեն ակն հայտ ան -
հա վա սար վի ճա կի մեջ, մի շարք պե տու թյուն -
նե րի Սահ մա նադ րու թյուն նե րում, ճյու ղա յին օ -
րենսդ րու թյուն նե րում, ինչ պես նաև մի շարք
մի ջազ գա յին փաս տաթղ թե րում ( Մար դու ի րա -
վունք նե րի հա մընդ հա նուր հռչա կագ րի 10-րդ
հոդ ված, Քա ղա քա կան և քա ղա քա ցիա կան ի -
րա վունք նե րի դաշ նագ րի 14-րդ հոդ ված, և այլն)
և, հատ կա պես՝ Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմնա -
րար ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա -
սին եվ րո պա կան կոն վեն ցիա յում (այ սու հետ՝
Կոն վեն ցիա) ամ րագր ված է յու րա քանչ յուր անձի
ար դա րա ցի դա տաքն նու թյան ի րա վուն քը, ո րի
բազ մա թիվ տար րե րից մե կը կող մե րի հա վա -
սա րու թյան և մր ցակ ցու թյան ա պա հո վումն է:

Այս պես՝ Կոն վեն ցիա յի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին
մա սի հա մա ձայն՝ յու րա քանչ յուր ոք, երբ ո րոշ -
վում են նրա քա ղա քա ցիա կան ի րա վունք ներն
ու պար տա կա նու թյուն նե րը, կամ նրան ներ կա -
յաց ված ցան կա ցած քրեա կան մե ղադ րան քի
առն չու թյամբ, ու նի օ րեն քի հի ման վրա ստեղծ -
ված ան կախ ու ա նա չառ դա տա րա նի կող մից
ող ջա միտ ժամ կե տում ար դա րա ցի և հ րա պա -
րա կա յին դա տաքն նու թյան ի րա վունք:

Կող մե րի հա վա սա րու թյան և մր ցակ ցու -
թյան սկզբունք նե րը, չնա յած այն հան գա ման -
քին, որ ուղ ղա կիո րեն ամ րագր ված չեն Կոն -
վեն ցիա յի 6-րդ հոդ վա ծի տեքս տում ինչ պես, օ -

րի նակ՝ ող ջա միտ ժամ կե տը, հրա պա րա կա յին
դա տաքն նու թյու նը և այլն, կազ մում են ար դա -
րա ցի դա տա կան քննու թյան ի րա վուն քի պար -
տա դիր բա ղադ րի չը, ին չը բազ միցս փաստ վել
է Մար դու ի րա վուն քե րի եվ րո պա կան դա տա -
րա նի (այ սու հետ՝ Եվ րո պա կան դա տա րան) մի
շարք ո րո շում նե րով1:

Այժմ, հեն վե լով Եվ րո պա կան դա տա րա նի
ի րա վուն քի վրա, փոր ձենք հաս կա նալ, թե ի՛նչ
են կող մե րի հա վա սա րու թյան և մր ցակ ցու թյան
սկզբուն քե րը, և ինչպես են այդ եր կու սկզբունքը
հա րա բե րա կցվում քրեա կան դա տա վա րու թյան
տար բեր փու լերում:

Եվ րո պա կան դա տա րանը, իր մի շարք ո -
րո շում նե րով անդ րա դառ նա լով կող մե րի հա -
վա սա րու թյան սկզբուն քին, ար ձա նագ րում է.
«Այն դա տա կան քննու թյուն նե րի ժա մա նակ, որ -
տեղ բախ վում են հա կա դիր մաս նա վոր շա հեր,
հենց «կող մե րի հա վա սա րու թյունն» է են թա -
դրում, որ յու րա քանչ յուր կողմ պետք է ող ջա -
միտ հնա րա վո րու թյուն ու նե նա ներ կա յաց նե լու
իր գոր ծը՝ նե րառ յալ ա պա ցույց նե րը, այն պի սի
պայ ման նե րում, որ տեղ կող մե րից ոչ մե կը չու -
նի ակն հայտ ա ռա վե լու թյուն2»:

Եվ րո պա կան դա տա րա նի վե րը տրված
բնո րո շու մից կա րող ենք ա ռանձ նաց նել հետևյալ
պայ ման նե րը.

1) քննարկ վող սկզբուն քը են թադ րում է
«ար դար հա վա սա րակշ ռու թյուն» կող մե րի միջև,

2) յու րա քանչ յուր կող մի պետք է ըն ձեռ վի
ող ջա միտ հնա րա վո րու թյուն` ներ կա յաց նե լու իր
գոր ծը, նե րառ յալ ա պա ցույց նե րը,

3) յու րա քանչ յուր կող մի պետք է ըն ձեռ վի
հնա րա վո րու թյուն` շա րադ րելու իր դիր քո րո շու -
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ԳԱՅԱՆԵ ՄԵԼԻՔՅԱՆ
ԵՊՀ իրավագիտության մագիստրոս,
ՀՀ գլխավոր դատախազի տեղակալի օգնական
____________________________________________________________________________________________________________

ÎàÔØºðÆ Øðò²ÎòàôÂÚàôÜÀ ºì Ð²ì²ê²ðàôÂÚàôÜÀ 
øðº²Î²Ü ¸²î²ì²ðàôÂÚàôÜàôØ

1 Տե՛ս Եվրոպական դատարանի Brandstetter v. Austria գործով 1991 թվականի օգոստոսի 28-ի վճիռ, գանգատ թիվ
13468/8766-67 կետերը:

2 Տե՛ս Եվրոպական դատարանի Dombo Beheer B.V. v. The Netherlands գործով 1993 թվականի հոկտեմբերի 27-ի
վճիռ, գանգատ թիվ 14448/8827 կետ 33:



մը այն պի սի պայ ման նե րում, ո րոնք այդ կող -
մին հա կա ռակ կող մի հա մե մատ չեն դնում էա -
կա նո րեն ան բա րեն պաստ վի ճա կի մեջ3:

Միևնույն ժա մա նակ, ինչ պես նկա տե ցինք՝
խոս քն ա մենևին էլ կող մե րի կա տար յալ հա վա -
սա րու թյան մա սին չէ, և ազ գա յին օ րենսդ րու -
թյու նն ար դար հա վա սա րակշ ռու թյան պա հան -
ջը կա րող է կա տա րել տար բեր կերպ, սա կայն
դրա նով նա խա տես ված մի ջո ցը պետք է ե րաշ -
խա վո րի, որ կող մը կու նե նա բա վա րար հնա -
րա վո րու թյուն ներ՝ հա կա ռակ կող մի գոր ծո ղու -
թյուն նե րին հա կազ դե լու հա մար:

Այս համա տեքս տում ա վե լաց նենք նաև, որ,
ըստ դա տա րա նի՝ ան հա վա սա րու թյան ոչ բո լոր
դեպ քերն են պար տա դիր հան գեց նում զեն քե րի
հա վա սա րու թյան սկզբուն քի խախտ ման4, սա -
կայն ա նըն դու նե լի է հա մա րում մի կող մի էա -
կան ա ռա վե լու թյուն նե րով դա տա վա րու թյու նը:
Bulut v. Austria-ի գոր ծով վճռում դա տա րա նը
համարում է, որ գլխա վոր դա տա խա զի կող մից
ներ կա յաց ված մեկ նա բա նու թյուն նե րը, ո րոնց
ծա նոթ չի ե ղել պաշտ պա նու թյան կող մը և, փաս -
տո րեն, զրկված է ե ղել իր դի տո ղու թյուն նե րը
ներ կա յաց նե լու ի րա վուն քից՝ խախ տում է կող -
մե րի հա վա սա րու թյան սկզբուն քը: Դա տա րա -
նը տվյալ գոր ծով նշում է, որ պաշտ պա նու թյան
կող մը պետք է գնա հա տի, թե արդ յոք մե ղա -
դրան քի կող մի մեկ նա բա նու թյուն նե րն ար ժա նի՞
են պա տաս խա նի, թե՞ ոչ: Ո րոշ ման տեքս տում
մե ղադ րան քի կող մի ա րած եզ րա հան գում նե րը
մեկ նա բա նե լու ա նուղ ղա կի և զուտ տե սա կան
հնա րա վու թյու նը, Դա տա րա նի տե սանկ յու նից,
ամ բաս տան յա լի հա մար չի կա րող հա մար վել
հա մար ժեք դրանք ան մի ջա կա նո րեն ու սում նա -
սի րե լու և վի ճար կե լու նրա ի րա վուն քին5:

Հատ կան շա կան է նաև այն, որ դա տա րա -
նը նշում է, որ կող մե րի հա վա սա րու թյան սկզբուն -

քի խախտ ման կա րող են հան գեց նել ոչ միայն օ -
րենսդ րա կան թե րի կար գա վո րում նե րը, այլ նաև
փաս տա ցի ի րա վի ճա կը: Makhfi v. France գոր -
ծով վճռում դա տա րա նը եզրակացրել էր, որ այն
հան գա ման քը, որ պաշտ պա նը ստիպ ված է եղել
15 ժամ սպա սել մինչև իր պաշտպան յա լի հետ
հան դի պե լը, խախ տել է կող մե րի հա վասա րու -
թյան սկզբուն քը: Դա տա րա նը համարում է, որ
նույ նիսկ հոգ նա ծու թյու նը կա րող է հան դիսա նալ
քննարկ վող սկզբուն քի խախտ ման պատ ճառ6:

Ինչ պես ար դեն նշե ցինք՝ կող մե րի հա վա -
սա րու թյու նը ա վե լի լայն սկզբուն քի՝ ար դար
դա տաքն նու թյան ի րա վուն քի բաղկա ցու ցիչ մաս
է, որը նե րա ռում է այն պի սի հիմ նա րար ի րա -
վունք, ինչ պի սին դա տա քննու թյան մրցակ ցա -
յին բնույթն է: Դա տա րա նը նշում է, որ կող մե րի
հա վա սա րու թյան սկզբուն քը չա փա զանց կարևոր
է, քա նի որ են թադ րում է կող մի պաշտ պա նու -
թյան կամ մրցակ ցա յին բա նա վե ճի ի րա վուն քի
պահ պա նում: Դրանք այն կարևոր ե րաշ խիք -
նե րից են, ո րոնց հիմ քում ըն կած է քննարկ վող
սկզբուն քը: Դա տա րա նը հի շեց նում է նաև, որ
գոր ծով ձեռք բեր ված ա պա ցույց նե րը պետք է
ներ կա յաց վեն կող մե րին հրա պա րա կա յին դա -
տաքննու թյան ըն թաց քում այն պես, որ պահ -
պան վի մրցակ ցա յին վի ճա բա նու թյան հնա րա -
վո րու թյու նը7:

Դա տա րա նի նա խա դե պա յին ի րա վուն քից
են թադր վում է, որ մրցակ ցու թյան սկզբունքը
նե րա ռում է՝

1) ցան կա ցած հան գա մանք, ո րը կա րող է
ազ դել գոր ծի լուծ ման վրա, պետք է դառ նա
կող մե րի քննարկ ման ա ռար կան,

2) յու րա քանչ յուր կողմ պետք է ու նե նա`
– պար տա կա նու թյուն` հայտ նի դարձ նե լու

այն փաս տե րը, ո րոնց վրա հիմն վում են
իր պա հանջ նե րը,
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3 Տե՛ս Եվրոպական դատարանի Bulut v. Austria գործով 1996 թվականի փետրվարի 22-ի վճիռ, գանգատ թիվ
17358/90 45-47 կետեր, տե՛ս նաև՝ Foucher v. France գործով 1997 թվականի մարտի 18-ի վճիռ, գանգատ թիվ
22209/93, 27-30 կետեր., Platakou v. Greece գործով 2001 թվականի հունվարի 11-ի վճիռ, գանգատ թիվ 38460/97
47-48 կետեր:

4 Տե՛ս Եվրոպական դատարանի Ankerl v. Switzerland գործով 1996 թվականի հոկտեմբերի 23-ի վճիռ, գանգատ թիվ
17748/91, 36-37 կետեր:

5 Տե՛ս Եվրոպական դատարանի Bulut v. Austria գործով 1996 թվականի փետրվարի 22-ի վճիռ, գանգատ թիվ
17358/90, 47 կետ, տե՛ս նաև՝ Եվրոպական դատարանի Borgers v. Belgium գործով 1991 թվականի հոկտեմբերի 30-
ի վճիռ, գանգատ թիվ 12005/86 3,6 կետ;

6 Տե՛ս Եվրոպական դատարանի Makhfi v. France գործով 2004 թվականի հոկտեմբերի 19-ի վճիռ, գանգատ թիվ
59335/00 33 կետ:

7 Տե՛ս The Principle of equality of arms-Part of the right to fair trail Elisa Toma Legal Advisor S.C. UPC Romania S.R.L, էջ 3:
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– հնա րա վո րու թյուն ու նե նա ծա նո թա նա -
լու և քն նար կե լու դա տա րա նին իր դեմ
ներ կա յաց ված ցան կա ցած մե ղադ րանքի,
ա պա ցույցի կամ փաս տա թղթի8:

Դա տա րանն ա վե լաց նում է նաև, որ նշա -
նա կու թյուն չու նի, թե այն հան գա ման քը, ո րը
կա րող է ազ դել գոր ծի ել քի վրա, քննարկ ման է
ներ կա յաց վել դա տա վա րու թյան կող մե րի՞, թե՞
ձեռք է բեր վել դա տա րա նի կող մից ի պաշ տո -
նե, միևնույն է՝ դա տա րա նը պար տա վոր է քննու -
թյան ա ռար կա դարձ նել դա:

Դա տա րա նը համարում է նաև, որ մրցակ -
ցու թյու նը քրեա կան դա տա վա րու թյան ո լոր -
տում, հնա րա վո րու թյուն է տա լիս պաշտ պա -
նու թյան կող մին վի ճար կե լու տու ժո ղի կող մից
կա տար ված պնդու մը հա կընդ դեմ հարց ման
(կոնֆ րոն տա ցիա յի) մի ջո ցով կամ հնա րա վո -
րու թյուն ու նե նալու հար ցաքն նել տու ժո ղին դա -
տա կան քննու թյան ըն թաց քում: Այս հայ տա -
րա րու թյամբ դա տա րանն ընդգ ծում է, որ կող -
մե րի հա վա սա րու թյան սկզբուն քը տա րած վում
է նաև տու ժող-մե ղադր յալ հա րա բե րու թյուն նե -
րի վրա: Ա վե լին՝ դա տա րա նը համարում է նաև,
որ կող մե րի միջև մրցակ ցու թյուն ա պա հո վե լու
նկա տա ռու մով պե տու թյուն նե րը պար տա վոր են
այն պես փո փո խել ի րենց ներ պե տա կան օ րենս -
դրու թյուն նե րը, որ գո յու թյուն ու նե ցող ա պա -
ցույց նե րը, ո րոնք ներ կա յաց վում են հրա պա -
րա կա յին դա տաքն նու թյան ըն թաց քում, դա -
տա րա նի առջև դառ նան մրցակ ցա յին բա նա -
վե ճի ա ռար կա մե ղադ րան քի և պաշտ պա նու -
թյան կող մե րի միջև: Այս համա տեքս տում դա -
տա րա նն ա վե լաց նում է նաև, որ ա պա ցույց նե -
րը, հատ կա պես՝ ո րոնք ձևա վոր վել են վկա յու -
թյան ըն թաց քում, պետք է ներ կա յաց վեն դա -
տա րա նին՝ ան կախ այն հան գա ման քից, որ
դրանք ներ կա յաց վել են դա տա խա զին, և այդ
ըն թա ցա կար գի շրջա նակ նե րում պաշտ պա նու -
թյան կողմն ու նե ցել է դրանք վի ճար կե լու հնա -
րա վո րու թյուն: Այս ա ռու մով՝ Եվ րո պա կան դա -

տա րա նը եզրակացրել է, որ Ռու մի նիա յի Գե -
րա գույն դա տա րա նը խախ տել է մրցակ ցու թյան
սկզբուն քը, քա նի որ իր ո րոշ ման հիմ քում դրել
է մի փոր ձա գի տա կան եզ րա կա ցու թյուն, ո րը
մյուս կող մին հա սա նե լի չի ե ղել9:

Մր ցակ ցու թյան հա մա տեքս տում անդ րա -
դառ նա լով դա տա խա զի լիա զո րու թյուն նե րին`
Նա խա րար նե րի կո մի տեն իր 2012թ. սեպ տեմ -
բե րի 19-ի ո րոշ ման մեջ նշել է, որ մինչ դա տա -
կան փու լի նկատ մամբ դա տա խա զա կան հսկո -
ղու թյան ըն թաց քում դա տա խա զը չպետք է օժտ -
ված լի նի ան հիմն ա ռա վե լու թյուն նե րով, և վե -
ճի ա ռար կա ցան կա ցած ա պա ցույց պետք է
տրա մադր վի նաև մյուս կող մին10:

Ինչ պես նկա տե ցինք՝ քննարկ վող սկզբունք -
նե րը շատ մոտ են ի րար, և Makhfi v. France
գոր ծով դա տա րա նը նշում է, որ կող մե րի հավա -
սա րու թյան և մր ցակ ցու թյան սկզբունք նե րը դի -
տում է միաս նա բար: Միևնույն ժա մա նակ՝ դա -
տա րա նը նշում է, որ կող մե րի հա վա սա րու թյու -
նը չպետք է շփո թել մրցակ ցու թյան հետ, և
նշված սկզբունք նե րի միջև կա պը պետք է հստա -
կեց վի՝ հաշ վի առ նե լով դրանց միջև գո յու թյուն
ու նե ցող տար բե րու թյուն նե րը, նմա նու թյուն ներն
ու փո խազ դե ցու թյու նը: Դա տա րա նը, մաս նա -
վո րա պես, նշում է, որ եր կու սկզբունք ն էլ վե -
րա բե րում են՝

1) փաս տարկ նե րի, փաս տաթղ թե րի, հան -
գա ման քնե րի (elements), ա պա ցույց նե րի` դա -
տա րան ներ կա յաց ման ե ղա նա կին,

2) ի րա կա նաց վող դա տա կան քննու թյան
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րին11:

Այս եր կու սկզբունքի հիմ նա կան տար բե -
րու թյուն նե րը հետևյա լն են՝

1) զեն քե րի հա վա սա րու թյան սկզբուն քն ա -
ռա վե լա պես վե րա բե րում է կող մե րի կար գա վի -
ճա կին, նրանց տրված դա տա վա րա կան ի րա -
վունք նե րի հա վա սա րակշ ռու թյա նը,

2) մրցակ ցու թյան սկզբուն քը վե րա բե րում
է դա տա վա րու թյան ըն թա ցա կարգն ա պա հո -

Օ
Ր

Ի
Ն

Ա
Կ

Ա
Ն

Ո
Ւ

Թ
Յ

Ո
Ւ

Ն
  №

1
0

6
  2

0
1

8

8 Տե՛ս նույն տեղում:
9 Տե՛ս Եվրոպական դատարանի Dima v. Romania գործով 2006 թվականի նոյեմբերի 16-ի վճիռ, գանգատ թիվ

58472/00 40 կետ.
10 Տե՛ս Նախարարների կոմիտեի «Դատախազների դերը քրեաիրավական ոլորտից դուրս» 2012թ. սեպտեմբերի 19

հանձնարարականի 13, 14 կետերը:
11 Տե՛ս Եվրոպական դատարանի Borgers v. Belgium գործով 1991 թվականի հոկտեմբերի 30-ի վճիռ, գանգատ թիվ

12005/86 3,6 կետ; Եվրոպական դատարանի Makhfi v. France գործով 2004 թվականի հոկտեմբերի 19-ի վճիռ,
գանգատ թիվ 59335/00 40 կետ:



վող կա նոն նե րին կամ ո րո շում կա յաց նե լու մե -
թոդ նե րին:

Դա տա րա նը, փոր ձե լով տար բե րա կել նշված
եր կու սկզբունք ը` Niderost-Huber vs Swizerland
գոր ծով նշում է, որ մի կող մի ներ կա յաց րած
փաս տաթղ թե րին մյուս կող մին չծա նո թաց նե լը
անդ րա դառ նում է այդ կող մի վի ճա կի վրա: Եվ
տվյալ դեպ քում մենք գործ ու նենք զեն քե րի հա -
վա սա րու թյան սկզբուն քի խախտ ման հետ: Կող -
մե րը պետք է ար ժա նա նան հա վա սար վե րա -
բեր մուն քի՝ ա ռանց թույլ տա լու, որ մի կողմն
օգտ վի այն պի սի ի րա վուն քից, ո րից մյուս կող -
մը չի օգտ վում: Իսկ այն դեպ քում, երբ եր կու
կող մին էլ հնա րա վու թյուն չի ըն ձեռ վել ծա նո -
թա նալու գոր ծի հա մար նշա նա կու թյուն ու նե -
ցող տե ղե կու թյուն նե րին, ո րոնք ար դեն հա սա -
նե լի են ե ղել դա տա րա նին, մենք գործ ու նենք
մրցակ ցու թյան սկզբուն քի խախտ ման հետ12: 

Վե րը քննարկ ված՝ Եվ րո պա կան դա տա -
րա նի վճիռ նե րից կա րող ենք եզ րա կաց նել, որ
կող մե րի հա վա սա րու թյու նը գոր ծի քննու թյան
մինչ դա տա կան փու լում, հաշ վի առ նե լով տար -
բեր պե տու թյուն նե րի ի րա վա կան հա մա կար -
գե րի ա ռանձ նա հա տ կու թյուն նե րը, չի դիտ վում
որ պես պար տա դիր պայ ման: Տվ յալ դեպ քում
ա ռա վել կարևոր վում է այն հան գա ման քը, թե
արդ յոք ա պա հով վում է կող մե րի հա վա սա րու -
թյունն ու մրցակ ցու թյու նը դա տա րա նի առջև
դա տա կան քննու թյան փու լում: Այ սինքն՝ կա՞ն
արդ յոք այն պի սի կա ռու ցա կար գեր, ե րաշ խիք -
ներ, ո րոնք դա տա կան քննու թյան փու լում փոխ -
հա տու ցում են կող մե րի ան հա վա սա րու թյունն
ու մրցակ ցու թյան բա ցա կա յու թյու նը մինչ դա -
տա կան փու լում:

Այս հար ցի քննարկ ման հա մար նախ անդ -
րա դառ նանք դա տա րա նի կար գա վի ճա կին: Ինչ -
պես հայտ նի է՝ մրցակ ցու թյան սկզբուն քի պար -

տա դիր բա ղադ րա տար րե րից մե կն ան կախ և
ան կողմ նա կալ դա տա րա նի առ կա յու թյունն է13:
Տար բեր ի րա վա կան հա մա կար գե րում և տե -
սա կան տար բեր վեր լու ծու թյուն նե րում մրցակ -
ցու թյան ա պա հո վու մը կապ վում է ինչ պես ակ -
տիվ, այն պես էլ պա սիվ դա տա րա նի գո յու թյան
հետ: Մի դեպ քում նշվում է, որ դա տա րա նը
պա տաս խա նատ վու թյուն է կրում ար դա րա դա -
տու թյան նպա տակ նե րի նվաճ ման հա մար, ին -
չի կա պակ ցու թյամբ ա մեն ան գամ պետք է մի -
ջամ տի քրեա կան գոր ծի քննու թյան գործընթա -
ցին, երբ դա է պա հան ջում ար դա րա դա տու -
թյան շա հը14: Ըստ մեկ այլ դիր քո րոշ ման՝ դա -
տա րա նը պետք է խե լա միտ ակ տի վու թյուն ցու -
ցա բե րի, դա տա րա նի կող մից ա պա ցույց ներ
հա վա քե լը պետք է ու նե նա ո րո շա կի սահ ման -
ներ, ին չը պայ մա նա վոր ված է դա տա վա րու -
թյան մրցակ ցա յին ո գով15: Ք րեա կան դա տա -
վա րու թյան տե սու թյան մեջ ար տա հայտ ված
մեկ այլ տե սա կե տի հա մա ձայն՝ մրցակ ցու թյան
էու թյու նը կապ ված է ար դա րա դա տու թյուն ի -
րա կա նաց նող մարմ նի պաս սիվ դա տա վա րա -
կան կար գա վի ճա կի հետ: Մաս նա գի տա կան
գրա կա նու թյան մեջ նույ նիսկ կա րե լի է հան դի -
պել կար ծի քի, թե՝ դա տա րա նի նա խա ձեռ նու -
թյամբ փոր ձաքն նու թյուն նշա նա կե լը, ինչ պես
նաև փոր ձա գե տին հար ցեր ա ռա ջադ րե լն ան -
հա մա տե ղե լի են մրցակ ցու թյան հետ16:

Ժա մա նա կա կից հայ կա կան դա տա վա րա -
գի տու թյու նը, մրցակ ցու թյան բե մա հար թա կում
դա տա րա նին ակ տի վից բա ցի, տա լիս է նաև
ղե կա վար դեր՝ ընդգ ծե լով քրեա կան ար դա րա -
դա տու թյան աս պա րե զում նրա կար գա վի ճա կի
կարևո րու թյունն ու բա ցա ռի կու թյու նը17:

Այս պես՝ քր. դատ. օր-ի 23-րդ հոդ վա ծի
հա մա ձայն՝ …Ք րեա կան գոր ծը քննող դա տա -
րա նը, պահ պա նե լով օբ յեկ տի վու թյու նը և ան -

12
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12 Տե՛ս Եվրոպական դատարանի Niderost – Huber v. Switzerland գործով 1997 թվականի փետրվարի 18-ի վճիռ,
գանգատ թիվ 18990/91 21 կետ:

13 Տե՛ս Սիրակ Սաքանյանի գործով ՀՀ Վճռաբեկ դատարանի 2011 թվականի դեկտեմբերի 22-ի թիվ ԵԷԴ/0058/01/10
որոշման 30-րդ կետը:

14 Տե՛ս Հ.Հ.Ղուկասյան, Մրցակցության գաղափարախոսությունը քրեական դատավարության նոր օրենսգրքի
նախագծում, ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի նախագծի հիմնախնդիրներին նվիրված գիտական
հոդվածների ժողովածու, ԵՊՀ հրատարակ., 2014թ., էջ 74:

15 Տե՛ս նույն տեղում:
16 Տե՛ս Адамайтис М. Суд не должен быть инициатором назначения экспертиз. Российская юстиция, 2002, N 12, էջ 1: 
17 Տե՛ս Հ.Հ. Ղուկասյան, Մրցակցության գաղափարախոսությունը քրեական դատավարության նոր օրենսգրքի

նախագծում, ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի նախագծի հիմնախնդիրներին նվիրված գիտական
հոդվածների ժողովածու, ԵՊՀ հրատարակ., 2014թ., էջ 75: 
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կողմ նա կա լու թյու նը, մե ղադ րան քի և պաշտ -
պա նու թյան կող մե րի հա մար ստեղ ծում է գոր -
ծի հան գա մանք նե րի բազ մա կող մա նի և լրիվ
հե տա զոտ ման անհ րա ժեշտ պայ ման ներ: Դա -
տա րա նը կաշ կանդ ված չէ կող մե րի կար ծիք նե -
րով և ի րա վունք ու նի սե փա կան նա խա ձեռ նու -
թյամբ անհ րա ժեշտ մի ջոց ներ ձեռ նար կելու
քրեա կան գոր ծով ճշմար տու թյու նը բա ցա հայ -
տե լու հա մար:

Ք րեա կան դա տա վա րու թյա նը մաս նակ ցող
կող մե րը քրեա դա տա վա րա կան օ րենսդ րու թյամբ
օժտ ված են ի րենց դիր քո րո շու մը պաշտ պա նե -
լու հա վա սար հնա րա վո րու թյուն նե րով: Դա տա -
րա նը դա տավ ճի ռը հիմ նա վո րում է միայն այն
ա պա ցույց նե րով, ո րոնց հե տա զոտ ման ըն թաց -
քում կող մե րից յու րա քանչ յու րի հա մար ա պա -
հով վել են հա վա սար պայ ման ներ:

... Դա տա րա նը, կող մի միջ նոր դու թյամբ,
սույն օ րենսգր քով սահ ման ված կար գով, ա -
ջակ ցում է նրան ձեռք բե րե լու անհ րա ժեշտ նյու -
թեր:

Քա նի որ սկզբուն քում ամ րագր ված այս
դրույթ նե րը ի րա կանաց վում են նա խա պատ -
րաս տա կան և հիմ նա կան դա տաքն նու թյան
փու լե րում, փոր ձենք վերլու ծել քրեա կան դա -
տա վա րու թյան վե րը նշված փու լե րը՝ պար զե լու
հա մար՝ արդ յոք դրան ցում պա րու նակ վո՞ւմ են
այն պի սի կա ռու ցա կար գեր, ո րոնց հաշ վին լրաց -
վում է կող մե րի մինչ դա տա կան փու լում առ կա
ան հա վա սա րու թյու նը:

Քր. դատ. օր-ի 291-րդ հոդ վածի 1-ին մա սի
հա մա ձայն՝ դա տա րան մուտք ե ղած քրեա կան
գոր ծը դա տա վոր նե րը սահ ման ված կար գով
վա րույթ են ըն դու նում, ինչի մա սին կա յաց վում
է ո րո շում:

Նույն օ րենսգր քի 292-րդ հոդ վա ծի 1-ին
մա սը սահ մա նում է՝ քրեա կան գործն իր վա -
րույթ ըն դու նած դա տա վո րը հե տա զո տում է
գոր ծի նյու թե րը և ք րեա կան գոր ծը վա րույթ ըն -
դու նե լու պա հից 15 օր վա ըն թաց քում կա յաց -
նում հա մա պա տաս խան ո րո շում: Իսկ քր. դատ.
օր-ի 293-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի հա մա ձայն՝
դա տա կան քննու թյու նը պետք է նշա նակ վի դա -
տա կան քննու թյուն նշա նակ վե լու մա սին ո րո -
շում կա յաց նե լու պա հից 10 օր վա ըն թաց քում:

Վե րը մեջբեր ված հոդ ված նե րից, ինչ պես
նկա տե ցինք, գոր ծը դա տա րան մուտք լի նե լուց
հե տո 25 օր վա ըն թաց քում դա տա րա նն ու սում -

նա սի րում է գոր ծի նյու թերն ու մե ղադ րա կան
եզ րա կա ցու թյու նը, իսկ հաշ վի առ նե լով այն
հան գա ման քը, որ քննի չը, հանդես գա լով մե -
ղադ րան քի կող մում, հազ վա դեպ է գոր ծին կցում
պաշտ պա նու թյան կող մի ներ կա յաց րած նյու -
թե րը (ինչն էլ գի տակ ցե լով՝ պաշտ պա նու թյան
կող մը հա ճախ մինչ դա տա կան վա րույ թի ըն -
թաց քում չի էլ ներ կա յաց նում ար դա րաց նող ա -
պա ցույց նե րը վա րույթն ի րա կա նաց նող մար -
մին նե րին և դրանք միան գա մից ներ կա յաց նում
է դա տա րան) կամ մե ղադ րա կան ա պա ցույց նե -
րի հետ ներ կա յաց նում նաև ար դա րաց նող ա -
պա ցույց ներ՝ կա րե լի է ա սել, որ այդ ամ բողջ
ըն թաց քում դա տա րա նը ծա նո թա նում է մե ղա -
դրա կան գոր ծին, մի կող մի ներ կա յաց ված տե -
սա կետ նե րին, ինչն էլ կա մա, թե ա կա մա նրա
մեջ ա ռա ջաց նում է մե ղադ րա կան ուղղ վա ծու -
թյան հա կում:

Վե րը նշված փու լե րի կար գա վոր մա նն
ուղղված հոդ ված նե րի հե տա գա ու սում նա սի -
րու թյու նը ցույց է տա լիս, որ դրան ցում չկան
ամ րագր ված այն պի սի կար գա վո րում ներ (բա -
ցա ռու թյամբ 304-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի, ո րը
սահ մա նում է, որ 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), ո րոնք պաշտ -
պա նու թյան կող մին քրեա կան գոր ծի դա տա -
կան քննու թյան փու լից ի սկզբա նե կտրա մա -
դրեն հա վա սար պայ ման ներ: 

Այս ա ռու մով, ե թե ու սում նա սի րենք այլ պե -
տու թյուն նե րի օ րենսդ րու թյուն նե րը, ա պա դրան -
ցում հնա րա վոր է նկա տել այն պի սի կար գա վո -
րում ներ, ո րոն ցով ինչ-որ չա փով լուծ վում է վե -
րը ներ կա յաց ված խնդի րը:

Այս պես՝ Բուլ ղա րիա յի Հան րա պե տու թյան
քրեա կան դա տա վա րու թյան օ րենս գիր քը (254
հոդ ված) նա խա տե սում է այն պի սի կար գա վո -
րում, որի հա մա ձայն՝ բա ցա ռու թյամբ ո րոշ դեպ -
քե րի՝ մե ղադ րա կան եզ րա կա ցու թյու նը նախ -
քան դա տա րան ու ղարկ վե լը ու ղարկ վում է նաև
պաշտ պա նու թյան կող մին, ո րին հնա րա վո րու -
թյուն է տրվում ներ կա յաց նելու իր դի տո ղու -
թյուն նե րը, ան հա մա ձայ նու թյունը, կոնկ րետ
հար ցի վե րա բեր յալ իր դիր քո րո շու մը, ո րը մե -
ղադ րա կան եզ րա կա ցու թյան հետ միա ժա մա -
նակ ու ղարկ վում է դա տա րան:

Ղա զախս տա նի Հան րա պե տու թյան քրեա -
կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի (322-րդ հոդ -
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վա ծի 6-րդ մաս, 330 հոդ ված) նախ նա կան դա -
տալ սում նե րի կար գա վոր մա նը նվիր ված հոդ -
ված նե րում նշվում է, որ այդ դա տալ սում նե րի
ըն թաց քում ո րոշ վում է այն ան ձանց ցու ցա կը,
ովքեր են թա կա են ներ կա յաց ման դա տա րան:
Նշ վում է նաև, որ մե ղադ րան քի և պաշտ պա -
նու թյան կող մե րի վկա նե րի ներ կա յաց ման ա -
պա հո վու մը կա րող է դրվել կող մե րից յու րա -
քանչ յու րի վրա:

Ռու մի նիա յի Հան րա պե տու թյան քրեա կան
դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի հա մա ձայն՝ հիմ -
նա կան դա տալ սում նե րը սկսվում են բաց ման
խոս քով, երբ հան րա յին մե ղադ րո ղի կող մից
մե ղադ րան քի փաս տա կան հիմ քը և մե ղադըր -
յա լին վե րագր վող ա րար քի ի րա վա կան գնա -
հա տա կա նը ներ կա յաց նե լուց հե տո պաշտ պա -
նու թյան կող մին հնա րա վո րու թյուն է տրվում
մե ղադ րան քի վե րա բեր յալ դիր քո րո շում ներ -
կա յաց նելու: Այս ըն թաց քում մե ղադր յա լը կա -
րող է հայտ նել իր հա մա ձայ նու թյու նը կամ ան -
հա մա ձայ նու թյու նը՝ կապ ված մե ղադ րան քի կամ
դրա ո րոշ հատ ված նե րի հետ, ու շադ րու թյուն
հրա վի րել այն հան գա մանք նե րին, ո րոնք վկա -
յում են իր ան մե ղու թյան մա սին18:

Հաշ վի առ նե լով դա տա րա նի առջև կող մե -
րի հա վա սա րու թյան կարևո րու թյու նը՝ գրա կա -
նու թյան մեջ բազ միցս ար տա հայտ վել է այն
տե սա կե տը, ո րի հա մա ձայն՝ անհ րա ժեշտ է օ -
րենսդ րու թյամբ ամ րագ րել փաս տա բան նե րի
կող մից փաս տա բա նա կան քննու թյուն անց կաց -
նե լու հնա րա վո րու թյու նը: Այդ պի սի կար գա վո -
րում նե րի պա րա գա յում փաս տա բան նե րը, որ -
պես կա նոն, դի մում են մաս նա վոր խու զար կու -
նե րի օգ նու թյա նը: ԱՄՆ-ում, օ րի նակ՝ խու զար -
կու նե րն անհ րա ժեշտ տե ղե կատ վու թյուն հա -
վա քե լու հար ցում ու նեն լայն լիա զո րու թյուն ներ:
Ն րանք օգ տա գոր ծում են բազ մա թիվ դա տա -
վա րա կան գոր ծիք ներ, ինչ պի սիք են՝ զննու մը,

վկա նե րին և տու ժող նե րին հարց ման են թար -
կե լը, խու զար կու թյուն ներ և առգ րա վում ներ կա -
տա րե լը և այլն: Դա տա վա րա կան մե թոդ նե րի
կի րառ ման ըն թաց քում ստաց ված փաս տա կան
տվյալ նե րը նե րառ վում եմ քրեա կան գոր ծում՝
որ պես ա պա ցույց ներ: 

Դա տա վա րու թյան սկզբնա կան փու լում
մրցակ ցու թյան սկզբուն քի կի րառ մամբ պաշտ -
պա նը հնա րա վո րու թյուն է ու նե նում դա տա րա -
նում օբ յեկ տիվ հիմ նա վոր մամբ հա կադր վելու
մե ղադ րո ղին, և գոր ծով ճշմար տու թյու նը պար -
զե լը դառ նում է ա վե լի դյու րին19:

Մինչ դա տա կան քննու թյան փու լում կող մե -
րի ան հա վա սար վի ճա կը դա տա կան քննու -
թյան փու լում ինչ-որ ձևով փոխ հա տու ցե լու և
դա տա րա նի առջև կող մե րի հա վա սա րու թյունն
ա պա հո վե լու անհ րա ժեշ տու թյու նը հաշ վի առ -
նե լով՝ ո րոշ հե ղի նակ ներ ներ կա յիս կար գա վո -
րում նե րի պա յման նե րում ա ռա ջար կում են մե -
ղադ րա կան եզ րա կա ցու թյան հետ միա ժա մա -
նակ պաշտ պա նու թյան կող մի կող մից պաշտ -
պա նա կան եզ րա կա ցու թյան ու ղար կու մը դա -
տա րան20: Այս հե ղի նակ նե րի ա ռա ջար կով՝
պաշտ պա նա կան եզ րա կա ցու թյու նը պետք է
պար տա դիր տրա մադր վի շա հագր գիռ կող մե -
րին, հրա պա րակ վի դա տա կան քննու թյան
սկզբում և հե տա զոտ վի նույն պայ ման նե րում,
ինչ մե ղադ րա կան եզ րա կա ցու թյու նը:

Այս ա ռու մով, ե թե անդ րա դառ նանք Նա -
խագ ծում նա խա տես ված կար գա վո րում նե րին,
անհր աժեշտ է նշել, որ թեև դրա նում նույն պես
նա խա տես ված չէ կող մե րի լիա կա տար հա վա -
սա րու թյուն, սա կայն դա պա րու նա կում է այն -
պի սի կար գա վո րում ներ, ո րոնք մա սամբ լու -
ծում են վե րը քննարկ վող հար ցե րը:

Այս պես՝ Նա խագ ծի 21-րդ21 հոդ վա ծով նա -
խա տես ված խնդիր նե րի ի րա կա նաց ման հա -
մար, Նա խա գի ծը ամ րագ րում է ե րեք են թա -
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18 Տե՛ս The Principle of equality of arms-Part of the right to fair trail Elisa Toma Legal Advisor S.C. UPC Romania S.R.L, էջ 6:
19 Տե՛ս Ա. Ղամբարյան Ապացուցման գործընթացում պաշտպանի կարգավիճակի կատարելագործման ուղիները

Հայաստանի Հանրապետությունում, Երևան, Հայրապետ, 2015թ., էջ 17:
20 Տե՛ս И. Трунов, Защитительное заключение адвоката https://www.lawmix.ru/comm/2185
21 Տե՛ս Նախագծի 21-րդ հոդվածը, որը սահմանում է, որ դատարանը, պահպանելով անկողմնակալությունը,

մեղադրանքի և պաշտպանության կողմերի համար ստեղծում է բոլոր ապացույցների ներկայացման և համակողմանի
հետազոտման համար անհրաժեշտ պայմաններ, դատարանի կողմի միջնորդությամբ, սույն օրենսգրքով սահմանված
կարգով աջակվում է նրան՝ ձեռք բերելու անհրաժեշտ ապացույցներ, կողմերը դատարանում օժտված են իրենց
դիրքորոշումը ներկայացնելու և պաշտպանելու հավասար հնարավորություններով, իսկ դատական ակտի հիմքում
կարող են դրվել միայն այնպիսի ապացույցներ, որոնց հետազոտման ընթացքում կողմերից յուրաքանչյուրի համար
ապահովվել են հավասար պայմաններ:
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փուլ՝ նախ նա կան դա տալ սում ներ, հիմ նա կան
դա տալ սում ներ և լրա ցու ցիչ դա տալ սում ներ:

Հաշ վի առ նե լով, որ կող մե րի դա տա վա -
րա կան լիար ժեք հա վա սա րու թյունն անհ րա -
ժեշտ է ա պա հո վել հենց դա տաքն նու թյան նա -
խա պատ րաս տա կան փու լից, Նա խագ ծով ա -
ռա ջարկ վող կար գա վո րում նե րով հենց այս փու -
լում են ո րոշ վում, մաս նա վո րա պես, հե տա զոտ -
ման են թա կա ա պա ցույց նե րի ծա վա լը, ինչ պես
նաև ա պա ցույց նե րի թույ լատ րե լիու թյան հար -
ցե րը:

Այս պես՝ Նա խագ ծի 319-րդ հոդ վա ծի 1-ին
մա սի հա մա ձայն՝ նախ նա կան դա տալ սում նե -
րի ըն թաց քում կող մե րը դա տա րա նի պա հան -
ջով ներ կա յաց նում են հիմ նա կան դա տալ սում -
նե րում հե տա զոտ ման են թա կա ա պա ցույց նե -
րի շրջա նա կի վե րա բեր յալ ի րենց ա ռա ջարկ նե -
րը: Կող մե րից յու րա քանչ յու րը պար տա վոր է
հիմ նա վո րել, թե իր կող մից ա ռա ջարկ ված՝ հե -
տա զոտ ման են թա կա յու րա քանչ յուր ա պա ցույց
վեր դիկտ կա յաց նե լու հա մար նշա նա կու թյուն
ու նե ցող ի՛նչ փաս տա կան հան գա մանք է հաս -
տա տում կամ հեր քում: 

Ինչ պես տես նում ենք՝ նման կար գա վո րու -
մը գրե թե չե զո քաց նում է մինչ դա տա կան վա -
րույ թում մե ղադ րան քի և պաշտ պա նու թյան կող -
մե րի ան հա վա սա րու թյու նը, քա նի որ ի րենց
դիր քո րո շու մը հաս տա տող փաս տա կան տվյալ -
նե րը նրանք ներ կա յաց նում են հա վա սար մեկ -
նար կա յին պայ ման նե րում, ընդ ո րում՝ հիմ նա -
վո րե լով դրան ցից յու րա քանչ յու րի վե րա բե րե -
լիու թյու նը տվյալ մե ղադ րան քին: Սա ա ռա ջին
հեր թին վե րաց նում է գոր ծող օ րենսդ րու թյան
մեջ առ կա այն ան հա վա սա րու թյու նը, երբ դա -
տա խա զի, այս պես կոչ ված՝ «դա տա կո չի ցու -
ցա կը» պար տա դիր էր դա տա րա նի հա մար,
իսկ պաշտ պա նու թյան կող մը պետք է կա րո -
ղա նար լրա ցու ցիչ հիմ նա վո րեր իր ներ կա յաց -
ված ա պա ցույց նե րի հե տա զոտ ման անհ րա ժեշ -
տու թյու նը22:

Փաս տո րեն, նա խաքն նու թյան փու լում հա -
վաք ված բո լոր ա պա ցույց նե րը, այդ թվում և
հատ կա պես մե ղադ րան քի կող մի ձեռք բե րած
փաս տա կան տվյալ նե րը, դա տա րա նի հա մար
ի րա կա նում դառ նում են ոչ պար տա դիր և նրա
կող մից ո րո շա կի նախ նա կան գնա հա տա կա նի
ար ժա նա նա լու դեպ քում միայն կա րող են հա -
վակ նել դա տա կան հե տա զոտ ման: Բա ցի այդ՝
այս փու լում սահ ման ված և հե տա զոտ ման են -
թա կան ա պա ցույց նե րի ծա վա լը վերջ նա կան չէ
և կա րող է լրաց վել հիմ նա կան դա տալ սու մե րի
ըն թաց քում ( Նա խագ ծի 335 հոդ ված):

Բա ցի դրա նից՝ Նա խա գի ծն ամ րագ րում է
մի կարևոր հան գա մանք ևս, ո րը հիմ նա կան
դա տալ սում նե րում կող մե րի հա վա սա րու թյան
ա ռա ջին և կարևոր նա խա պայ ման նե րից մե կն
է: Այս պես՝ Նա խագ ծի 324-րդ հոդ վա ծի 1-ին
մա սը սահ մա նում է, որ մե ղադ րո ղի բաց ման
խոս քից հե տո իր ցան կու թյամբ բաց ման խոս -
քով կա րող է հան դես գալ նաև պաշտ պա նը
կամ պաշտ պա նու թյունն ինք նու րույն ի րա կա -
նաց նող մե ղադր յա լը: Այ սինքն՝ հան րա յին մե -
ղադ րո ղի կող մից մե ղադ րան քի հիմ քը և մե -
ղադր յա լին վե րագր վող ա րար քի ի րա վա կան
գնա հա տա կա նը ներ կա յաց նե լուց հե տո պաշտ -
պա նու թյան կող մը հնա րա վո րու թյուն է ստա -
նում մե ղադ րան քի վե րա բեր յալ ներ կա յաց նելու
իր դիր քո րո շու մը:

Եզ րա փա կե լով վե րոգր յա լը՝ նշենք, որ, ինչ -
պես նկա տե ցինք՝ թե՛ մրցակ ցու թյու նը, թե՛ կող -
մե րի հա վա սա րու թյու նը, ո րը կող մե րի միջև
մրցակ ցու թյան կարևոր և ան հրա ժեշտ բա ղա -
դրա տարր է, չա փա զանց կարևոր են գոր ծի
ար դա րա ցի և ճիշտ լուծ ման հա մար, հետևա -
բար՝ դա տա վա րու թյան ա ռա վել վաղ փու լե րում
դրանց կեն սա գոր ծումն ա պա հո վող մե խա նիզմ -
նե րի հստակ ամ րագ րու մը կնպաս տի սույն պա -
րագ րա ֆում քննարկ ված խնդիր նե րի լուծ մա -
նը, ին չին էլ միտ ված են Նա խագ ծի վե րը ներ -
կա յաց ված և մի շարք այլ նոր մո տե ցում նե րը:
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22 Տե՛ս Հ. Ղուկասյան, ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի նախագծի հիմնախնդիրներին նվիրված գիտական
հոդվածների ժողովածու, ԵՊՀ հրատարակ., 2014թ. էջ 77:



Ան ձի դա տա կան պաշտ պա նու թյան սահ -
մա նադ րա կան ի րա վուն քից ա ծանց վում է պե -
տու թյան պո զի տիվ պար տա կա նու թյու նը` ա -
պա հո վել դա թե՛ նոր մաս տեղծ և թե՛ ի րա վա կի -
րառ ման գոր ծու նեու թյուն ի րա կա նաց նե լիս: Դա
են թադ րում է, մի դեպ քում, օ րենսդ րի պար տա -
կա նու թյու նը` լիար ժեք դա տա կան պաշտ պա -
նու թյան հնա րա վո րու թյուն և մե խա նիզմ ներ
ամ րագ րել օ րենք նե րում, մյուս կող մից՝ ի րա վա -
կի րա ռո ղի պար տա կա նու թյու նը` ա ռանց բա -
ցա ռու թյուն նե րի քննարկ ման ըն դու նել ան ձանց`
օ րի նա կան կար գով ի րենց ուղղ ված դի մում նե -
րը, ո րոն ցով նրանք հայ ցում են ի րա վա կան
պաշտ պա նու թյուն ի րենց ի րա վունք նե րի են -
թադր յալ խախ տում նե րից: Սա կայն այլ է ի րա -
վի ճա կը վե րա դաս դա տա կան ատ յան նե րում,
ո րոն ցում դի մու մի թույ լատ րե լիու թյան պա հանջ -
նե րը կա րող են ա վե լի խիստ լի նել: Սա կայն
այս ատ յան նե րում ևս դի մում նե րի ըն դու նու մը
դա տա րա նի վա րույթ չի կա րող ի րա կա նաց վել
կա մա յա կա նո րեն1, այ սինքն՝ նա խա պայ ման նե -
րի խստա ցու մը չպետք է տե ղի ու նե նա ան հա -
մա չափ՝ ան ձանց հա մար ստեղ ծե լով ի րա վունք -
նե րի պաշտ պա նու թյան խո չըն դոտ ներ: Բա ցի
դրա նից՝ վե րաքն նիչ կամ վճռա բեկ բո ղոք նե րը
վա րույթ ըն դու նե լու հար ցում դա տա րան նե րը
պետք է ու նե նան ոչ թե հա յե ցո ղա կան ան սահ -
մա նա փակ ա զա տու թյուն, այլ՝ օ րենսդ րո րեն
նա խա տես ված, հստակ և ան ձանց հա մար միա -
կերպ ըն կա լե լի հիմ քե րով, բո ղո քը վա րույթ ըն -
դու նե լու կամ մեր ժե լու ի րա վունք և պար տա -
կա նու թյուն2:

ՀՀ Ք րեա կան դա տա վա րու թյան նոր օ -
րենսգր քի նա խագ ծի (այ սու հետ՝ Նա խա գիծ)
382-րդ հոդ վա ծը հստակ սահ մա նում է այն ի -
րա վա կան հետևանք նե րը, ո րոնք ա ռա ջա նում

են վճռա բեկ բո ղո քի ձևին ու բո վան դա կու թյա -
նը ներ կա յաց վող պա հանջ նե րը չպահ պա նե լու
դեպ քում: Այս պես՝ նշված հոդ վա ծի 1-ին մա սի
հա մա ձայն՝ վճռա բեկ բո ղո քը վե րա դարձ վում
է՝ 10 օ րից մեկ ա միս ժամ կետ տրա մադ րե լով,
ե թե բո ղո քը չի հա մա պա տաս խա նում դա տա -
կան վե րա նայ ման բո ղո քի բո վան դա կու թյա նը
կամ վճռա բեկ բո ղո քը վա րույթ ըն դու նե լու պայ -
ման նե րին: Նույն հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա -
ձայն՝ վճռա բեկ բո ղո քը թողն վում է ա ռանց
քննու թյան, ե թե բո ղո քը վճռա բեկ դա տա րա նի
սահ մա նած ժամ կե տում չի հա մա պա տաս խա -
նեց վել նա խագ ծի դա տա կան վե րա նայ ման բո -
ղո քի բո վան դա կու թյա նը կամ վճռա բեկ բո ղո -
քը վա րույթ ըն դու նե լու պա հանջ նե րին, բո ղո քը
բե րել է բո ղո քարկ ման ի րա վունք չու նե ցող ան -
ձը, բո ղո քը ժամ կե տանց է, և հա րուց ված լի նե -
լու դեպ քում մերժ վել է բո ղո քարկ ման բաց
թողնված ժամ կե տի միջ նոր դու թյու նը, բո ղո քը
բեր վել է այն պի սի ակ տի դեմ, ո րը են թա կա չէ
վճռա բեկ բո ղո քարկ ման:

Գոր ծող օ րենսգր քի 414.1 հոդ վա ծը սահ -
մա նում է. Վճ ռա բեկ բո ղո քը վե րա դարձ վում է,
ե թե վճռա բեկ բո ղո քը չի հա մա պա տաս խա նում
սույն օ րենսգր քի 407 հոդ վա ծի պա հանջ նե րին:
Նույն հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն՝ վճռա -
բեկ բո ղո քը թողն վում է ա ռանց քննու թյան, ե -
թե՝

1) վճռա բեկ բո ղո քը բեր վել է սահ ման ված
ժամ կե տը լրա նա լուց հե տո, և բաց թողն ված
ժամ կե տը վե րա կանգ նե լու մա սին միջ նոր դու -
թյու նը բա ցա կա յում է կամ մերժ վել է, 2) վճռա -
բեկ բո ղո քը ներ կա յաց րել է այն ան ձը, ով
վճռաբեկ բո ղոք ներ կա յաց նե լու ի րա վունք չու -
ներ, 3) բո ղո քարկ վել է այն դա տա կան ակ տը,
ո րը են թա կա չէ բո ղո քարկ ման վճռա բե կու թյան
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1 Տե՛ս ՀՀ Սահմանադրական դատարանի 2007 թվականի նոյեմբերի 28-ի ՍԴՈ-719 որոշումը:
2 Տե՛ս ՀՀ Սահմանադրական դատարանի 2007 թվականի ապրիլի 09-ի ՍԴՈ-690 որոշումը:
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կար գով, 4) վճռա բեկ բո ղոք ներ կա յաց րած ան -
ձը մինչև վճռա բեկ բո ղո քը վա րույթ ըն դու նե լու
մա սին ո րոշ ման կա յա ցու մը դի մում է ներ կա -
յաց րել վճռա բեկ բո ղո քը հետ վերց նե լու մա -
սին, 5) բո ղո քում նշված հիմ քով նույն գոր ծով
վճռա բեկ դա տա րանն ար դեն իսկ ո րո շում է
կա յաց րել, 6) բո ղո քը բեր վել է սույն օ րենսգր քի
375.4 հոդ վա ծի պա հան ջի խախտ մամբ։

Բո ղոքն ա ռանց քննու թյան թող նե լու ա ռա -
ջին հիմ քի՝ վճռա բեկ բո ղո քը բեր վել է սահ -
ման ված ժամ կե տը լրա նա լուց հե տո, և բաց
թողն ված ժամ կե տը վե րա կանգ նե լու մա սին
միջ նոր դու թյու նը բա ցա կա յում է կամ մերժ վել
է, վե րա բեր յալ Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը
ար տա հայ տել է հետևյալ դիր քո րո շու մը. «...Ե -
թե բո ղոք բե րե լու հա մար օ րեն քով սահ ման -
ված ող ջա միտ ժամ կե տը խախտ վում է ան ձից
ան կախ պատ ճառ նե րով ի րա վուն քի ու ժով (ex
jure), բաց թողն ված ժամ կե տը պետք է հա -
մար վի հար գե լի, այլ ոչ թե այդ հար ցի լու ծու մը
թողն վի դա տա րա նի հա յե ցո ղու թյա նը։ Միայն
այս պայ ման նե րում բո ղոք ներ կա յաց նե լու ի -
րա վունք ու նե ցող ան ձի հա մար ե րաշ խա վոր -
ված կլի նի ող ջա միտ ժամ կետ նե րում հիմ նա -
վոր բո ղոք բե րե լու, դա տա րա նի մատ չե լիու -
թյան և ար դար դա տաքն նու թյան ի րա վուն քը»:3
Երբ վճռա բեկ բո ղո քը վճռա բեկ դա տա րան բե -
րե լու հա մար օ րեն քով սահ ման ված ժամ կե տը
բաց թող նե լու պատ ճառ է հա մա պա տաս խան
բո ղո քարկ վող դա տա կան ակ տը բո ղո քա բե րից
ան կախ պատ ճառ նե րով վեր ջի նիս ուշ հա սու
լի նե լու հան գա ման քը, ա պա բո ղո քա բե րը պետք
է ներ կա յաց նի բաց թողն ված ժամ կե տը վե րա -
կանգ նե լու մա սին միջ նոր դու թյուն` կցե լով հա -
մա պա տաս խան հան գա ման քը հա վաս տող,
վկա յող ա պա ցույց նե րը, իսկ վճռա բեկ դա տա -
րա նը` տվյալ հան գա ման քի հաշ վառ մամբ բա -
վա րա րի ներ կա յաց ված միջ նոր դու թյու նը: Այդ
դեպ քում բաց թողն ված ժամ կե տը վճռա բեկ
դա տա րա նի կող մից վե րա կանգն վում է ի րա -
վուն քի ու ժով (ex jure)՝ հա մա պա տաս խան դա -
տա կան ակ տում այդ մա սին փաս տե լով:
Միևնույն ժա մա նակ` Սահ մա նադ րա կան դա -
տա րանն անհ րա ժեշտ է հա մա րում նշել, որ, մի
կող մից` օ րենսդ րո րեն օբ յեկ տի վո րեն հնա րա -

վոր չէ թվել բո ղոք բե րե լու հա մար սահ ման ված
ժամ կե տը բաց թող նե լու հիմ քում ըն կած հան -
գա մանք նե րի հար գե լիու թյան բո լոր դեպ քե րը,
մյուս կող մից, սա կայն, ել նե լով դա տա կան հա -
յե ցո ղու թյան ի րա վա չափ սահ մա նա փակ ման
անհ րա ժեշ տու թյու նից` նպա տա կա հար մար կլի -
նի հար գե լիու թյան ո րո շա կի խումբ հիմ քեր օ -
րենսդ րո րեն ամ րագ րել: Ոչ միաս նա կան կամ
հնա րա վոր հա կա սա կան ի րա վա կի րա ռա կան
պրակ տի կա յի ձևա վո րումն առ հա սա րակ կան -
խե լու նպա տա կով նպաս տա վոր կլի նի օ րենսդ -
րո րեն սահ մա նել դա տա վա րա կան ժամ կե տի
բաց թո ղու մը հար գե լի հա մա րե լու հա մար ան -
հրա ժեշտ այն չա փա նիշ նե րը կամ դա տա վա -
րա կան ժամ կե տի վե րա կանգն ման հիմ քե րի
այն մո տա վոր ոչ սպա ռիչ շրջա նա կը, ո րոնք
յու րա քանչ յուր դեպ քում դա տա րան նե րի հա -
մար ելակե տա յին կհան դի սա նան ժամ կե տի
բաց թողնման հար գե լիու թյու նը գնա հա տե լիս:

Հետևա բար՝ Սահ մա նադ րա կան դա տա -
րանն ար ձա նագ րում է, որ բո ղոք բե րե լու հա -
մար սահ ման ված ժամ կե տի բաց թո ղու մը հար -
գե լի հա մա րե լու ո րոշ հիմ քե րի ի րա վա կան ամ -
րագ րու մը կնպաս տի տվյալ ի րա վա հա րա բե -
րու թյան արդ յու նա վե տու թյան, ինչ պես նաև դա -
տա րան նե րի հան րա յին ի րա վա կան վար քա -
գծի կան խա տե սե լիու թյան մա կար դա կի բարձ -
րաց մա նը4:

Նա խագ ծի 382-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի
հա մա ձայն՝ վճռա բեկ բո ղո քի վա րույթ ըն դու -
նու մը մերժ վում է, ե թե վճռա բեկ դա տա րա նը
հանգում է միա ձայն հետևու թյան, որ վա րույթ
ըն դու նե լու պայ ման նե րի հիմ նա վո րում նե րը բա -
վա րար չեն: 

Թե՛ գոր ծող օ րենսգր քով, թե՛ Նա խագ ծով
բո ղոքն ըն դուն վում է վա րույթ, ե թե հա մա պա -
տաս խա նում է վճռա բեկ բո ղո քի բո վան դա կա -
յին պա հանջ նե րին, բո ղո քին կցված են բո ղո քի
պատ ճե նը վա րույթն ի րա կա նաց րած դա տա -
րան և վա րույ թի մաս նա կից նե րին ու ղարկ ված
լի նե լը հա վաս տող փաս տաթղ թե րը, և ե թե վճռա -
բեկ դա տա րա նը չի հանգում միա ձայն հետևու -
թյան, որ վա րույթ ըն դու նե լու պայ ման նե րի հիմ -
նա վո րում նե րը բա վա րար չեն: 

Վճ ռա բեկ բո ղո քը վե րա դարձ նե լու կամ ա - Օ
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3 Տե՛ս ՀՀ Սահմանադրական դատարանի 2012 թվականի հոկտեմբերի 16-ի, թիվ 1052 որոշումը:
4 Տե՛ս ՀՀ Սահմանադրական դատարանի 2015 թվականի դեկտեմբերի 22-ի, թիվ 1249 որոշումը:



ռանց քննու թյան թող նե լու մա սին Վճ ռա բեկ
դա տա րա նը կա յաց նում է ո րո շում` գոր ծը վճռա -
բեկ դա տա րա նում ստա նա լու պա հից մեկ ամս -
վա ըն թաց քում` նշե լով առ կա թե րու թյուն նե րը։
Վճ ռա բեկ բո ղո քը կրկին ներ կա յաց վե լու դեպ -
քում ժամ կետ նե րը հաշ վարկ վում են վերս տին
ներ կա յաց նե լու, իսկ վերս տին չներ կա յաց նե լու
դեպ քում՝ վճռա բեկ դա տա րա նի սահ մա նած
ժամ կե տը լրա նա լու օր վա նից: 

Վճ ռա բեկ բո ղո քը վա րույթ ըն դու նե լու և
վա րույթ ըն դու նե լը մեր ժե լու դեպ քե րում վճռա -
բեկ դա տա րա նը կա յաց նում է հա մա պա տաս -
խան ո րո շում բո ղո քը ստա նա լուց հե տո ե ռամ -
սյա ժամ կե տում: Ե թե վճռա բեկ բո ղո քում վկա -
յա կոչ ված են վճռա բեկ բո ղո քը վա րույթ ըն դու -
նե լու հե տև յալ պայ ման նե րը՝ ստո րա դաս դա -
տա րան նե րի` տար բեր վա րույթ նե րով առն վազն
եր կու դա տա կան ակ տե րում միևնույն նոր մը
կի րառ վել է ի րար հա կա սող մեկ նա բա նու թյամբ,
բո ղո քարկ վող դա տա կան ակ տում կոնկ րետ
նոր մին տրված մեկ նա բա նու թյու նը (հիմ նա վո -
րու մը) հա կա սում է Մար դու ի րա վունք նե րի եվ -
րո պա կան դա տա րա նի ո րոշ ման մեջ տվյալ
նոր մին տրված մեկ նա բա նու թյա նը (հիմ նա վո -
րում նե րին), բո ղո քարկ վող դա տա կան ակ տում
կոնկ րետ նոր մին տրված մեկ նա բա նու թյու նը
հա կա սում է Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան
Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի ո րոշ ման եզ -
րա փա կիչ մա սում բա ցա հայտ ված` տվյալ նոր -
մի սահ մա նադ րաի րա վա կան բո վան դա կու թյա -
նը, բո ղո քարկ վող դա տա կան ակ տում կոնկ -
րետ նոր մին տրված մեկ նա բա նու թյու նը (հիմ -
նա վո րու մը) հա կա սում է մեկ այլ վա րույ թով
վճռա բեկ դա տա րա նի ո րոշ ման մեջ տվյալ նոր -
մին տրված մեկ նա բա նու թյա նը (հիմ նա վո րում -
նե րին), ա պա վճռա բեկ բո ղո քը վա րույթ ըն դու -
նե լը մեր ժե լու մա սին ո րոշ ման մեջ վճռա բեկ
դա տա րա նը պետք է հիմ նա վո րի վկա յա կոչ -
ված պայ մա նի բա ցա կա յու թյու նը ( Նա խագ ծի
382-րդ հոդ վա ծի 6-րդ մաս):

Քն նարկ վող հոդ վա ծի շրջա նակ նե րում հի -
շա տակ ման ար ժա նի է նաև բո ղո քը վա րույթ
ըն դու նե լը մեր ժե լու (բո ղո քը վե րա դարձ նե լու)
ո րոշ ման պատ ճա ռա բա նու թյան խնդի րը: Այս

խնդրին անդ րա դար ձել է ՀՀ Սահ մա նադ րա -
կան դա տա րա նն իր մի շարք ո րո շում նե րով:
Այս պես՝ 2009 թվա կա նի հու լի սի 28-ի ՍԴՈ 818
իր ո րոշ ման մեջ Սահ մա նադ րա կան դա տա -
րանն ար ձա նագ րել է. «Վճռա բեկ դա տա րա նի
խնդի րը չէ քննու թյան ըն դու նել ցան կա ցած բո -
ղոք: Սա կայն օ րեն քը պետք է հաշ վի առ նի, որ,
ել նե լով վճռա բեկ դա տա րա նի սահ մա նադ րա -
կան գոր ծա ռույ թից, նա իր լիա զո րու թյուն ներն
ա ռա վել ամ բող ջա կան կկա տա րի, ե թե վճռա -
բեկ բո ղո քը վե րա դարձ նե լու պատ ճա ռա բան -
մանն օ րենսդ րա կան պա հանջ ներ կա յաց վի:
Նման մո տե ցու մը ոչ միայն լուրջ ներդ րում կլի -
նի դա տա կան տվյալ ատ յա նի կող մից ա ռա վել
ամ բող ջա կան նա խա դե պի ձե ւա վոր ման հար -
ցում, այլ նաև էա պես կնվա զեց նի չհիմ նա վոր -
ված բո ղոք նե րի քա նա կը և կ բարձ րաց նի ար -
դա րա դա տու թյան արդ յու նա վե տու թյու նը»:

Կան տե դը Գո նին ընդ դեմ Իս պա նիա յի
գոր ծով ՄԻԵԴ ի րա վա կան դիր քո րո շում է հայտ -
նել այն մա սին, որ. «Ի րա վուն քի մատ չե լիու -
թյու նը որ պես զի լի նի արդ յու նա վետ, ան հա տը
պետք է ու նե նա հստակ, գործ նա կան հնա րա -
վո րու թյուն՝ վի ճար կե լու ակ տը, որն իր ի րա -
վունք նե րի մի ջամ տու թյան ա ռար կա է»5: Իսկ
ակ տը վի ճար կե լու հա մար կարևոր հան գա -
մանք է դա տա կան ակ տի պատ ճա ռա բան ված
լի նե լը:

Դա տա կան ո րո շում նե րի պատ ճա ռա բան -
վա ծու թյու նը կոչ ված է պար զա բա նե լու թե ին -
չո՛ւ է դա տա րա նը հանգել այս կամ այն հետևու -
թյան, ո՛ր ի րա վա նոր մով է ղե կա վար վել նման
ո րո շում կա յաց նե լիս, քա նի որ պատ ճա ռա բան -
վա ծու թյու նը պա հան ջում է ոչ միայն հիմ նա -
վոր ված և հա մա պա տաս խան ո րակ ու նե ցող
դա տա կան ակ տե րի առ կա յու թյուն, այլև ո րո -
շա կի այլ ո րակ նե րի ա պա հո վում, ո րոնք դա -
տա կան ակ տը դարձ նում են հան րու թյա նը և
մաս նա գի տա կան լսա րա նին հա սա նե լի ու հա -
մո զիչ6: 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ո րո շում նե րի հա -
մար է՛լ ա վե լի կարևոր է պատ ճա ռա բան ված լի -
նե լը, քա նի որ վճռա բեկ դա տա րա նի ո րո շու մը,
բա ցի բուն գոր ծա ռույ թից՝ ար դա րա դա տու թյան

18

ՔՐԵԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ
Օ

Ր
Ի

Ն
Ա

Կ
Ա

Ն
Ո

Ւ
Թ

Յ
Ո

Ւ
Ն

  №
1

0
6

  2
0

1
8

5 Տե՛ս ՄԻԵԴ-Ի Cante de Goni v. Spain, գանգատ թիվ 55782/00, 2002 թվականի հոկտեմբերի 15-ի վճիռ:
6 Տե՛ս Դ. Ավետիսյան, Արդարադատության հրատապ հիմնախնդիրներ, դատական պատճառաբանում և դատական

ակտի կազմում, Դատավորների միություն/ Գիտագործնական վերլուծություն, Երևան, Ասողիկ, 2013, էջ 243:
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ի րա կա նա ցու մից, պետք է նաև մյուս դա տա -
րան նե րի հա մար ի րա վա մեկ նա բա նո ղա կան
բնույթ և նշա նա կու թյուն ու նե նա: 

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ո րո շու մը, պատ ճա -
ռա բան ված լի նե լուց բա ցի, պետք է ա պա հո վի
օ րեն քի միա տե սակ կի րա ռու մը, ճիշտ մեկ նա -
բա նու թյու նը և նպաս տի ի րա վուն քի զար գաց -
մա նը: Վճ ռա բեկ դա տա րա նի յու րա քանչ յուր ո -
րոշ ման մեջ պետք է ուր վագծ ված լի նի օ րեն քի
միա տե սակ կի րա ռու թյունն ա պա հո վե լու, ի րա -
վուն քի զար գաց մա նը նպաս տե լու անհ րա ժեշ -
տու թյու նը, հստակ նա խանշ վի այն ի րա վա կան
խնդի րը կամ խնդիր նե րը ո րոնց լուծ ման հա -
մար վճ ռա բեկ դա տա րանն անհ րա ժեշտ է հա -
մա րել քննել տվյալ բո ղո քը:7

Դա տա կան ո րո շում նե րի պատ ճա ռա բա -
նու մը հիմն վում է ա վե լի լայն՝ Մար դու ի րա -
վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի մա սին կոն -
վեն ցիա յում ամ րագր ված հա վա սա րու թյան
սկզբուն քի վրա, որն ան հատ նե րին պաշտ պա -
նում է կա մա յա կա նու թյուն նե րից: Տվ յալ ի րա -
վուն քը ներ պե տա կան մար մին նե րին չի պար -
տա վո րեց նում կող մե րի ներ կա յաց րած յու րա -
քանչ յուր փաս տար կի տրա մադ րել ման րակըր -
կիտ պա տաս խան: Բայց, միևնույն ժա մա նակ՝
դա տա րան նե րի պա տաս խա նը պետք է լի նի
բա վա կա նին ման րակր կիտ՝ կող մի փաս տա -
կան հան գա մանք նե րի կամ ի րա վուն քի պա -
հան ջի վե րա բեր յալ: Ո րո շում նե րի պատ ճա ռա -
բան ման պա հանջն ար տա ցո լվել է նաև ՄԻԵԴ-
ի նա խա դե պա յին ո րո շում նե րում:8

Կար ծում ենք՝ նման մո տե ցումն ար դա րաց -
ված է, քա նի որ օ րենս դիրը վճռա բեկ դա տա -
րա նին չի օժ տել չպատ ճա ռա բան ված ո րո շում
ըն դու նե լու ի րա վուն քով, քա նի որ չպատ ճա ռա -
բան ված դա տա կան ակ տե րը ոչ միայն չեն կա -
րող ա պա հո վել դա տա կան իշ խա նու թյան և դա -
տա րան նե րի կող մից կա յաց ված դա տա կան ակ -
տե րի նկատ մամբ հան րու թյան վստա հու թյու նը,
այլև չպատ ճա ռա բան ված, չհիմ նա վոր ված դա -
տա կան ակ տե րը նսե մաց նում են դա տա կան
իշ խա նու թյան հե ղի նա կու թյու նը և խա թա րում
են ար դա րա դա տու թյան բուն էու թյու նը:9

Բո վան դա կա յին ա ռու մով՝ վճռա բեկ բո ղո -
քը վա րույթ ըն դու նե լը մեր ժե լու մա սին պա -
տաս խանն էլ պետք է լի նի հիմ նա վոր ված: Հաս -
կա նա լի է, որ վճռա բեկ դա տա րա նի կող մից
բո ղո քը մեր ժե լու վե րա բեր յալ ո րո շում նե րին չեն
կա րող ներ կա յաց վել պատ ճա ռա բան վա ծու թյան
այն չա փա նիշ նե րը, ինչ եզ րա փա կիչ դա տա -
կան ակ տե րին, քա նի որ սրանք ու նեն ըն թա -
ցա կար գա յին բնույթ: Այ նուա մե նայ նիվ, պետք
է կարևո րել ար դա րա դա տու թյան կան խա տե -
սե լիու թյու նը: 

Նա խագ ծով փորձ է ար վել հնա րա վո րինս
սպա ռիչ կեր պով հստա կեց նել վճռա բեկ դա -
տա րա նի ո րո շում նե րի պատ ճա ռա բան վա ծու -
թյան չա փա նիշ նե րը, բայց որ քա նո՛վ այս կար -
գա վո րու մը կա րող է արդ յու նա վետ լի նել, կբա -
ցա հայտ վի գործ նա կա նում դրա կի րառ ման
արդ յուն քով: 

Թե գոր ծող օ րենսդ րու թյան և թե՛ Նա խա -
գծի պայ ման նե րում նույն պես որևէ դա տա վա -
րա կան օ րենք վճռա բեկ դա տա րա նի գործն
ըստ էու թյան լու ծող ո րոշ ման պար տա դիր տարր
չի սահ մա նում կոնկ րետ բո ղո քը վա րույթ ըն -
դու նե լու հիմ քի պատ ճա ռա բա նու մը: Իսկ պրակ -
տի կա յում բո ղո քը վա րույթ ըն դու նե լու ո րոշ ման
չպատ ճա ռա բան վա ծու թյան հետ կապ ված քիչ
չեն դժգո հու թյուն նե րը: Այդ դժգո հու թյուն նե րը
կապ ված են այն հանգամանքի հետ, թե ին չո՛ւ է
վճռա բեկ դա տա րա նը կոնկ րետ բո ղո քն ըն դու -
նել իր վա րույթ և ի՛նչ հիմ քով, քա նի որ այս
կար գա վո րու մը դա տա վա րու թյան մաս նա կից -
նե րի մեջ կա րող է հան գեց նել այն եզ րա հանգ -
ման, որ վճռա բեկ դա տա րա նը ներ կա յաց ված
բո ղոք նե րը վա րույթ է ըն դու նում կա մա յա կա -
նո րեն` վա րույթ ըն դու նե լու հիմ քե րի բա ցա կա -
յու թյան պայ ման նե րում կամ ա ռանց վա րույթ
ըն դու նե լու հիմ քե րի հար ցի լուծ ման: Մինչ դեռ,
ի րա կա նում, բո ղո քը վա րույթ ըն դու նե լու մա -
սին ո րոշ ման չպատ ճա ռա բան վա ծու թյու նը կապ -
ված է վճռա բեկ դա տա րա նի ծան րա բեռն վա -
ծու թյան հետ, բա ցի այդ՝ վճ ռա բեկ դա տա րանն
ար դեն իսկ իր ո րոշ ման «Վճռա բեկ դա տա րա -
նի պատ ճա ռա բա նու թյուն նե րը և եզ րա հան գում -
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7 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 244:
8 Տե՛ս Դ.Ավետիսյան, Վ.Ենգիբարյան Արդարադատության մատչելիության հիմնախնդիրները ՀՀ-ում, Եր., «Ասողիկ»

հրատ., 2013, էջ 78-79:
9 Տե՛ս ՀՀ արդարադատության խորհրդի 2011 թվականի հունիսի 24-ի թիվ ԱԽ-13-Ո-17 որոշումը:



նե րը» հատ վա ծում հիմ նա վո րում է տվյալ դա -
տա կան ակ տում առ կա թե րու թյուն նե րը, մեկ -
նա բա նում և լու ծում տա լիս դրանց: Այ նուա մե -
նայ նիվ, ցան կա լի կլի ներ, որ բո ղո քը վա րույթ
ըն դու նե լու մա սին ո րո շում նե րը ևս պատ ճա ռա -
բան վեին՝ ան հար կի քննա դա տու թյու նից խու -
սա փե լու նպա տա կով:

Վճ ռա բեկ դա տա րան բո ղոք բե րած անձն
ի րա վունք ու նի միջ նոր դելու` հետ վերց նե լու բո -
ղո քը մինչև վճռա բեկ դա տա րա նում դա տա -
կան նիս տի սկսվե լը, իսկ վճռա բեկ դա տա րա -
նի կող մից բո ղո քը վե րա դարձ նե լու կամ վա -
րույթ ըն դու նե լու մա սին ո րո շում է կա յաց վում
վճռա բեկ դա տա րա նի դա տա կան նիս տում:
Հետևա բար՝ բո ղոք բե րած անձն ի րա վունք ու -
նի բողոքը հետ վերց նելու մինչև վճռա բեկ դա -
տա րա նի կող մից օ րեն քով նա խա տես ված ո րո -
շում նե րից մե կի կա յա ցու մը: Այս դրույ թի հետ
կապ ված` Վճռա բեկ դա տա րանն իր 2009 թվա -

կա նի հու նի սի 2-ի ո րոշ մամբ ար տա հայ տել է
հետևյալ դիր քո րո շու մը «…ՀՀ քրեա դա տա վա -
րա կան օ րեն քով վճռա բեկ դա տա րա նի կող մից
վա րույթ ըն դուն ված բո ղոքն այն բե րած ան ձի
կող մից հետ վերց նե լու դա տա վա րա կան կարգ
նա խա տես ված չէ: Այս պայ ման նե րում վճռա -
բեկ դա տա րա նի ո րոշ մամբ ար դեն իսկ վա -
րույթ ըն դու նած բո ղո քը հետ վերց նե լու ի րա -
վա կան հնա րա վո րու թյուն ըն ձեռ ված չէ…»:10

Բա ցի այդ՝ դա տա րա նը կա րող է չբա վա րա րել
բո ղո քը հետ վերց նե լու միջ նոր դու թյու նը այլ
հիմ քով ևս, ե թե բո ղո քի քննու թյու նը հիմ նա -
րար նշա նա կու թյուն ու նի օ րեն քի միա տե սակ
կի րա ռու թյան ա պա հով ման հա մար:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ո րո շումն ու ժի մեջ
է մտնում հրա պա րակ ման պա հից, և ո րո շու մը
կա յաց ման օր վա նից ող ջա միտ ժամ կե տում ու -
ղարկ վում է բո ղոք բե րած ան ձին ու տվ յալ վա -
րույ թի մաս նա կից նե րին:
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ՔՐԵԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ

Գաղտ նիք չէ, որ քրեա կան օ րենսգր քում
կան գնա հա տո ղա կան կամ ար ժե քա բա նա կան
այն պի սի կա տե գո րիա ներ, ո րոնց բո վան դա կու -
թյունն ամ բող ջու թյամբ պար զա բան ված չէ որևէ
ի րա վա կան ակ տով, հետևա բար՝ կա րող է տար -
բեր կերպ մեկ նա բան վել ի րա վա կի րա ռո ղի կող -
մից՝ հաշ վի առ նե լով քրեա կան օ րենսգր քի պա -
հանջ նե րը և կոնկ րետ գոր ծի հան գա մանք ները2:

Գ նա հա տո ղա կան կա տե գո րիա կամ տարր
պա րու նա կող նոր մե րի մեկ նա բա նու թյան հիմ -
նախնդ րին բազ միցս անդ րա դարձ է կա տար -
վել քրեա կան ի րա վուն ք գի տու թյան մեջ3, որ -
տեղ փորձ է ար վել կոնկ րե տու թյուն ներմուծել
գնա հա տո ղա կան տար րի մեկ նա բա նու թյան
մեջ, միա ժա մա նակ՝ քննա դա տո ղա կան վե րա -
բեր մունք է դրսևոր վել օ րենսդ րի նկատ մամբ`
ակն կա լե լով, որ ժա մա նա կի ըն թաց քում նվա -
զա գույ նի կհասց վի գնա հա տո ղա կան հատ կա -
նիշ նե րի առ կա յու թյու նը քրեա կան օ րենսգրքում: 

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան քրեա կան
օ րենսգր քում (այ սու հետ՝ քր. օր.) առ կա են այն -
պի սի գնա հա տո ղա կան կա տե գո րիա ներ, ինչ -
պի սիք են «չա րա միտ», «պար բե րա բար», «այլ
ծանր հետևանք նե րը», «այլ վնաս», «էա կան
վնա սը», «ա ռան ձին դա ժա նու թյու նը», «անձ -
նա կան այլ շա հագրգռ վա ծու թյու նը» և այլն: Ընդ

ո րում՝ գնա հա տո ղա կան կա տե գո րիա նե րի կա -
րե լի է հան դի պել քր. օր-ի ինչ պես Ընդ հա նուր,
այն պես էլ Հա տուկ մա սում: 

Գ նա հա տո ղա կան տար րեր են պա րու նա -
կում նաև բաց թվար կում պա րու նա կող նոր մե -
րը: Տե սու թյունն ա ռա ջար կում է բաց թվար կում
պա րու նա կող նոր մե րը մեկ նա բա նել ajusdem
gereris հնար քով4: Այդ հնար քի համաձայն՝ բաց
թվարկ ման չո րո շա կիաց ված տար րի բո վան դա -
կու թյու նը բա ցա հայ տե լու հա մար անհ րա ժեշտ է
ել նել ո րո շա կիաց ված տար րե րի բո վան դա կու -
թյու նից, այ սինքն՝ ա նո րոշ տար րը պետք է ունենա
այն ընդ հա նուր հատ կա նիշ նե րը, ո րոնք բնո րոշ
են ո րո շա կիաց ված տար րե րին, այլ կերպ ա սած՝
ա նո րոշ և ո րո շա կիաց ված տար րե րը պետք է
հա մա սեռ լի նեն: Օ րի նակ՝ քր. օր-ի 138 հոդ վա -
ծի 2-րդ մա սի 4-րդ կե տը պա տաս խա նատ վու -
թյան է նա խա տե սում բռնա բա րու թյան հա մար,
որն անզ գու շու թյամբ ա ռա ջաց րել է տու ժո ղի մահ
կամ այլ ծանր հետևանք ներ: Տվյալ դեպ քում առ -
կա է բաց թվար կում պա րու նա կող նորմ, որ տեղ
այլ ծանր հետևանք նե րը գնա հատո ղա կան է,
ուս տի դա մեկ նա բա նե լու հա մար պետք է չա -
փա նիշ վերց նել ո րո շա կի տար րը, տվյալ դեպ -
քում՝ տու ժո ղի մա հը, իսկ որ պես այլ ծանր
հետևանք կա րե լի է հա մա րել, օ րի նակ, տու ժո ղի
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ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիրի ակադեմիայի իրավագիտության ֆակուլտետի 
քրեական իրավունքի և քրեաբանության ամբիոնի դոցենտ, 
ոստիկանության փոխգնդապետ, 
իրավաբանական գիտությունների թեկնածու
____________________________________________________________________________________________________________

¸²î²ð²ÜÜºðÆ Æð²ì²Î²Ü ¸ÆðøàðàÞàôØÜºðÆ
ÜÞ²Ü²ÎàôÂÚàôÜÀ øðº²Æð²ì²Î²Ü ¶Ü²Ð²îàÔ²Î²Ü

Î²îº¶àðÆ²ÜºðÆ ØºÎÜ²´²ÜØ²Ü ¶àðÌÀÜÂ²òàôØ

«Օրենքը մեկնաբանողը դատավորն է, 
ով կարդում է դատավճիռը viva vore1» 

Թ. Հոբս

1 Viva vore` յուրաքանչյուր առանձին դեպքում: Նույնիսկ կարծիք կա, թե՝ Հոբսի ուսմունքի հիման վրա կառուցվեց
դատական նախադեպային իրավունքը: Այդ մասին առավել մանրամասն տե՛ս Ա. Խաչատրյան, Օրենքի մեկնաբանման
պատմությունից, Երևան, 2001թ., էջ 3-9:

2 Տե՛ս В.Н. Кудрявцев, Общая теория квалификации преступлении, М., 1972, էջ 135:
3 Առավել մանրամասն տե՛ս Н.С. Таганцев, П.И. Люблинский, Я.М. Фойницкий, В.Н. Кудрявцев, Я.М. Брайнин, М.И.

Ковалева, А.В. Наумов, Е.А. Фролов, Н.Ф. Кузнецов.
4 Առավել մանրամասն տե՛ս Shapo, Helene at al., Writing and Analysis in law, New York, 2003, էջ 82:



ա ռող ջու թյա նը ծանր վնաս պատ ճա ռե լը: Քննար -
կենք մեկ այլ օ րենսդ րա կան կար գա վո րում. քր.
օր-ի 35 հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ հան ցա գոր ծու թյան
նա խա պատ րաս տու թյուն է հա մար վում ուղ ղա կի
դի տա վո րու թյամբ հան ցանք կա տա րե լու հա մար
մի ջոց ներ կամ գոր ծիք ներ ձեռք բե րե լը, դրանք
հար մա րեց նե լը, ինչ պես նաև դի տա վո րու թյամբ
այլ պայ ման ներ ստեղ ծե լը, ե թե հան ցա գոր ծու -
թյունն ա վար տին չի հասց վել այդ ան ձի կամ քից
ան կախ հան գա մանք նե րով: Տվ յալ հոդ վա ծում
ևս նա խա տես ված է բաց թվար կում պա րու նա -
կող նորմ, որ տեղ այլ պայ ման նե րը հա մար վում է
գնա հա տո ղա կան, այ սինքն՝ օ րենս դի րը չի սահ -
մա նել այն կոնկ րետ ա րարք նե րը, ո րոնք պետք է
գնա հա տել որ պես նա խա պատ րաս տու թյուն: Ի
տար բե րու թյուն նա խորդ հոդ վա ծում առ կա իրա -
վա կար գա վոր ման՝ այս նոր մի ձևա կեր պու մից
բխում է, որ տվյալ դեպ քում ա նո րոշ տար րը (այլ
պայ ման նե րը) չպետք է ո րո շա կիաց վի ո րոշ ված
տար րի (մի ջոց ներ, գոր ծիք ներ ձեռք բե րե լը) հետ,
քա նի որ, Նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րի մա -
սին 2018 թվա կա նի ՀՀ օ րեն քի 16 հոդ վա ծի 7-
րդ կե տի համաձայն, ե թե նոր մա տիվ ակ տում
նշված նոր մի կի րա ռու մը պայ մա նա վոր ված է
«ինչ պես նաև» բա ռե րով բա ժան ված պայ ման -
նե րով, ապա «ինչ պես նաև» բա ռե րից հե տո շա -
րադր ված պայ ման նե րը հա մար վում են նախ կին
պայ ման նե րի հետ չկապ ված պայ ման ներ: Այ -
սինքն՝ տվյալ դեպ քում ի րա վա կի րա ռը կա րող է
ցան կա ցած հան գա մանք գնա հա տել որ պես նա -
խա պատրաս տու թյուն5, ե թե նման հանգամանք -
ներն այս կամ այն կերպ անհրա ժեշտ և ի րա կան
նպաս տա վոր պայ ման ներ են ստեղ ծել հան ցա -
գոր ծու թյան կա տար ման համար, օ րի նակ՝ ի րա -
վա կի րառ պրակ տի կա յում նա խա պատ րաս տա -
կան բնույ թի ա րարք ներ են համար վել խո չըն -
դոտ նե րը նա խա պես վե րաց նե լը, հան ցա կից ներ
հա վա քագ րե լը, հան ցա գոր ծու թյան վայր ժա մա -
նե լը, զո հին հե տապն դե լը6 և այլն:

Գ նա հա տո ղա կան կա տե գո րիա նե րի առ -
կա յու թյու նը քր. օր.-ում ու նի թե՛ դրա կան և թե՛
բա ցա սա կան կող մեր: Դրա կանն այն է, որ
դրանց առ կա յու թյու նը քր. օր-ին հա ղոր դում է
ճկու նու թյուն, տար բեր հա սա րա կա կան հա րա -
բե րու թյուն նե րը կար գա վո րե լու լայն հնա րա վո -

րու թյուն է ստեղ ծում՝ միևնույն ժա մա նակ ապա -
հո վե լով քրեա կան օ րեն քի ա վե լի փոքր ծա վալը:

Որ պես բա ցա սա կան կողմ, թերևս, կա րե -
լի է ա ռանձ նաց նել այն, որ գնա հա տո ղա կան
տար րե րի մեծ քա նա կու թյու նը չի ա պա հո վում
օ րեն քի միա տե սակ կի րա ռու թյուն, հա ճախ են
ա ռաջ գա լիս դա տա կան սխալ ներ, նոր մի մեկ -
նա բա նու թյու նը կախ վա ծու թյան մեջ է դրվում
ի րա վա կի րա ռի մաս նա գի տա կան պատ րաստ -
վա ծու թյու նից, ար ժե քա յին հա մա կար գից և այլ
սուբ յեկ տիվ գոր ծոն նե րից:

Օ րենք նե րում գնա հա տո ղա կան տար րե րի
առ կա յու թյան առն չու թյամբ ի րա վա կան դիր քորո -
շում է հայտ նել Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա -
կան դա տա րա նը (այ սու հետ՝ ՄԻԵԴ) իր՝ 2004
թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 21 վճռում (Busuioc v.
Moldiva), մաս նա վո րա պես՝ ՄԻԵԴ-ի կող մից ար -
ձա նագր վել է, որ, թեև օ րեն քում ո րո շա կիու թյու -
նը մե ծա պես ցան կա լի է, սա կայն դա կա րող է
հան գեց նել չա փա զանց կոշ տու թյան, և օ րեն քը
պետք է կա րո ղա նա հար մար վել փո փոխ վող
հան գա մանք նե րին, հետևա բար՝ շատ օ րենք ներ
անխու սա փե լիո րեն ձևա կերպ վում են այն պի սի
հասկա ցու թյուն նե րով, ո րոնք քիչ թե շատ ա նո -
րոշ են, և ո րոնց մեկ նա բա նու թյու նը և կի րա ռու -
մը պրակտի կա յի խնդիր են: Հիշ յալ դիր քո րո շու -
մը վե րա հաս տատել է նաև Սահ մա նադ րա կան
դա տա րանը: Մաս նա վո րա պես՝ Սահ մա նադ րա -
կան դա տարանն իր՝ ՍԴՈ-747 և ՍԴՈ 780 ո րո -
շում նե րում դիր քո րո շում է հայտ նել, որ օ րենք նե -
րում օգ տա գործվող ա ռան ձին հաս կա ցու թյուն -
նե րի բո վան դա կու թյու նը, բնո րոշ հատ կա նիշ նե -
րի շրջա նա կը ճշգրտվում են ոչ միայն օ րի նա -
ստեղծ գոր ծու նեու թյան արդ յուն քով, այլ՝ դա տա -
կան պրակ տի կա յում:

Հա մա միտ լի նե լով ՄԻԵԴ-ի և Սահ մա նա -
դրա կան դա տա րա նի դիր քո րոշ ման հետ՝ միա -
ժա մա նակ կարծում ենք, որ, այ նուա մե նա յ նիվ,
նպա տա կա հար մար է, որ ո րոշ ա ռանց քա յին
հաս կա ցու թյուն ներ սահ ման ված լի նեն քրեա կան
օ րենսգր քում: Պա տա հա կան չէ, որ այդ ու ղին է
բռնել ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի նա խա գի ծը, ո րի
հոդ վա ծ 1-ում տրված են ո րոշ հաս կա ցու թյուն -
նե րի սահ մա նում ներ, ո րոնք, ի հա՛ր կե, ոչ ամ -
բող ջու թյամբ, սա կայն հնա րա վո րինս կնպաս -
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5 Իհարկե բացառելով այն արարքները, որոնք հանցակազմի օբյեկտիվ կողմի մաս են կազմում:
6 Տե՛ս ՀՀ վճռաբեկ դատարանի 2013 թվականի որոշումը Դ. Ղամբարյանի և մյուսների վերաբերյալ: 
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տեն նոր մի միա տե սակ մեկ նա բա նու թյա նը և կի -
րա ռու թյա նը, մաս նա վո րա պես, ի տար բե րու թյուն
գոր ծող քր. օ րի՝ նա խագ ծով սահ ման ված են
հետևյալ բնո րո շում նե րը՝ ա նօգ նա կան վի ճա կում
գտնվող անձ, այլ ծանր հետևանք կամ այլ էա -
կան վնաս, ա ռա ջին ան գամ հան ցանք կա տա -
րած անձ, բռնու թյուն, խա բեու թյուն, մեր ձա վոր,
մեր ձա վոր ազ գա կան, շա հա դի տա կան դրդում,
վի ճա կի խո ցե լիու թյուն, վստա հու թյու նը չա րա -
շա հե լը, հան ցա գոր ծու թյու նից տու ժած անձ, հափշ -
տա կու թյուն: Օ րի նակ՝ որ պես այլ ծանր հետևանք
կամ այլ էա կան վնաս, ըստ նա խագ ծի, պետք է
հա մա րել քրեա կան օ րենսգր քի Հա տուկ մա սի
հա մա պա տաս խան հոդ վա ծում կամ հոդ վա ծի
մա սում թվարկ ված հետևանք նե րին հա մար ժեք
վտան գա վո րու թյուն ներ կա յաց նող հան գա մանք -
ներ: Սա ևս  պա րու նա կում է գնա հա տո ղա կան
հատ կա նիշ, սա կայն կար ծում ենք, որ մաս նա կի
հստա կե ցում կա տար վել է այլ ծանր հետևանք
կամ այլ ծանր վնաս գնա հա տո ղական հատ կա -
նիշ նե րի մեկ նա բան ման գոր ծըն թա ցում:

Գոր ծող ՀՀ քր. օր-ում վե րո հիշ յալ կա տե -
գո րիա նե րից շա տե րը, ինչ պես նաև մի շարք
այլ կա տե գո րիա ներ, շա րու նա կում են մնալ
գնա հա տո ղա կան, ինչն, ան խոս, մի շարք դժվա -
րու թյուն ներ է ստեղ ծում ի րա վա կի րառ պրակ -
տի կա յում: Այս հա մա տեքս տում օ րենք նե րի միա -
տե սակ կի րա ռու թյունն ա պա հո վե լու նկա տա -
ռում նե րից ել նե լով՝ էա պես կարևոր վում է դա -
տա րան նե րի ի րա վա կան դիր քո րո շում նե րի նշա -
նա կու թյու նը գնա հա տո ղա կան հատ կա նիշ նե -
րի մեկ նա բան ման գոր ծըն թա ցում: 

Թեև ՀՀ Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի
կարևոր ա ռա քե լու թյունն է Սահ մա նադ րու թյան
գե րա կա յու թյունն ա պա հո վե լը, սա կայն օ րեն քի
միա տե սակ կի րա ռու թյան գոր ծըն թա ցում պակաս
կարևո րու թյուն չեն ներ կա յաց նում Սահ մա նադրա -
կան դա տա րա նի ի րա վա կան դիր քո րո շում նե րը,
ո րոնք տրված են Սահ մա նադ րա կան դա տա րա -
նի ո րո շում նե րում: «Սահ մա նադ րա կան դա տարա -
նի մա սին» 2018թ. հուն վա րի 17-ի ՀՀ օ րեն քի 61
հոդ վա ծի 4-րդ մա սը սահ մա նում է, որ Սահ մա -
նադ րա կան դա տա րա նի ըստ էու թյան ըն դունված
ո րո շում նե րը պար տա դիր են բո լոր պե տա կան և
տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մին նե րի,
դրանց պաշ տո նա տար ան ձանց, ինչ պես նաև
ֆի զի կա կան և ի րա վա բա նա կան ան ձանց համար
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ամ բողջ տա -

րած քում: Քիչ չեն դեպ քե րը, երբ Սահ մա նադ րա -
կան դա տա րա նն այս կամ այն ի րա վա կան ակտե -
րի հա կա սահ մա նադ րա կան ճա նա չե լու կամ չճա -
նա չե լու ո րո շում նե րում մա սամբ անդ րա դառ նում
է ի րա վա կան ակ տե րում առ կա նոր մե րին՝ մեկ -
նա բա նե լով դրանք: Դի ցուք՝ Սահ մա նադ րա կան
դա տա րանն իր՝ 2018 թվա կա նի փետր վա րի 6-
ին կա յաց ված ՍԴՈ-1400 ո րոշ ման մեջ, անդ րա -
դառ նա լով քր. օր-ի 64 հոդ վա ծում (Օ րեն քով նա -
խա տես վա ծից ա վե լի մեղմ պա տիժ նշա նա կե լը)
առ կա բա ցա ռիկ հան գա ման քին որ պես գնա -
հա տո ղա կան կա տե գո րիա, ի րա վա կան դիր քո -
րո շում է հայտ նել առ այն, որ ե թե գոր ծում առ կա
են պա տի ժը կամ պա տաս խա նատ վու թյու նը մեղ -
մաց նող այն պի սի հան գա մանք ներ, ո րոնք խոչ -
ըն դոտ են կա լանք պատ ժա տե սա կի կի րառ ման
հա մար, օ րի նակ՝ խնամ քին մինչև 8 տա րե կան
ե րե խա ու նե նա լը, և ե թե քր. օր-ի հոդ վա ծի սանկ -
ցիա յում պա տիժ է նա խա տես ված միայն կա լան -
քի կամ ա զա տազրկ ման ձևով (դրանք թվով 24-
ն  են), ա պա դա տա րա նին ո չինչ չի մնում ա նե լու,
քան քր. օր-ի 64 հոդ վա ծը կի րա ռե լը: Աս վա ծից
կա րե լի է հետևու թյուն ա նել, որ ան ձի նկատ -
մամբ միայն կա լանք և ա զա տազր կում պա րու -
նա կող սանկ ցիա կի րա ռե լիս խնամ քին մինչև 8
տա րե կան ե րե խա ու նե նա լը պետք է գնա հա տել
բա ցա ռիկ հան գա մանք՝ հաշ վի առ նե լով Սահ -
մա նադ րա կան դա տա րա նի վե րոնշ յալ նկա տա -
ռում նե րը: 

Օ րենք նե րի մեկ նա բան ման գոր ծըն թա ցում
կարևոր ա ռա քե լու թյուն ու նի հատ կա պես ՀՀ
վճռա բեկ դա տա րա նը: Այս պես՝ ՀՀ Սահ մա նա -
դրու թյան 171 հոդ վա ծի 2-րդ մա սի 1-ին կե տի,
ինչ պես նաև ՀՀ դա տա կան օ րենսգր քի 29 հոդ -
վա ծի 2-րդ մա սի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ Վճ ռա -
բեկ դա տա րա նը դա տա կան ակ տերն օ րեն քով
սահ ման ված լիա զո րու թյուն նե րի շրջա նա կում վե -
րա նա յե լու մի ջո ցով ա պա հո վում է օ րենք նե րի և
այլ նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րի միա տե սակ
կի րա ռու թյու նը: Ընդ ո րում՝ այդ ա ռա քե լու թյունն
ի րա կա նաց վում է, ե թե տար բեր գոր ծե րով դա -
տա րան նե րի կող մից նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ -
տը տա րաբ նույթ է կի րառ վել կամ չի կի րառ վել
տա րա բնույթ ի րա վաըն կալ ման հետևան քով:

Պետք է ար ձա նագ րել, որ ՀՀ վճռա բեկ
դա տա րա նի դե րը մեծ է գնա հա տո ղա կան հատ -
կա նիշ նե րի մեկ նա բան ման գոր ծըն թա ցում հատ -
կա պես օ րեն քի միա տե սակ կի րա ռու թյան ա -
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ռա քե լու թյան ի րա կա նաց ման շրջա նակ նե րում,
ո րի ա պա հով ման հա մար ՀՀ քրեա կան դա -
տա վա րու թյան օ րենսգր քի 8 հոդ վա ծի 4-րդ մա -
սում սահ ման ված է հետևյալ դրույ թը՝ նույ նա -
կան փաս տե րով այլ գոր ծով վճռա բեկ դա տա -
րա նի կող մից ի րա վա կան նոր մի մեկ նա բա նու -
թյու նից տար բեր վող մեկ նա բա նու թյան դեպ -
քում դա տա րա նը պետք է հիմ նա վո րի օ րեն քի
և այլ նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տի՝ վճ ռա բեկ
դա տա րա նի մեկ նա բա նու թյու նից շեղ վե լը:

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն ար դեն իսկ իր
մի շարք նա խա դե պա յին ո րո շում նե րում հստա -
կեց րել է քրեա կան օ րենսգր քում առ կա հան -
ցա կազ մի՝ գնա հա տո ղա կան հա մար վող ո րոշ
հատ կա նիշ ներ, ինչ պի սիք են բռնու թյու նը, կյան -
քի կամ ա ռող ջու թյան հա մար ոչ վտան գա վոր
բռնու թյու նը, կյան քի կամ ա ռող ջու թյան հա -
մար վտան գա վոր բռնու թյու նը7, էա կան վնա -
սը8, խու լի գա նա կան շար ժա ռի թը9 և այլն: 

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը, անդ րա դառ նա -
լով նաև բաց թվար կում պա րու նա կող նոր մե -
րին, մեծ մա սամբ հստա կու թյուն է ներմուծել
դրանց միա տե սակ կի րառ ման հա մար: Օ րի նակ՝
քր. օր-ի 62 հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն՝
պա տիժ նշա նա կե լիս դա տա րա նը կա րող է հաշ -
վի առ նել նաև մեղ մաց նող այլ հան գա մանք ներ,
ո րոնք նշված չեն քր. օր-ի 62 հոդ վա ծի 1-ին մա -
սում, այ սինքն՝ օ րենս դի րը լայն հա յե ցո ղա կան
լիա զո րու թյուն է տվել դա տա րա նին այս կամ այն
հան գա ման քը մեղ մաց նող գնա հա տե լու հար -
ցում: Թեև գնա հա տո ղա կան հան ցա կազ մե րով
նոր մե րի մեկ նա բանու թյու նը կա տար վում է դա -
տա կան հա յե ցո ղու թյան շրջա նակ նե րում, սա -
կայն պետք է փաս տել, որ այդ հա յե ցո ղու թյու նը
սահ մա նա փակ ված է օ րի նա կա նու թյան, հիմ նա -
վոր վա ծու թյան, ար դա րա ցիու թյան հատ կա նիշ -
նե րով: Դա տա կան հա յե ցո ղու թյան վե րա բեր յալ
ՄԻԵԴ-ն  իր դիր քո րո շում ներն է ներ կա յաց րել10,
ո րոնք ար տա ցոլ վել են նաև՝ ՀՀ վճռա բեկ դա -

տա րա նի ո րո շում նե րում11: Դա տա կան հա յե ցո -
ղու թյան շրջա նակ նե րում ՀՀ վճ ռա բեկ դա տա -
րանն իր՝ Պ. Բայ րամ յա նի վե րա բեր յալ 2007
թվա կա նին կա յաց րած ո րոշ ման մեջ ի րա վա կան
դիր քո րոշ մամբ հստա կեց րել է, որ քր. օր-ի 62
հոդ վա ծով չնա խա տես ված այլ հան գա մանք որ -
պես մեղ մաց նող հան գա մանք հաշ վի առ նե լիս
այդ հան գա ման քը պետք է ող ջամ տո րեն նվա -
զեց նի ան ձի կամ նրա կա տա րած ա րար քի հան -
րա յին վտան գա վո րու թյու նը: Նույն դիր քո րո շու -
մը վե րա հաս տատ վել է նաև ՀՀ վճ ռա բեկ դա -
տա րա նի մի շարք այլ ո րո շում նե րում12: Իսկ ե թե
հան գա ման քը, ո րն էա պես չի նվա զեց նում ան ձի
կամ ա րար քի հան րա յին վտան գա վո րու թյու նը,
և ո րը բնո րոշ է բո լոր ան ձանց, մաս նա վո րա -
պես՝ նախ կի նում հան ցանք չկա տա րե լը, չի կա -
րող գնա հատ վել որ պես մեղ մաց նող հան գա -
մանք13: 

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի ի րա վա կան դիր -
քո րո շում նե րից հնա րա վոր է նաև գնա հա տո -
ղա կան հատ կա նի շը տար բե րել օ րենսդ րա կան
բա ցից: Քր. օր-ի 238 հոդ վա ծի 2-րդ մա սը պա -
տաս խա նատ վու թյուն է նա խա տե սում խո շոր չա -
փե րով հրա զեն հափշ տա կե լու հա մար: ՀՀ վճռա -
բեկ դա տա րա նի՝ Դ. Սի միդ յա նի վե րա բեր յալ
2014 թվա կա նին կա յաց րած ո րոշ ման մեջ ի րա -
վա կան դիր քո րո շում է հայտ նել առ այն, որ Եվ -
րո պա կան դա տա րա նի և վճ ռա բեկ դա տա րա նի
դիր քո րո շում նե րից հետևում է բա ցար ձակ կա -
նոնն այն մա սին, որ միայն օ րեն քը կա րող է
սահ մա նել հան ցան քը և նա խա տե սել պա տի ժը,
ինչ պես նաև այն, որ քրեա կան օ րեն քը չպետք է
ի վնաս մե ղադր յա լի տա րա ծա կան մեկ նա բա -
նու թյան են թարկ վի։ Ա րար քի հան ցա վո րու թյունն
ու պատ ժե լիու թյու նը պետք է նա խա տես ված լի -
նեն ի րա վա կան ո րո շա կիու թյան չա փա նի շին
բա վա րա րող օ րեն քով, այ սինքն՝ տվյալ դեպ -
քում «խո շոր վնա սը» ոչ թե գնա հա տո ղա կան
հատ կա նիշ է, այլ՝ օ րենս դրա կան բաց:
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7 Տե՛ս ՀՀ վճռաբեկ դատարանի 2011 թվականի որոշումն Ա. Սահակյանի և Ծ. Սահակյանի վերաբեյալ: 
8 Տե՛ս ՀՀ վճռաբեկ դատարանի 2010 թվականի որոշումը Վ. Պետրոսյանի վերաբերյալ:
9 Տե՛ս ՀՀ վճռաբեկ դատարանի 2012 թվականի որոշումը Շ. Հախվերդյանի վերաբերյալ:
10 Տե՛ս mutatis mutandis, Tyrer v. the United Kingdom գործով 1978 թվականի վճիռը, Seoring v. the United Kingdom

գործով 1989 թվականի վճիռը: 
11 Տե՛ս, օրինակ՝ ՀՀ վճռաբեկ դատարանի 2012 թվականի որոշումը Հ. Դավթյանի վերաբերյալ: 
12 Տե՛ս ՀՀ Վճռաբեկ դատարանի 2010 թվականի որոշումը Է. Պետրոսյանի և Վ. Էլոյանի վերաբերյալ, 2009 թվականի

որոշումը Կ. Հայրապետյանի վերաբերյալ:
13 Տե՛ս ՀՀ վճռաբեկ դատարանի 2009 թվականի որոշումն Է. Ստեփանյանի վերաբերյալ:
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Ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան ա ռա ջին ատ -
յա նի և վե րաքն նիչ դա տա րան նե րի դե րը ևս չի
կա րե լի թե րագ նա հա տել գնա հա տո ղա կան հատ -
կա նիշ նե րի մեկ նա բա նու թյան ըն թաց քում միա -
տե սակ դա տա կան պրակ տի կա ձևա վո րե լու տես -
անկ յու նից, քան զի, ՀՀ դա տա կան օ րենսգր քի
10-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի համաձայն՝ յու րաքանչ -
յուր ոք իր գոր ծի քննու թյան ընթացքում որ պես
ի րա վա կան փաս տարկ ի րա վունք ու նի վկա յա -
կո չե լու նույ նան ման փաս տե րով այլ գոր ծով Հա -
յաս տա նի Հան րա պե տու թյան դա տա րա նի՝ օ րի -
նա կան ու ժի մեջ մտած դա տա կան ակ տում առ -
կա օ րեն քի և այլ նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տի
մեկ նա բա նու թյուն նե րը: Դա տա րանն անդ րա -
դառ նում է նման ի րա վա կան փաս տարկ նե րին:
Հնա րա վոր է, որ մեկ հոդ վա ծում պա րու նակ վեն
մի քա նի գնա հա տո ղա կան հատ կա նիշ ներ, ո -
րոնք է՛լ ա վե լի են դժվա րաց նում այդ նոր մի մեկ -
նա բա նու թյու նը և կի րա ռու թյու նը: Օ րի նակ՝ քր.
օր-ի 308 հոդ վա ծը պա տաս խա նատ վու թյուն է
նա խա տե սում պաշ տո նա տար ան ձի կող մից իր
պաշ տո նեա կան դիր քը ծա ռա յու թյան շա հե րին
հա կա ռակ օգ տա գոր ծե լու կամ ծա ռա յո ղա կան
պար տա կա նու թյուն նե րը չկա տա րե լու հա մար՝
շա հա դի տա կան, անձ նա կան այլ շա հագրգռվա -
ծու թյու նից կամ խմբա յին շա հե րից (ընդ գծու մը
մերն է՝ Ա. Մ.) ել նե լով, որն էա կան վնաս (ընդ -
գծու մը մերն է՝ Ա. Մ.) է պատ ճա ռել ան ձանց,
կազ մա կեր պու թյուն նե րի ի րա վունք նե րին ու օ -
րի նա կան շա հե րին, հա սա րա կու թյան կամ պե -
տու թյան օ րի նա կան շա հե րին (գույ քա յին վնա սի
դեպ քում՝ հան ցա գոր ծու թյան պա հին սահ ման -
ված նվա զա գույն աշ խա տա վար ձի ե րեք հար յու -
րա պա տի կի չա փը գե րա զան ցող գու մա րը կամ
դրա ար ժե քը): Տվ յալ դեպ քում շա հա դի տա կան,
անձ նա կան այլ շա հագրգռ վա ծու թյու նը, խմբա -
յին շա հը հա մար վում են ո րա կա կան գնա հա տո -
ղա կան հատ կա նիշ, ո րի էու թյու նը կապ ված է
կոնկ րետ քրեա կան գոր ծով հան գա մանք նե րի
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րից: Դա տա կան պրակ -
տի կա յի ու սում նա սի րու թյունը ցույց է տա լիս, որ
ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան ա ռա ջին ատ յա նի
տար բեր դա տա րան ներ, հաշ վի առ նե լով կոնկ -
րետ գոր ծի հան գա մանք նե րը, տար բեր կերպ են
մեկ նա բա նել անձ նա կան այլ շա հագրգռ վա ծու -
թյուն գնա հա տո ղա կան հատ կա նի շը, մաս նա -
վո րա պես՝ որ պես անձ նա կան այլ շա հագրգռվա -
ծու թյուն են հա մար վել՝ լրա ցու ցիչ ֆի նան սա վո -

րում ստա նա լը, ո րո շա կի ան ձանց հա մակ րան -
քը շա հե լը, նրանց դժգո հու թյա նը չար ժա նա նա -
լը, իր ան ձի նկատ մամբ վատ համ բավ չստեղ ծե -
լը, ժա մա նակ և մի ջոց չծախ սե լը, ղե կա վա րու -
թյան մեջ տպա վո րու թյուն ստեղ ծե լը, ան ձանց
«աչ քից չընկ նե լը»: Քր. օր-ի 308 հոդ վա ծում առ -
կա է նաև քա նա կա կան գնահա տո ղա կան հատ -
կա նիշ՝ էա կան վնա սը, ո րն ասելով՝ դա տա րան -
նե րը գնա հա տել են իշ խա նու թյան հե ղի նա կա -
զրկու մը, հան ցա գոր ծու թյուն կա տա րած ան ձին
քրեա կան պա տաս խա նատ վու թյան չեն թար կե -
լը, ՀՀ քրեա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քով
սահ ման ված՝ տու ժո ղի ի րա վունք նե րից օգտ վե -
լուց զրկե լը, քա ղա քա ցի նե րի սահ մա նադ րա կան
ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի ոտ նա հա -
րու մը, հան րակր թա կան դպրո ցի աշ խա տան քի
խա թա րու մը, ձեռ նար կա տի րա կան գոր ծու նեու -
թյուն ի րա կա նաց նե լու և օ րի նա կան ե կա մուտ
ստա նա լու ի րա վունք նե րը խախ տե լը:

Այս պի սով՝ քրեա կան քա ղա քա կա նու թյան
արդ յու նա վետ ի րա կա նաց ման նա խա պայ ման -
նե րից է հիմ նա րար սկզբունք նե րին՝ օ րի նա կա -
նու թյանը, օ րեն քի առջև հա վա սա րու թյանը, ար -
դա րու թյանը, մար դա սի րու թյանը ան շե ղո րեն
հետևե լը: Այս սկզբունք նե րին ան շե ղո րեն հետևե -
լու հա մար կարևոր նշա նա կու թյուն ու նեն քրեա -
կան օ րենսգր քում առ կա գնա հա տո ղա կան հատ -
կա նիշ նե րի մեկ նա բա նու թյու նը և կի րա ռու թյու -
նը: Քր. օր-ի հոդ ված նե րի վեր լու ծու թյու նը ցույց
է տվել, որ գնա տո ղա կան հատ կա նիշ նե րի թի -
վը զգա լի է: Հա մա միտ լի նե լով այն մո տեց մա -
նը, որ դրանց առ կա յու թյու նն զգա լիո րեն դժվա -
րաց նում է ի րա վա կի րառ պրակ տի կան, միևնույն
ժա մա նակ՝ պետք է փաս տել, որ հնա րա վոր չէ
իս պառ բա ցա ռել այդ հատ կա նիշ նե րի գո յու -
թյու նը, քա նի որ դրանք ա պա հո վում են օ րեն -
քի ճկու նու թյու նը: Կար ծում ենք, որ, գնա հատո -
ղա կան հատ կա նիշ ներ պա րու նա կող նոր մե րի
միա տե սակ կի րառ ման նկա տա ռում նե րից ել -
նե լով՝ ՀՀ դա տա րան նե րի դե րի մե ծաց ման
հետ զու գըն թաց քր. օր-ում հնա րա վո րինս պետք
է նվա զեց վի գնա հա տո ղա կան հատ կա նի շի առ -
կա յու թյու նը, քա նի որ դա պա հան ջում է քրեա -
կան օ րենսգր քի ա ռանձ նա հատ կու թյու նը, հատ -
կա պես՝ այն դեպ քում, երբ գնա հա տո ղա կան
հատ կա նի շի մեկ նա բա նու թյան հետևան քով
քրեո րեն պատ ժե լի ա րար քը կա րող է վե րած -
վել ոչ հան ցա վո րի կամ հա կա ռա կը:
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ՀՀ Սահ մա նադ րու թյամբ, ՀՀ օ րենք նե րով
և այլ ի րա վա կան ակ տե րով սահ ման ված կամ
պայ մա նագ րով նա խա տես ված կար գով յու րա -
քանչ յուր անձ ի րա վունք ու նի իր ի րա վունք նե -
րը և օ րի նա կան շա հե րը պաշտ պա նելու ինչ -
պես դա տա կան, այն պես էլ ար տա դա տա կան
կար գով:

Մե դիա ցիան1 ար դի ի րա վա կան հա մա կար -
գում զար գա ցել է 20-րդ դա րի երկ րորդ կե սե -
րին ԱՄՆ-ում, իսկ ավե լի ուշ իր տեղն է զբա -
ղեց րել Անգ լիա յում, Ֆրան սիա յում, Բել գիա յում,
Նի դեր լանդ նե րում, Գեր մա նիա յում, Ավստ րիա -
յում, Ի տա լիա յում, Շվեյ ցա րիա յում և այ լուր: Դա
մի ջազ գա յին վե ճե րի լուծ ման լա վա գույն մե -
թոդն է2:

Մի ջազ գա յին փոր ձի հա մե մա տու թյամբ`
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում մե դիա -
ցիան գտնվում է զար գաց ման սկզբնա կան փու -
լում: Մինչ դեռ զար գա ցած ի րա վա կան հա մա -
կարգ ու նե ցող երկր նե րում մեդիացիան գոր -
ծում է արդ յու նա վետ և վի ճող կող մե րի հա մար
ստեղ ծում է փոխ զի ջու մա յին (բա րեն պաստ)

պայ ման ներ` հիմ նա կա նում հաշ տու թյամբ ա -
վար տե լով վե ճը:

2015 թվա կա նից Հա յաս տա նի Հան րա պե -
տու թյան մի շարք օ րենք նե րում մե դիա ցիան
(հաշ տա րա րու թյու նը) օ րենսդ րո րեն ի րա վա կար -
գա վոր վեց: Հիմ նա կա նում դա ի րա վա կան ա -
ռու մով ար տա ցոլ վեց ՀՀ ՔԴՕ նախ կին օ -
րենսգր քի 22.3 գլխում, նախ կին ԴՕ-ում, որ -
տեղ նա խա տես վում էր նաև հաշ տա րար նե րի
ար տո նագր ման ինս տի տու տը: Ն ման կար գա -
վո րում էր նա խա տես վել նաև ՀՀ աշ խա տան -
քա յին օ րենսգր քում` ո րոշ աշ խա տան քա յին և
ըն տա նե կան վե ճե րի կա պակ ցու թյամբ (264-րդ
հոդ. մաս 35) և ՀՀ ըն տա նե կան օ րենսգր քում
(17-րդ հոդ. մաս 46)3, սա կայն վե րը նշված ժա -
մա նա կա հատ վա ծից առ այ սօր մեդիացիան
գործ նա կա նում չի կի րառ վում, մինչ դեռ դրա
անհ րա ժեշ տու թյունն առ կա է քա ղա քա ցիա կան
գոր ծեր քննող դա տա րան նե րին ո րո շա կի գոր -
ծե րից բեռ նա թա փե լու նպա տա կով4: 

2018 թվա կա նի փետր վա րի 2-ին ըն դուն -
վեց «Քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան մա -
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ՀՀ փաստաբան 
____________________________________________________________________________________________________________

ä²ðî²¸Æð (Ð²ðÎ²¸Æð) Øº¸Æ²òÆ²ÚÆ ÎÆð²èØ²Ü Æð²ì²Î²Ü
Ðºîºì²ÜøÜºðÀ Ð²Ú²êî²ÜÆ Ð²Üð²äºîàôÂÚàôÜàôØ

1 Mediation` լատիներեն բառ է, որը նշանակում է միջնորդություն: Դա չեզոք կողմի` մեդիատորի կամ միջնորդի
(երրորդ անձի) մասնակցությամբ վեճի կարգավորում է, կողմերի միջև փոխզիջման (հաշտության) ձեռքբերում,
բանակցությունների վարում, կողմերին հաշտեցման մղելուն ուղղված գործողություն: Մեդիացիան քաղաքացիա -
իրա վական վեճերի լուծման այլընտրանքային եղանակ է: Այս ինստիտուտն իրավասու է քննելու ինչպես աշխա -
տան քային, առևտրային, այնպես էլ ընտանեկան իրավահարաբերություններից բխող վեճեր:

2 Մեդիացիայի ինստիտուտը գործում է աշխարհի գրեթե բոլոր երկրներում: Մեդիացիան որպես «միջնորդություն»
հայտնի է դեռևս հին ժամանակներից, երբ մարդիկ թույլ են տվել իրենց միջև առաջացած վեճը, կոնֆլիկտը լուծելու
երրորդ անձին` առանց ուժ գործադրելու նախապայմանի: Երրորդ անձը փնտրել և գտել է կողմերի կամքին
համապատասխան փոխհամաձայնության տարբերակներ: Այս փաստը հետագայում եվրոպական մի շարք
երկրներում ամրագրվեց և դարձավ վեճերի լուծման արտադատական եղանակ (դատարաններին այլընտրանք):

3 ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի 264-րդ հոդվածը լրացվել է 19.06.2015թ. ՀՕ-Ն օրենքով, տե՛ս ՀՀՊՏ
07.08.2015թ./42(1131): ՀՀ Ընտանեկան օրենսգրքի 17-րդ հոդվածը լրացվել է 19.06.2015թ. ՀՕ-78-Ն օրենքով, տե՛ս
ՀՀՊՏ 07.08.2015թ./42(1131):

4 Հաշտարարության օրենսդրության ընդունումից հետո շուրջ երեք տարի դա, ըստ էության, պրակտիկ գործունեություն
չի արձանագրում: Այսպես` 2016թ. օգոստոսի 11-ից սեպտեմբերի 3-ը Եվրոպայի խորհրդի պիլոտային ծրագրի
շրջանակներում մեկնարկեց դատարանին կից հաշտարարության ծրագիր: Երեք շաբաթվա ընթացքում վեց
հաշտարարի կամավոր նախաձեռնությամբ փորձ կատարվեց իրականացնելու 11 գործ, որից 7-ը լուծվել է
հիմնականում հաշտության համաձայնությամբ: Սա փաստում է այն մասին, որ մեդիացիայի ինստիտուտի ներդրման
հիմնական նպատակն է հնարավորինս նվազեցնել նոր հարուցվող գործերի ներհոսքը դատական համակարգ,
միևնույն ժամանակ` քաղաքացիներին հնարավորություն ընձեռել համապատաս խան վեճերը կարգավորելու ավելի
արագ, պարզ և քիչ ծախսատար եղանակով: 
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սին» ՀՀ նոր օ րենս գիր քը, որ տեղ հաշ տա րա -
րու թյու նը հիմ նա կա նում օ րենսդ րո րեն ամ րագըր -
վել է «ՀԱՇՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ» վեր տա ռու -
թյամբ (Գ լուխ 19), բաղ կա ցած 4 հոդ ված ից և
«ԱՐՏՈՆԱԳՐՎԱԾ ՀԱՇՏԱՐԱՐԻ ՄԱՍ ՆԱԿ -
ՑՈՒ ԹՅԱՄԲ ԱՐՏԱԴԱՏԱԿԱՆ ԿԱՐԳՈՎ
ԿՆՔՎԱԾ ՀԱՇՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱ ՁԱՅ ՆՈՒ -
ԹՅՈՒ ՆԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՎԱՐՈՒՅԹԸ» վեր -
տա ռու թյամբ (Գ լուխ 39)՝ բաղ կա ցած 4 հոդ -
ված ից, և հա մա պա տաս խա նա բար նույն օ -
րենսգր քի տար բեր հոդ ված նե րում: 

Ար տո նագր ված հաշ տա րա րի մաս նակ ցու -
թյամբ հաշ տա րա րու թյան գոր ծըն թաց նշա նա -
կե լու և այդ կար գով կնքված հաշ տու թյան հա -
մա ձայ նու թյու նը դա տա րա նի կող մից հաս տա -
տե լու մա սին դա տա վա րա կան օ րենսդ րու թյունն
ու նի հետևյալ բո վան դա կու թյու նը.

Գ լուխ 19. ՀԱՇՏԱՐԱՐՈՒԹՅՈՒՆ
1. Հոդ ված 184. Հաշ տա րա րու թյան և

հաշ տա րա րի նշա նա կու մը հոդ վա ծը բաղ կա -
ցած է հինգ մա սից, որ տեղ ընդ հա նուր առ -
մամբ ներ կա յաց ված է հաշ տա րա րի կող մից
գոր ծու նեու թյուն ի րա կա նաց նե լու և դա տա րա -
նի ա ռա ջար կով հաշ տա րար նե րի ընտ րու թյան
կար գը: 

2.  Հոդ ված 185. Հաշ տա րա րու թյան ժամ -
կե տը բաղ կա ցած է մեկ մա սից, որ տեղ ներ կա -
յաց վում է հաշ տա րա րու թյամբ քննու թյան են -
թա կա գոր ծե րի ժամ կե տը:

3.  Հոդ ված 186. Հաշ տա րա րու թյան ա -
վար տը բաղ կա ցած է յոթ մա սից, որ տեղ ընդ -
հա նուր առ մամբ ներ կա յաց վում է հաշ տա րա -
րու թյան քննու թյան ա վար տը` տար բեր ի րա վի -
ճակ նե րից ել նե լով:

4.  Հոդ ված 187. Հաշ տա րա րու թյան հետ
կապ ված ծախ սե րի բաշ խու մը բաղ կա ցած է
չորս մա սից, որ տեղ ամ րագր ված է հաշ տա րա -
րու թյան քննու թյան հետ կապ ված դա տա կան
ծախ սե րի բաշխ ման կարգը:

Գ լուխ 39. ԱՐՏՈՆԱԳՐՎԱԾ ՀԱՇՏԱՐԱՐԻ
ՄԱՍ ՆԱԿՑՈՒԹՅԱՄԲ ԱՐՏԱԴԱՏԱԿԱՆ ԿԱՐ -
ԳՈՎ ԿՆՔՎԱԾ ՀԱՇՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱ ՄԱ ՁԱՅ -
ՆՈՒ ԹՅՈՒՆԸ ՀԱՍՏԱՏԵԼՈՒ ՎԱՐՈՒՅԹԸ

1.  Հոդ ված 288. Դի մում ներ կա յաց նե լը.
բաղ կա ցած է մեկ մա սից, որ տեղ ամ րագր ված
է հաշ տա րա րու թյան արդ յուն քով ա վարտ ված
հաշ տու թյան հա մա ձայ նու թյան հաս տատ ման
կար գը դա տա րա նում:

2.  Հոդ ված 289. Դի մու մին ա ռա ջադր վող
պա հանջ նե րը. բաղ կա ցած է եր կու մա սից, որ -
տեղ ամ րագր ված են հաշ տու թյան հա մա ձայ -
նու թյան հաս տատ ման վե րա բեր յալ դա տա րան
դի մե լու պա հանջ նե րը: 

3.  Հոդ ված 290. Դի մու մի քննու թյու նը.
բաղ կա ցած է եր կու մա սից, որ տեղ ամ րագըր -
ված են հաշ տու թյան հա մա ձայ նու թյան հաս -
տատ ման վե րա բեր յալ ժամ կետ նե րին և հաշ -
տու թյան հա մա ձայ նու թյու նը մեր ժե լու հիմք հան -
դի սա ցող հան գա մանք նե րը բա ցա ռող փաս -
տաթղ թե րի պա հանջ նե րը:

4.  Հոդ ված 291. Դա տա րա նի վճի ռը. բաղ -
կա ցած է ե րեք մա սից, որ տեղ ամ րագր ված է
հաշ տու թյան հա մա ձայ նու թյան հաս տատ ման
կամ մերժ ման մա սին կար գը: 

Նշենք, որ ար դեն լրա ցել է ե րեք տա րին,
ինչ հաշ տա րա րու թյու նը ձեռք է բե րել ի րա վա -
կան կար գա վի ճակ, սա կայն այդ քան էլ ի րա -
վա կի րառ մար մին նե րի ու շադ րու թյան կենտ րո -
նում չի գտնվում: Ա վե լին՝ անհ րա ժեշտ գոր ծե -
րը, ո րոնք ընդ դատ յա են մե դիա ցիա յի ինս տի -
տու տին, այդ պես էլ դրա կան ար ձա գանք չեն
ստա նում, այ սինքն՝ մե դիա ցիա յի մի ջո ցով պրակ -
տիկ գոր ծեր առ կա չեն: Մինչ դեռ եվ րո պա կան
զար գա ցած ի րա վա կան հա մա կարգ ու նե ցող
երկր նե րում մեդիացիան գոր ծում է բա վա կա -
նին արդ յու նա վետ:

Կար ծում ենք, որ մե դիա ցիա յի ինս տի տու -
տի կա յաց ման հա մար Հա յաս տա նի Հան րա -
պե տու թյու նը դեռևս պետք է շա րու նա կի ու -
սում նա սի րել մի ջազ գա յին փոր ձը, որ պես զի
գործ նա կա նում կյան քի կոչ վեն վե րը նշված
ինս տի տու տի կի րառ ման նա խադր յալ նե րը:

Մե դիա ցիա յի հիմ նա կան էու թյու նը երկ -
կողմ հա մա ձայ նու թյամբ վե ճը լու ծե լուն ուղղ -
ված քայ լե րն են: Մեդիացիան հիմն վում է կա -
մա վո րու թյան, գաղտ նիու թյան, կող մե րի հա -
վա սա րու թյան և հա մա գոր ծակ ցու թյան, մե դիա -
տո րի ան կողմ նա կա լու թյան ու ան կա խու թյան
սկզբունք նե րի կի րառ ման ի րա վա կան կար գա -
վոր ման վրա:

Մե դիա ցիան, ըստ էու թյան, կա մա վոր գործ-
ըն թաց է: Սա կայն, ու սում նա սի րե լով տար բեր
զար գա ցած ի րա վա կան հա մա կարգ ու նե ցող
երկր նե րի փոր ձը, հա մոզ վում ենք, որ մի շարք
երկր նե րում գոր ծում է ինչ պես կա մա վոր, այն -
պես էլ պար տա դիր մե դիա ցիա:
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Այս պես՝ մե դիա ցիա յի ճա նա չո ղա կա նու -
թյու նը տա րա ծե լու հիմ նա կան ձևե րից մե կը ո -
րոշ հե ղի նակ ներ հա մա րում են պար տա դիր
(հար կա դիր) մե դիա ցիան5: Դա չի հա կա սում
մի ջազ գա յին չա փո րո շիչ նե րին և չի հա կա սում
N2008/52/EC Եվ րա խորհր դա րա նի ու Եվ րա -
միու թյան «Քա ղա քա ցիա կան և առևտ րա յին
հար ցե րի կար գա վոր ման (մե դիա ցիա յի) մի քա -
նի աս պեկտ» դի րեկ տի վին, որն ըն դուն վել է
2008 թվա կա նի մա յի սի 21-ին Ստ րաս բուր գում6:
Վեր ջինս հա մար վում է արդ յու նա վետ մի ջոց
հա սա րա կու թյան լայն շրջա նակ նե րին ի րա զե -
կե լու և սեր մա նե լու, որ պես զի վե ճը լուծ վի պար -
տա դիր մե դիա ցիա յի մի ջո ցով: 

Որ քա նո՞վ է արդ յու նա վետ պար տա դիր մե -
դիա ցիան: 

Ու սում նա սի րե լով եվ րո պա կան մի շարք
երկր նե րի, այդ թվում` Ի տա լիա յի, Ռու մի նիա յի
փոր ձը, հա մոզ մունք է ձևա վոր վում, որ պար -
տա դիր (հար կա դիր) մե դիա ցիան գոր ծում է
բա վա կա նին ճկուն:

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րենս -
դրու թյան համաձայն` հաշ տա րա րու թյու նը դի -
տարկ վում է որ պես կա մա վոր գոր ծըն թաց: Այ -
սինքն` կող մե րը կա րող են կա մա վոր դի մել ի -
րենց նա խընտ րած հաշ տա րար նե րին՝ ան կախ
այն հան գա ման քից, թե տվյալ գոր ծը դա տա -
կան փու լո՞ւմ է գտնվում, թե՞ ոչ: Եվ այս սկզբուն -
քը գոր ծում է նաև օ րեն քով սահ ման ված կար -
գով: Վեր ջին դեպ քում դա տա կան նիս տի ըն -
թացքում դա տա րա նը կող մե րին ա ռա ջար կում
է գոր ծի քննու թյունն ի րա կա նաց նել մե դիա -
ցիա յի մի ջո ցով` կող մե րին պար զա բա նե լով մե -
դիա ցիա յի էու թյու նը և բ նույ թը: Կող մե րը հաշ -
տա րար նե րի ընտ րու թյան ա ռու մով ա զատ են,
տվյալ դեպ քում՝ գոր ծը քննող դա տա վո րը կող -
մե րին ներ կա յաց նում է նաև հաշ տա րար նե րի
ընտ րու թյան կար գը: Սա կայն նրանց կող մից
բա ցա սա կան պա տաս խա նի դեպ քում շա րու -

նակ վում է գոր ծի քննու թյու նը դա տա կան կար -
գով: Այ սինքն՝ օ րենս դի րը կար գա վո րել է մինչև
դա տա րան դի մե լը կող մե րի միջև առ կա վե ճի
կար գա վոր ման պայ մա նագ րով նա խա տես ված
ար տա դա տա կան կար գը` վե ճի լու ծու մն ար -
բիտ րա ժի կամ մե դիա ցիա յի մի ջո ցով. ի հա՛ր կե,
պայ մա նագ րում հղում կա տա րե լով նշված ինս -
տի տուտ նե րից որևէ մե կին: Ե թե նույն վե ճը չի
կար գա վոր վում ար տա դա տա կան կար գով, ա -
պա կող մե րը կա րող են վե ճը հանձ նել ա ռա ջին
ատ յա նի դա տա րա նի քննու թյա նը: 

Ու շադ րու թյուն դարձ նենք այն հան գա ման -
քին, որ, կար ծեք թե, Հա յաս տա նի հան րու թյու -
նը չի վստա հում մե դիա ցիա յի ինս տի տու տին
կամ էլ ա ռա ջարկ ված ար տո նագր ված հաշ տա -
րար նե րին: Պատ ճառն այն է, որ դա տա կան ո -
րո շու մը, որն ու նի պար տա դիր ի րա վա կան ուժ,
վե ճե րի լուծ ման միակ հնա րա վոր տար բե րակն
է: Մինչ դեռ պար տա դիր (հար կա դիր) մե դիա -
ցիա յի կի րա ռու մը թույլ կտա ոչ միայն արդ յու -
նա վետ լու ծել քա ղա քա ցիաի րա վա կան վե ճե -
րը, այլև քա ղա քա ցիա կան գոր ծեր քննող դա -
տա րան նե րին բեռ նա թա փել ան հար կի ծան րա -
բեռն վա ծու թյու նից: 

Ու սում նա սի րե լով մի ջազ գա յին ի րա վա բա -
նա կան գրա կա նու թյու նը և մի ջազ գա յին երկըր -
նե րի փոր ձը՝ հա մոզ վում ենք, որ Չի նաս տա -
նում, ԱՄՆ-ում, Ի տա լիա յում, Ռու մի նիա յում և
այ լուր պար տա դիր (հար կա դիր) մե դիա ցիա յի
ինս տի տու տը գոր ծում է: Օ րի նակ` Ի տա լիա -
յում7 պար տա դիր մե դիա ցիան իր հեր թին բա -
ժան վում է ե րեք տե սա կի. Ա ռա ջին` հար կա դիր
մե դիա ցիան կի րառ վում է հա տուկ վա րույ թի
գոր ծե րի դեպ քում, ինչն ամ րագր ված է օ րեն -
քով, երկ րորդ` պար տա դիր մե դիա ցիան ի րա -
կա նաց վում է գոր ծը քննող դա տա վո րի ցու ցու -
մով (դա տա կան նիս տի նա խա պատ րաս տա -
կան փու լում), եր րորդ` կող մե րն ան պայ մա նո -
րեն պետք է ի րա կա նաց նեն հաշ տա րա րա կան
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5 Այս տեսակի մեդիացիան ունի վաղ պատմություն: Դա հարյուրավոր տարիներ առաջ լայնորեն կիրառվել է
Չինաստանի և Ասիայի Խաղաղօվկիանոսյան տարածաշրջանի բոլոր երկրներում: Ներկայումս այնպիսի հզորագույն
երկրներում, ինչպիսիք են Չինաստանը և Ճապոնիան, որպես առևտրատնտեսական հարաբերություններից ծագող
վեճերի լուծման միջոց՝ կիրառվում է մեդիացիան, որովհետև այս երկրներում մեդիացիոն կարգով վեճերի լուծումն
արագ է և քիչ ծախսատար է, ուստի դատարան դիմելը համարվում է ոչ խրախուսելի:

6 Տե՛ս Директива N2008/52/EC Եվրախորհրդարանի ու Եվրամիության «Քաղաքացիական և առևտրային հարցերի
կարգավորման (մեդիացիայի) մի քանի ասպեկտ» դիրեկտիվը: Էլ. հասցե. հասանելի է: 
http:///http//www.mediatin.cm/files/Dcuments/Directive-2008-rus.pdf.– այց. 15.02.2017թ.:

7 2009 թվականին Իտալիայի խորհրդարանն առաջին ընթերցմամբ ընդունել է թիվ 69/2009 օրենքը i/18 հունիսի,
2009 թվական/, որի հիման վրա Իտալիայի օրենսդրությունը համապատասխանեցվել է ԵՄ կանոնակարգերին:
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գոր ծըն թաց, ե թե նրանք այդ մա սին կնքել են
հա մա ձայ նա գիր, 2011 թվա կա նի մար տի 21-ից
Ի տա լիա յում և ա պա Ռու մի նիա յում գոր ծի դրվե -
ցին պար տա դիր հաշ տա րա րու թյան ինս տի տու -
տը, ըստ ո րոնց՝ քննվում են հիմ նա կա նում քա -
ղա քա ցիաի րա վա կան հա րա բե րու թյուն նե րից
բխող վե ճեր (գույ քա յին ի րա վունք նե րին վե րա -
բե րող բո լոր վե ճե րը, ժա ռան գու թյան, ա մուս -
նաըն տա նե կան և այլն): Ըստ Ի տա լիա յի փոր -
ձի` դա տա րան դի մե լու մտադ րու թյուն ու նե ցող
կող մը նա խա պես պետք է հա մա պա տաս խան
փոր ձեր ի րա կա նաց նի` հաշ տա րա րու թյան դի -
մե լու նպա տա կով: Հայ ցա դի մու մի հետ դա տա -
րա նին պետք է տրա մադր վի փաս տա թուղթ`
հաշ տա րա րի կող մից ստո րագր ված ձևա թուղթ,
հե տա գա յում վե ճը դա տա կան կար գով քննե լու
վե րաա պա հու մով: Նույ նիսկ այն պի սի դեպ քե -
րում, երբ վե ճը գտնվում է դա տաքն նու թյան
փու լում և են թա կա է պար տա դիր հաշ տա րա -
րու թյան, կող մը միշտ էլ կա րող է դի մել դա տա -
րան` հայ ցի ա պա հով ման մի ջոց ներ կի րա ռե լու
խնդրան քով8: 

Գեր մա նիա յում նույն պես գոր ծում է պար -
տա դիր մե դիա ցիա: Այս տեղ գոր ծը քննող դա -
տա վո րը դա տա կան նիս տի նա խա պատ րաս -
տա կան փու լում ան մի ջա պես կող մե րին ու ղար -
կում է պար տա դիր մե դիա ցիա յի:

Անգ լիա յում հիմ նա կա նում գոր ծում է կա -
մա վոր մե դիա ցիան: Դա տա կան գոր ծըն թա ցի
ժա մա նակ դա տա րա նը, ել նե լով գոր ծի բնույ -
թից, կող մե րին, այ նու հան դերձ, դի մում է մե -
դիա ցիա ի րա կա նաց նե լու ա ռա ջար կով և նրան -
ցից բա ցա սա կան պա տաս խան ստա նա լու դեպ -
քում շա րու նա կում է գոր ծի քննու թյու նը: Սա -
կայն այս տեղ նույն պես մե դիա ցիան գոր ծում է
բա վա կա նա չափ արդ յու նա վետ: Ըստ վի ճա -
կագ րա կան տվյալ նե րի` Անգ լիա յում վե ճե րի
87%-ը9 լուծ վում է ար տա դա տա կան կար գով, և
միայն մնա ցած 13%-ը` դա տա կան:

ԱՄՆում ներ կա յումս վե ճե րի 95%-ը լուծ -
վում է ար տա դա տա կան կար գով, իսկ մնա ցած
5%-ը` դա տա կան կար գով:

Կա նա դա յում ( Մա նի տո բե, Օն տա րիո և այ -

լուր), նույն պես գոր ծում է պար տա դիր մե դիա -
ցիան: Կա նա դա յի օ րենսդ րու թյան հա մա ձայն՝
մե դիա ցիոն գոր ծո ղու թյուն ներ ի րա կա նաց նե -
լու հա մար կող մերն ան պայ մա նո րեն պետք է
ներգ րավ վեն: 

Պ րակ տի կան ցույց է տա լիս, որ միշտ չէ,
որ կող մերն ի րենց վե ճը լու ծում են փոխ հա մա -
ձայ նեց ված կար գով: Այս պի սի դեպ քե րում, օ -
րի նակ, Կա նա դա յում կող մե րի միջև ան հա մա -
ձայ նու թյան հետևանքով մե դիա տո րը հա տուկ
ակ տի տես քով գրա վոր փաս տա թուղթ է կազ -
մում, ո րը կա րող է ներ կա յաց նել դա տա րան`
ա վարտ հայ տա րա րե լով մե դիա ցիոն գոր ծըն -
թա ցին, այդ պի սով բա վա րա րե լով կող մե րից
մե կի պա հան ջը և անհ րա ժեշ տու թյան դեպ -
քում սանկ ցիա կի րա ռել կող մե րից մե կի նկատ -
մամբ:

Պետք է նշել, որ պար տա դիր մե դիա ցիա յի
կի րառ ման կողմ նա կից ներ կան նաև ռուս ի -
րա վա բան-գիտ նա կան նե րի մոտ: 

Մեր կար ծի քով` ժա մա նա կա կից պայ ման -
նե րում պար տա դիր մե դիա ցիա յի ինս տի տու տի
ներդ րումն անհ րա ժեշտ է նաև Հա յաս տա նի
Հան րա պե տու թյու նում, քա նի որ ի րա տե սա կան
է և կն պաս տի ինչ պես դա տա րան նե րին ո րո -
շա կի գոր ծե րից բեռ նա թա փե լու, այն պես էլ
հան րու թյա նը այդ կար գին ի րա զե կե լու ա ռու -
մով:

Մեր կար ծի քով՝ Հա յաս տա նի Հան րա պե -
տու թյու նում հա սու նա ցել է վե ճե րի լուծ ման այլ-
ընտ րան քա յին ե ղա նակ նե րի ներդր ման, ՀՀ օ -
րենսդ րու թյամբ նա խա տես ված ե ղա նակ նե րի
կա տա րե լա գործ ման, դրանց կի րառ ման հա -
մար անհ րա ժեշտ ի րա վա կան և սո ցիալ-տնտե -
սա կան պայ ման նե րի ա պա հով ման և առ կա
խնդիր նե րի լուծ ման հար ցը: Ի րա վա կան կար -
գա վո րու մը դեռևս չի նշա նա կում, որ վե րը նշված
ինս տի տու տի ներդ րումն ա պա հով ված է: Խնդի -
րը գործ նա կա նում առ կա է, և դրա հա մար անհ -
րա ժեշտ քայ լեր են պա հանջ վում:

Որ պես զի մե դիա ցիան արդ յու նա վետ գոր -
ծի, նախ և ա ռաջ՝ քա ղա քա ցին պետք է ի րա -
զեկ լի նի մե դիա ցիա յի բուն էու թյան և ա ռա վե -
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8 Պարտադիր հաշտարարության կիրառման պատճառներով 2010 թվականի մարտի 16-ին Հռոմում գործադուլ էր իրա -
կանացվել պարտադիր մեդիացիայի մասին դրույթը հակասահմանադրական ճանաչելու վերաբերյալ: Սակայն երկա -
րատև քննարկումների շնորհիվ դա, իհա՛րկե, կիրառվում է կողմերի ցանկությունը հաշվի առնելու պարագա յում:

9 Տե՛ս О развитии медиации и примирительных процедур с участнием посредника // Евро-Азиатская ассоциация
медиатօров. Էլ. հասցե URL:http://www.mediatorural..ru/mediacia.php?chapter=mediacia (մուտք` 09.12.2015թ,) 



լու թյուն նե րի մա սին, ին չը կա րե լի է տա րա ծել
սո ցիա լա կան գո վազդ նե րի մի ջո ցով: Երկ -
րորդ՝ պար տա դիր մե դիա ցիա կա րող է ի րա -
կա նաց վել՝ բա ցա ռա պես կող մե րի ցան կու -
թյու նը հաշ վի առ նե լով10:

Ա ռա ջար կում ենք` 1. Օրենսդ րո րեն ամ -
րագ րել և ա վե լաց նել պար տա դիր մե դիա -
ցիա յի մա սին հետևյալ դրույ թը. «ՀՀ Դա տա -
կան նիս տի նա խա պատ րաս տա կան փու լում
կող մե րին ծա նո թաց նել պար տա դիր մե դիա -
ցիա յի էու թյան և գոր ծըն թա ցի մա սին և գործն
ու ղար կել պար տա դիր մե դիա ցիա յի»: 2. «Օ -
րենսդ րո րեն սահ մա նել այն գոր ծե րի տե սակ -
նե րը, ո րոնք պար տա դիր կար գով կա րող են
ի րա կա նաց վել հաշ տա րա րու թյան մի ջո ցով»: 

Դրանք են`
1. ա մուս նաըն տա նե կան ի րա վա հա րա -

բե րու թյուն նե րից բխող գոր ծե րը,
2. ա լի մեն տա յին ի րա վա հա րա բե րու թյուն -

նե րից բխող գոր ծե րը,
3. ե րե խա յին տե սակ ցու թյան կարգ նշա -

նա կե լու մա սին գոր ծե րը,
4. հա մա տեղ սե փա կա նու թյան ի րա վուն -

քին վե րա բե րող գոր ծե րը,
5. գույ քա յին ի րա վունք նե րին վե րա բե -

րող վե ճե րը11:
Հաշ տա րա րու թյուն ի րա կա նաց նե լու դեպ -

քում ա ռա ջին չորս ժա մն անվ ճար է, ին չը նա -
խա տե սում է ՀՀ ՔԴՕ 184-րդ հոդ վա ծի 2-րդ
մա սը, և շատ հնա րա վոր է, որ նշված ժա մա -
նա կա հատ վա ծում կող մե րը ձեռք բե րեն փոխ -
հա մա ձայ նու թյուն: Տվ յալ դեպ քում՝ հաշ տու թյան
հա մա ձայ նու թյուն կնքվե լու հիմ քով գոր ծի վա -
րույ թը կարճ վում է, իսկ հաշ տա րա րու թյան հետ
կապ ված ծախ սե րը կող մե րը կրում են հա վա -
սա րա չափ, ե թե այլ բան նա խա տես ված չէ
նրանց հա մա ձայ նու թյամբ: Այն դեպ քում, երբ
հաշ տա րա րու թյու նը նշա նակ ված է դա տա րա -

նի կող մից, և կող մե րը դա տա րա նի կող մից
հաշ տա րա րու թյան հա մար սահ ման ված ժամ -
կե տում կնքում են հաշ տու թյան հա մա ձայ նու -
թյուն, վճար ված պե տա կան տուր քը վե րա դարձ -
վում է «Պե տա կան տուր քի մա սին» Հա յաս տա -
նի Հան րա պե տու թյան օ րեն քով սահ ման ված
կար գով և չա փով։

Մե դիա ցիա յի ինս տի տու տի արդ յու նա վետ
ի րա կա նաց ման հա մար դա տա րան նե րին ո րո -
շա կի գոր ծե րի ծան րա բեռն վա ծու թյու նից բեռ -
նա թա փե լու նպա տա կով ա ռա ջար կում ենք նաև
հետևյա լը`

1. Գոր ծի քննու թյան նախ նա կան դա տա -
կան նիս տի փու լում կող մե րին ծա նո թաց նել
մե դիա ցիա յի էու թյան, գոր ծա ռույթ նե րի և ըն -
թա ցա կար գի մա սին և հա մա պա տաս խան
գոր ծը պար տա դիր կար գով ու ղար կել կող մե -
րի ընտ րած ար տո նագր ված հաշ տա րա րին,
իսկ այն դեպ քում, երբ կող մե րը չեն ընտ րում
կամ չեն կողմ նո րոշ վում ընտ րե լու ար տո -
նագր ված հաշ տա րար, ա պա հաշ տա րա րու -
թյուն նշա նակ վում է դա տա րա նի նա խա ձեռ -
նու թյամբ12: 

Կարծում ենք, որ հայց ներ կա յաց նե լու պա -
հին, մինչև գոր ծը դա տա վո րին մա կագ րե լը,
դա տա րա նի գրա սեն յա կի աշ խա տա կից նե րը
նույն պես կա րող են կող մե րին ի րա զե կել, տե -
ղե կաց նել հաշ տա րա րու թյան ինս տի տու տի բուն
գոր ծըն թա ցի մա սին:

Այս պես՝ ե թե հայց ներ կա յաց նո ղը հա մա -
ձայն վում է հաշ տա րա րու թյան մի ջո ցով անց -
կաց նել գոր ծի քննու թյու նը, ա պա նա պետք է
հաշ տա րա րին ուղղ ված դի մու մը եր կու օ րի նա -
կից ներ կա յաց նի դա տա րան: Դրա մեկ օ րի նա -
կը պետք է կցվի հայ ցին, իսկ երկ րորդ օ րի նա -
կը տրա մադր վի հաշ տա րա րին (մե դիա տո րին):
Այս ա ռա ջար կը ևս կօգ նի խնդի րը լու ծել, ինչի
շնորհիվ կի րա կա նաց վի ինչ պես հաշ տա րա րու -
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10 Քաղաքացիները վստահում են դատարաններին, քանի որ նրանք գործում են օրենքով նախատեսված կարգով:
Իսկ պարտադիր մեդիացիայի կիրառման պարագայում, հատկապես՝ երբ դատավորն է առաջարկում (ոչ թե
հայեցողական, այլ՝ օրենքով սահմանված դրույթով), այս դեպքում որոշակի վստահություն կառաջանա կողմերի
մեջ, և նրանք վստահաբար կդիմեն մեդիատորին: Այստեղ խիստ կարևոր է նաև հաշտարարների կրթությունը,
աշխատանքային փորձը և գիտելիքների իմացությունը: Սա առանձին թեմա է, որին կանդրադառնանք հետագա
աշխատանքներում:

11 Պարտադիր մեդիացիայի միջոցով կարող են իրականացվել նաև անհատական որոշ աշխատանքային, վարչական
և հարկային գործերով վեճեր, որոնց մասին կխոսենք մեկ այլ աշխատանքում:

12 Հայաստանի Հանրապետությունում Արդարադատության նախարարության պետռեեստրի ցանկում գրանցված են
թվով 50 հաշտարար, որոնց ընտրում են այբբենական հերթականությամբ, կամ ընտրվում են (ինչը շատ կարևոր է,)
տվյալ գործին առնչվող անհրաժեշտ գիտելիքներ և աշխատանքային փորձ ունեցող հաշտարար (ներ): 
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թյու նը, այն պես էլ վեր ջի նիս գոր ծու նեու թյան
մա սին կի րա զեկ վեն ՀՀ քա ղա քա ցի նե րը:

Այս պի սով.
1. Մինչև հայ ցա դի մու մը վա րույթ ըն դու -

նե լը, հետևա բար` մինչև կող մե րի դա տա րան
ներ կա յա նա լը հնա րա վոր է, որ նշա նակ ված
դա տա կան նիս տի ժա մա նակ ար դեն առ կա
լի նի կող մե րի միջև կնքված ինչ պես մե դիա -
ցիա յի մա սին հա մա ձայ նա գի րը, այն պես էլ
հա մա պա տաս խան գոր ծո ղու թյուն նե րի հե -
տևանքով նրանց միջև կնքված հաշ տու թյան
հա մա ձայ նու թյու նը, ո րը և հաս տա տում է դա -
տա րա նը:

2. Եր բեմն կող մե րը, տար բեր պատ ճառ -
նե րից ել նե լով, հաշ տա րա րին կա րող են դի -
մել բա վա կան ուշ, օրի նակ` փոր ձաքն նու թյան
անց կաց ման, մաս նա գե տի խորհր դատ վու -
թյուն ստա նա լու, վկա նե րի մաս նակ ցու թյունն
ա պա հո վե լու և այլ դեպ քե րում: Խ նա յե լով ի -

րենց ժա մա նա կը՝ նրանք հաշ տա րա րին կա -
րող են դի մել մինչև վե րը նշված գոր ծըն թաց -
ներն ի րա կա նաց նե լը` ժա մա նա կի հետ խնա -
յե լով նաև գու մար:

3. Ե թե կող մե րը, այ նուա մե նայ նիվ, հաշ -
տա րա րու թյան գոր ծըն թա ցի փու լում չեն գա -
լիս հա մա ձայ նու թյան, ա պա դա տա րա նը գոր -
ծի քննու թյու նը կա րող է ի րա կա նաց նել հաշ -
տա րա րի ներ կա յաց րած փաս տաթղ թե րի
(հաշ տա րա րու թյամբ ըն թա ցող ամ բողջ փա -
թե թը) հի ման վրա`ա ռանց հեր թա կան նիս -
տե րի նշա նակ ման: Այս դեպ քում դա տա կան
գոր ծըն թա ցը ժա մա նա կա տար, ծախ սա տար
բնույթ չի ունենա: 

Վե րը նշվա ծը հա մար վում է դա տա րա նին
կից մե դիա ցիա, այ սինքն` պար տա դիր (հար -
կա դիր հաշ տա րա րու թյուն), որն էլ ա ռա ջաց -
նում է ի րա վա բա նո րեն ամ րագր ված հետևանք -
ներ:
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The nature of obligations of states in rela-
tion to granting asylum and access to territory
procedures under relevant treaties

Throughout the 20th century, the international
community gathered a series of guidelines, laws
and treaties to ensure proper treatment of refugees
and protect their human rights1.

The process began under the League of Na-
tions in 19212. In July 1951, a diplomatic conference
in Geneva adopted the Convention relating to the
Status of Refugees (‘1951 Convention’), which
was later amended by the 1967 Protocol3. These
documents clearly spell out who is a refugee and
the kind of legal protection, other assistance and
social rights a refugee is entitled to receive. It also
defines a refugee’s obligations to host countries
and specifies certain categories of people, such
as war criminals, who do not qualify for refugee
status.4 Initially, the 1951 Convention was more or
less limited to protecting European refugees in
the aftermath of World War II, but the 1967
Protocol expanded its scope as the problem of
displacement spread around the world. These two
documents, which enjoy near universal ratification,
define “a refugee” as a person owing to well-
founded fear of being persecuted for reasons of
race, religion, nationality, membership of a par-
ticular social group or political opinion, is outside

the country of his nationality and is unable or,
owing to such fear, is unwilling to avail himself of
the protection of that country; or who, not having
a nationality and being outside the country of his
former habitual residence as a result of such
events, is unable or, owing to such fear, is unwilling
to return to it. 

All above mentioned elements should be con-
sidered in the process of granting asylum. However,
some worrying trends have begun to emerge be-
cause of changed nature of conflicts and effects
of globalization5. Many states have tried to limit
their responsibilities towards refugees. Debates
are being continued about which states and how
they should provide refugee protection. Never-
theless, they have taken on a new dimension, as
states are trying to explore proposals how to
improve refugee protection and to control refugee
movement.6 Part of the difficulties encountered
by refugees’ lies in the obvious gap between the
existence of a right to asylum and the lack of a
corresponding state duty to grant asylum. The
1951 Refugee Convention does not make any
mention of a duty of any State to grant asylum.7

The provisions of international law, in element,
are to the effect that States possess a “right” and
not a “duty” to grant asylum. Several international
attempts were made to formulate clear legal pro-
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ԱՆԱՀԻՏ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ
ՀՀ Ազգային ժողովի պատգամավորի օգնական
____________________________________________________________________________________________________________

THE LEGALITY OF MUSLIM BAN IN RELATIONS OF ACCESS TO 
TERRITORY AND SEEKING ASYLUM UNDER 

PUBLIC INTERNATIONAL LAW

1 See UNHCR, The 1951 Convention Relating to the Status of Refugees and its 1967 Protocol, September, 2011
http://www.unhcr.org/4ec262df9.pdf

2 See Gilbert Jaeger On the History of the International Protection of Refugees, September 2001 Vol. 83 No 843
https://www.icrc.org/eng/assets/files/other/727_738_jaeger.pdf

3 See Guy.S.Goodwin-Gill, Convention Relating to The Status of Refugees, http://legal.un.org/avl/ha/prsr/prsr.html
4 Ibid
5 See Kate Jastram and Ms. Marilyn Achiron, Refugee Protection: A Guideline to International Refugee Law

http://www.ipu.org/pdf/publications/refugee_en.pdf
6 See Catherine Phuong Identifying States’ Responsibilities towards Refugees and Asylum Seekers, available at http://www.esil-

sedi.eu/sites/default/files/Phuong.PDF
7 Ibid
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visions in respect to territorial asylum, which,
however, mostly failed to materialize.8 The existing
universal treaties are, thus, incapable of guaran-
teeing the intended protection to refugees, though
the principle has been included in various texts. It
is generally argued that states have a right, rather
than a duty, to grant asylum, which follows from
their sovereign right to control admission into
their territory. Thus, the controversy whether the
states are obliged to grant asylum or it is their
right to grant asylum continues to be the spot of
discussion. Indeed, it is uncontroversial that asylum
is a right of states to grant if they so wish in the
exercise of their sovereignty, without it being con-
sidered a hostile act towards other states, who
have a correlative duty to respect it9. Article 1(1)
of the UN Declaration on Territorial Asylum words
it in this way: ‘Asylum granted by the State, in the
exercise of its sovereignty … shall be respected
by all other States’10. The nature of asylum as a
sovereign right of states is further safeguarded
by article 1(3) of the Declaration, whereby it shall
rest with the State granting asylum to evaluate the
grounds for the grant of asylum’11. Accordingly,
asylum as an expression of state sovereignty is
under no limitation in international law, with the
exception of extradition or other obligations
acquired by treaty.

Article 33 of the Refugee Convention is the
primary response of the international community
to the need of refugees to enter and remain in an
asylum state. The duty of non-refoulement is not,
however, the same as a right to asylum from per-

secution, in at least two ways.12 The first critical
distinction between non-refoulement and a right
of asylum follows directly from the purely conse-
quential nature of the implied duty to admit
refugees under Article 33.13 Because the right of
entry that flows from the duty of non-refoulement
is entirely a function of the existence of a risk of
being persecuted, it does not compel a state to
allow a refugee to remain in its territory if and
when that risk has ended. Thus, ‘‘refugee status is
a temporary status for as long as the risk of per-
secution remains. ‘Second and most critically,
theduty of non-refoulement only prohibits measures
that cause refugees to ‘‘be pushed back into the
arms of their persecutors’’; it does not affirmatively
establish a duty on the part of states to receive
refugees.14 State parties may therefore deny entry
to refugees so long as there is no real chance that
their refusal will result in the return of the refugee
to face the risk of being persecuted. But where
there is a real risk that rejection will expose the
refugee ‘‘in any manner whatsoever’’ to the risk
of being persecuted for a Convention ground, Ar-
ticle 33 amounts to a de facto duty to admit the
refugee, since admission is normally the only
means of avoiding the alternative, impermissible
consequence of exposure to risk. 

However, a novel set of protections for
refugees and asylum-seekers exists within the In-
ter-American human rights system, the scope of
which has been developed considerably in recent
years through the jurisprudence of its institutions.15
The positive emphasis placed on the existence of
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8 See Aswathy Madhukumar, Right to asylum and State sovereignty to decide: The Conflict on Refugee Crises, available at:
http://journal.lawmantra.co.in/wp-content/uploads/2015/12/91.pdf

9 See María-Teresa Gil-Bazo International Journal for Refugee Law, Asylum as a general Principle of International Law,
February 3, 2015 https://academic.oup.com/ijrl/article/27/1/3/2362480/Asylum-as-a-General-Principle-of-International-
Law

10 See UNHCR, Note In International Protection Addendum 1: Draft Convention on Territorial Asylum ( Submitted by the
High Commissioner, Note on International Protection Addendum 1, September 26, 1974 
http://www.unhcr.org/excom/excomrep/3ae68c023/note-international-protection-addendum-1-draft-convention-territorial-
asylum.html

11 See Guy S. Goodwin-Gill, THE 1967 DECLARATION ON TERRITORIAL ASYLUM, available at 
http://legal.un.org/avl/pdf/ha/dta/dta_e.pdf

12 See James C. Hathaway, The Rights of Refugees under International law, available at: 2005 
file:///C:/Users/asus/Downloads/Rights%20of%20refugees%20(1).pdf

13 Ibid
14 Ibid
15 See David James Cantor, The Inter-American Human Rights System: A new model for integrating refugee and

complementary protection, September 25, 2013 available at: 
http://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/13642987.2013.825077?scroll=top&needAccess=true



procedural protections by the Inter-American
system of human rights is reflected in the specific
context of procedural standards for the treatment
of aliens, especially in the context of removal or
expulsion16. A core feature of the jurisprudence is
the consistent view of the Commission that the
right of resort to the courts and associated due
process guarantees apply to claims for asylum.
While the collective expulsion is prohibited by
article 22(9), article 22(6) of American Convention
on Human Rights17 requires that: An alien lawfully
in the territory of a State Party to this Convention
may be expelled from it only pursuant to a decision
reached in accordance with law. This provision
will be violated, where the decision to expel an
alien does not respect the guarantees of due
process and effective judicial counsel. The right
to seek and be granted asylum established in
article 22.7 of the American Convention, in con-
junction with Articles 8 and 25 of the same Con-
vention, ensures the right of asylum seekers to be
heard by the authorities of the State of destination
with due process of law.18 The Commission has
also interpreted the right to equality as a form of
procedural protection for asylum seekers. This is
a standalone right, which can be violated not only
in the application of another substantive right,
but also by unreasonable differentiation of persons
belonging to the same category of class. 

More recently, an obligation to grant asylum
based on non-refoulement has been recognized
by the Inter-American Court of Human Rights in
the case of Pacheco Tineo19. At the end of February,
2001, the Inter-American Commission on Human
Rights referred a case to the Inter-American
Court which raises, for the first time before the
court, the issue of a state’s obligation to give
proper consideration to requests for asylum and
not to return a person to a country where they

would be at risk of ill-treatment–the principle of
non-refoulement. 

The Court:
Analyzed the evolution of the right to seek

and be granted asylum and of the principle of
non-refoulement. When certain rights such as life
or physical integrity of non-nationals are at risk,
such persons must be protected against removal
to the State where the risk exists, as a specific
modality of asylum under article 22.8 of American
Convention on Human Rights20 This means that
refugees and asylum seekers cannot be rejected
at the border or expelled without adequate and
individualized analysis of their requests. 

Furthermore, Article 3 of the Refugee Con-
vention makes clear that all Contracting States
shall apply the provisions of this Convention to
refugees without discrimination as to race, religion
or country of origin. The legislative and negotiating
histories of the Refugee Convention make clear
that discrimination by contracting states against
different groups of refugees is a direct violation
of the Convention. States are not allowed to refuse
to grant an asylum based on the nationality, race
and religion of asylum seekers.

Thus, it can be concluded that the states
have a “duty” to grant asylum to refugees who are
at the borders, without discrimination of race, re-
ligion and nationality. Refugees and asylum seekers
cannot be rejected at the border or expelled
without proper and individualized analysis of their
claims. Moreover, states should provide and respect
the guarantees of due process and effective judicial
counsel.

The compatibility of so called “Muslim
Ban” with corresponding international obliga-
tions of the United States of America

On January 27, 2017, the US President issued
Executive Order 13769, “Protecting the Nation
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16 See UNHCR, Convention and Protocol Relating to the Status of Refugees, 
http://www.unhcr.org/protect/PROTECTION/3b66c2aa10.pdf

17 See Ademola Abass and Francesca Ipollito, Regional Approaches to the Protection of Asylum Seekers,
https://books.google.am/books?id=XfXsCwAAQBAJ&pg=PA284&lpg=PA284&dq=provisons+of+the+ACHR+on+asylum&source=b
l&ots=cmBbvjbLAO&sig=Eu6XuTUOUttp0Ky4sxJRMg2jGCc&hl=hy&sa=x

18 See AMERICAN CONVENTION ON HUMAN RIGHTS, http://www.oas.org/dil/treaties_b-32_american_convention_on_human_rights.pdf
19 See INTER-AMERICAN COURT OF HUMAN RIGHTS CASE OF THE PACHECO TINEO FAMILY v. PLURINATIONAL STATE

OF BOLIVIA Case, http://www.corteidh.or.cr/docs/casos/articulos/seriec_272_ing.pdf
20 See American Convention on Human Rights “PACT OF SAN JOSE, COSTA RICA” (B-32) http://www.oas.org/dil/treaties_B-

32_American_Convention_on_Human_Rights.htm
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from Foreign Terrorist Entry into the United
States” (the “Executive Order”)21. Citing the
terrorist attacks of September 11, 2001, and
stating that “numerous foreign-born individuals
have been convicted or implicated in terrorism
related crimes” since then, the Executive Order
declares that “the United States must ensure that
those admitted to this country do not bear hostile
attitudes toward it and its founding principles22.”
It asserts, that deteriorating conditions in certain
countries due to war, strife, disaster, and civil
unrest increase the likelihood that terrorists will
use any means possible to enter the United States.
The Executive Order made several changes to the
policies and procedures by which non-citizens
may enter the United States23. Three are at issue
here. First, section 3(c) of the Executive Order
suspended for 90 days the entry of aliens from
seven countries: Iraq, Iran, Libya, Somalia, Sudan,
Syria, and Yemen. Second, section 5(a) of the Ex-
ecutive Order suspended for 120 days the United
States Refugee Admissions Program. Third, section
5(c) of the Executive Order suspended indefinitely
the entry of all Syrian refugees. 

Federal lawsuits were filed in New York, Mas-
sachusetts, Virginia and Washington on behalf of
travelers who were detained in airports in the
United States24. After the judicially challenged
rollout of President Donald Trump’s initial executive
order on refugees and immigration from Muslim-
majority countries, the White House has put forth
a revised version. Soon, after the first Executive
order, on March 6, 2017, US President Donald
Trump signed a new executive order that bans

immigration from six Muslim-majority countries,
dropping Iraq from January’s previous order, and
reinstates a temporary blanket ban on all refugees25. 

The order calls Iraq a “special case” because
of the “close cooperative relationship between the
United States and the democratically elected Iraqi
government, the strong United States diplomatic
presence in Iraq, the significant presence of
United States forces in Iraq, and Iraq’s commitment
to combat ISIS justify different treatment for Iraq.”

According to his executive order, all refugee
arrivals will be stopped for a period of 120 days.
Unlike in the previous text, Syrian refugees are
not singled out for a permanent ban on entry.
Furthermore, citizens from six countries have
been prevented from entering the United States
from March 16, unless they have previously been
granted a visa. A federal judge in Hawaii issued a
nationwide order blocking President Trump’s ban
on travel from parts of the Muslim world26. Hawaii
State had argued that the ban would harm tourism
and the ability to recruit foreign students and
workers, while in Maryland the plaintiffs argued it
discriminated against Muslims and illegally reduced
to number of refugees being accepted for reset-
tlement in the US.A federal judge in Maryland
ruled against Mr. Trump overnight, with a separate
order forbidding the core provision of the travel
ban from going into effect27. 

One of the main issues at stake in the growing
legal battle over the order is whether the order
qualifies as unconstitutional discrimination against
Muslims. Despite a thin veneer of religious neu-
trality, the order does in fact target Muslims. On
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21 See Rebecca Harrington, Trump signed 90 executive actions in his first 100 days – here’s what each one does Business
Insider, Politics, May 3, 2017, 11:07 AM
http://www.businessinsider.com/trump-executive-orders-memorandum-proclamations-presidential-action-guide-2017-1/#ex-
ecutive-order-january-27-immigration-ban-11

22 See Executive Order: Protecting The Nation from Foreign Terrorist Entry Inti The United States, January 27, 2017
https://www.whitehouse.gov/the-press-office/2017/01/27/executive-order-protecting-nation-foreign-terrorist-entry-united-
states

23 See CNN, United States Court of Appeals for the Ninth Circuit, http://edition.cnn.com/2017/02/09/politics/travel-ban-9th-
circuit-ruling-full-text/

24 See Meridith Mcgraw, A timeline of Trump`s immigration executive order and legal challenges, abcNews, June 29, 2017
12:22 pm http://abcnews.go.com/Politics/timeline-president-trumps-immigration-executive-order-legal-
challenges/story?id=45332741

25 See BBC News, Trump signs new travel ban directive, March 6, 2017 http://www.bbc.com/news/world-us-canada-39183153
26 See Alex Johnson, Trump`s Second Travel Ban Blocked by Hawaii Judge Derrick Watson, NBC NEWS, March 16, 2017,

available at: http://www.nbcnews.com/news/us-news/federal-judge-hawaii-blocks-trump-s-revised-travel-order-n734141
27 Ibid



its face, the order does not discriminate on the
basis of religion28. The text does not even mention
Muslims or any other religious group by name.
There is a popular counterargument to all consti-
tutional challenges to the executive order. Because
the new policy does not target all Muslim-majority
countries, it cannot be considered an act of dis-
crimination against Muslims29. Legally, this is a
weak argument. To see how absurd logic it is,
consider this: If the president signs an executive
order that discriminates against some African-
Americans, it doesn’t matter that it doesn’t dis-
criminate against all African-Americans – it’s still
illegal. The principle of non-discrimination and
equal protection of the law is embodied in Article
3 of the Refugee Convention, and other interna-
tional human rights treaties30.The executive order
also contravenes with the International Covenant
on Civil and Political Rights (in)31, another treaty
to which the US is a state party. Article 26 of the
ICCPR requires equal treatment before the law of
all persons, without discrimination on any ground,
including race, religion, or national or social
origin.32 Article 4 of the ICCPR notes that even in
a “time of public emergency which threatens the
life of the nation”, states cannot take any action to
stray from their obligations that involve discrimi-
nation “solely on the ground of race, color, sex,
language, religion or social origin”.33 The order is
clearly discriminatory, requiring separate and
unfair treatment of entire groups of people based
on their national origin, Muslims in particular.

The UN experts wrote that the immigration

policy “risks people being returned, without proper
individual assessments and asylum procedures, to
places in which they risk being subjected to torture
and other cruel, inhuman or degrading treatment,
in direct contravention of international humanitarian
and human rights laws which uphold the principle
of non-refoulement34.” Trump’s order appears to
violate several obligations, which should have been
followed by the USA. The United Nations Refugee
Convention requires that the US provide protection
and asylum to those facing persecution. By shutting
the door to refugee admissions, whether temporarily
or indefinitely, Trump’s order flagrantly violates
that core obligation. Article 3 of the Refugee Con-
vention makes clear that all signatory states “apply
the provisions … to refugees without discrimination
as to race, religion or country of origin”. In 1980,
Congress enacted the Refugee Act to bring the US
into conformity with these obligations after ratifying
the 1967 Protocol Relating to the Status of
Refugees35. While governments are responsible
for designing their own refugee resettlement pro-
grams, these programs must conform to interna-
tional obligations. They must select refugees for
resettlement only on the basis of their needs, re-
gardless of nationality, ethnicity, religion, or other
related characteristics. While the Convention allows
exclusion of certain persons from refugee protection
– for example, if they committed war crimes – this
exclusion is determined on a case-by-case basis
and certainly does not allow any sort of blanket
ban against a group of people or nationality. 

The Trump executive order not only denies
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28 See Ilya Somin, Why Trumps Executive Order is Unconstitutional, The Washington Post, February 5, 2017 https://www.wash-
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the-basis-of-religion/?utm_term=.0f63182ad98f

29 See Nelson Tebbe, Richard Schragger and Micah Schwartzman, How Trump`s Executive Order on Immigration Violates
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lates-religious-freedom-laws/

30 See Convention Relating to the Status of Refugee, Art.3. This principle is contained in other international human rights in-
struments as well. See, e.g.,American Convention on Human Rights, Art. 24; International Covenant on Economic, Social
and Cultural Rights, Art. 2(2); Convention on the Rights of the Child, Art. 2

31 See International Covenant on Civil and Political Rights, available at: International Covenant on Civil and Political Rights
32 Ibid
33 Ibid
34 See Mark Berman, UN Experts say Trump Immigration Order Violates US Human Rights Obligations, Washington Post,

February 1, 2017 https://www.washingtonpost.com/news/post-nation/wp/2017/02/01/u-n-experts-say-trump-immigration-
order-violates-u-s-human-rights-obligations/?utm_term=.494b26790325

35 See Joan Fitzpatrick International Dimension of U.S Refugee Law, 1997, available at: http://scholarship.law.berkeley.edu/cgi/view-
content.cgi?article=1154&context=bjil
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individuals an opportunity for individualized review,
but it has also resulted in the detention, denial of
counsel, and removal of individuals with prior au-
thorization to enter the US. Refugees are deprived
from procedural safeguards – like advance notice,
a hearing before a neutral decision-maker and a
chance to tell their side of the story – before the
government takes away their liberty. Procedural
due process forbids the government from depriving
an individual of life, liberty or property without
due process of law. The US government is obligated
to hear the asylum claims of noncitizens who
arrive at US borders and ports of entry. The Im-
migration and Nationality Act provides, “Any alien
who is physically present in the US or who arrives
in the US ... irrespective of such alien’s status,
may apply for asylum...” They must be afforded
an opportunity to apply for asylum or other forms
of humanitarian protection and be promptly re-
ceived and processed by US authorities36. 

The Trump administration’s new policy has
been violated and continues to violate international
refugee law and override all international instru-
ments that prohibit these kinds of violations. US
casts doubt on its democratic image that has been
formed throughout decades and so called welcome
approach toward refugees has become an opposite
pole of its former policy. 

Conclusion
Within the ambit of this paper, we discussed

how the USA new Executive order violates inter-
national refugee law in relations of access to
territory and seeking asylum. The order is clearly
discriminatory, requiring separate and unfair
treatment of entire groups of people based on
their national origin, Muslims in particular. The
US new Immigration policy risks people being re-
turned without proper individual assessments and
asylum procedures, to places in which they risk
being subjected to torture and other cruel,
inhuman or degrading treatment. The Executive
order not only denies individuals an opportunity
for individualized review, but it has also resulted
in the detention, denial of counsel, and removal
of individuals with prior authorization to enter the
US. Refugees are deprived from procedural safe-
guards – like advance notice, a hearing before a
neutral decision-maker and a chance to tell their
side of the story – before the government takes
away their liberty. Procedural due process forbids
the government from depriving an individual of
life, liberty or property without due process of
law. The US government is obligated to hear the
asylum claims of noncitizens who arrive at US
borders and ports of entry.
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Опасность феномена коррупции как об-
щественно опасного явления проявляется в ее
разрушительном воздействии на конституцион-
ные основы правового регулирования жизни
общества и государственного устройства. Из
этого следует, что проблема предупреждения и
пресечения коррупции, а также успешного осу-
ществления антикоррупционной политики в Ар-
мении является общенациональной проблемой,
от эффективного разрешения которой будет
во многом зависеть будущее страны.

В условиях современного развития мировое
сообщество пришло к осознанию того, что
одной из важнейших проблем является проблема
противодействия коррупции. Коррупционные
преступления проявляются во всех сферах об-
щественной жизни и стали наиболее опасными,
приобретая черты системной угрозы миру и
безопасности человечества [4, с. 114].

Антикоррупционная политика государства
– это скоординированная деятельность органов
государственной власти и структур гражданского
общества, направленная на искоренение кор-
рупции в обществе, развитие антикоррупцион-
ного правосознания и укрепление законности
[6, с. 88-92].

На протяжении длительного времени для
общества и государства была и остается акту-
альной задача по искоренению преступности,
по воспитанию законопослушного человека, со-
блюдающего порядок, правила поведения в
обществе. Воспитание правового сознания в
органической связи с началами нравственности,
демократического сознания всех граждан пред-
ставляет процесс повышения культуры общества,
человека, обретения им достоинства, свободы
и справедливости.

В последние годы происходящие в армян-
ском обществе социально-экономические, по-
литические, правовые преобразования, с одной
стороны, породили возможности для роста ду-
ховного потенциала армянских граждан, которые
в осознании общества проявляются в необхо-
димости защиты своих прав и свобод, в фор-
мировании и развитии чувства личного до-
стоинства, что, в свою очередь, повысило по-
требность в большей социальной и правовой
защищенности. С другой стороны, результатами
произошедших изменений стали падение авто-
ритета закона, снижение престижа правоохра-
нительных органов. В сложившихся условиях
сильно возрос уровень общественных притяза-
ний, направленных к людям, профессионально
занимающимся юридической деятельностью,
от которых во многом зависит состояние за-
конности и правопорядка и, в конечном счете,
становление и развитие армянского демокра-
тического, правового и социального государст-
ва.

Состояние и уровень развитости социаль-
но-профессиональной группы юристов является
также основным условием и фактором эффек-
тивности реализации государственной политики
в сфере развития правовой грамотности и пра-
вового сознания армян. Это связано с тем, что
юристы-профессионалы в силу своей социальной
роли оказывают определенное влияние на пра-
восознание окружающих.

Таким образом, практическая актуальность
данной темы обуславливается необходимостью
повышения уровня профессионального право-
сознания юристов-профессионалов, так как от
его уровня и состояния напрямую зависит эф-
фективное функционирование механизма пра-
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вового регулирования в армянском государст-
ве.

В научной литературе в последние годы
несколько активизировалась разработка проблем
юридической профессии, культуры, правосо-
знания, менталитета юристов. Вместе с тем,
ученые все еще редко обращаются к явлениям,
имеющим негативный характер, отрицательно
сказывающимся на профессиональной юриди-
ческой деятельности [7, с. 181].

При рассмотрении сущности правового со-
знания и его состояния у юристов необходимо,
прежде всего, остановиться на анализе осно-
вополагающих понятий «сознание» и «право».
Феномен сознания является одним из самых
сложных и спорных в психологии.

А.Н. Леонтьев рассматривал сознание как
открывающуюся субъекту картину мира, в ко-
торую включен и он сам, и его действия и со-
стояния. Понимание сознания через призму ка-
чественных особенностей психики человека,
проявляющихся в его деятельности, объясняет
отношение человека к субъективной действи-
тельности, опосредованное всеобщими формами
общественно-исторической деятельности людей
[5, с. 143].

Принцип единства сознания и деятельности
является одним из основополагающих принципов
психологии. Его сущность определена С.Л. Ру-
бинштейном: «...Психические свойства личности
и ее поведение, сознание и деятельность чело-
века включаются как звенья, как стороны в
единый процесс, в котором причина и следствие
непрерывно меняются местами. Таков для нас
подлинный смысл положения о единстве со-
знания и деятельности» [10, с. 13].

Важнейшими психологическими характе-
ристиками сознания являются:

1. Рефлексивная способность, т. е. готов-
ность сознания к познанию других психических
явлений и самого себя.

2. Мысленное представление и воображение
действительности. При этом в сознании отра-
жаются не все и не случайные, а только основ-
ные, главные, сущностные характеристики пред-
метов, событий и явлений.

3. Способность сознания к коммуникации,
т. е. передаче другим лицам того, что осознает

данный человек, с помощью языка и других
знаковых систем.

В структуре сознания выделяют следующие
компоненты:

1. познавательные процессы, то есть сово-
купность знаний об окружающем нас мире;

2. различие субъекта и объекта, т. е. того,
что принадлежит «я» человека «не-я»;

3. обеспечение целеполагающей деятель-
ности человека;

4. определенное отношение к внешней
среде, т. е. наличие эмоциональных оценок в
межличностных отношениях [1, с. 41-52].

Правосознание – важнейший аспект со-
знания индивида, обеспечивающий возможности
его эффективного социального бытия и реали-
зации нравственного потенциала. Правосознание
– это одна из форм общественного сознания,
на которое свое воздействие оказывают соци-
ально-политические, экономические, культурные
факторы, оно тесно взаимосвязано и взаимо-
действует с политическим сознанием, моралью,
искусством, религией, философией, другими
науками.

Согласно В.Л. Васильеву, правосознание –
одна из форм общественного сознания, отра-
жающая общественные отношения, которые
регулируются или должны быть урегулированы
нормами права, чье содержание и развитие об-
уславливаются материальными условиями су-
ществования общества [2, с. 141].

Профессиональное правосознание – это
правовое сознание юристов, которое выраба-
тывается в ходе специальной подготовки и в
процессе осуществления и реализации практи-
ческой юридической деятельности. Включает
в себя программные юридические знания и
предметно-деловое отношение к праву, которое
выражается в умении грамотно применять пра-
вовые нормы и качественно использовать пра-
вовые знания.

В исследованиях А.Р. Ратинова и Г.Х. Ефре-
мовой функциональная модель правосознания
включает следующие функциональные струк-
туры: гносеологическую, эмоционально-оце-
ночную и поведенческую, которые осуществляют
познавательную, оценочную, регулятивную функ-
ции соответственно [см.: 9].
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Мир правовой действительности, пред-
ставленный в виде правовых норм, отношений,
ответственности, законности, правопорядка,
правосудия и т. д., воспринимается людьми
через специфическую форму, или вид, обще-
ственного сознания, называемого правосозна-
нием. Сам термин «правосознание» образован
соединением двух слов: право и сознание. В
традициях нормативной трактовки права можно
ограничиться его пониманием в качестве си-
стемы формально-определенных государ-
ственно-обязательных норм, опирающихся на
силу государственного принуждения [3, c. 5]. 

Содержательная специфика правосознания
состоит в том, что отражение и освоение мира
правовых явлений в нем происходит в форме
идей, взглядов, теорий, чувств, эмоций, на-
строений и переживаний, возникающих у людей
в качестве сугубо правосознательных элементов.
Именно данные компоненты формулируют зна-
ние о праве и отношение к нему личностей и
общества. Поэтому в науке справедливо отме-
чается, что правосознание есть знание о праве,
оценка действующего права и мысли, идеи о
желаемых изменениях в праве, и это не только
результат отражения объекта, но и средство
воздействия на объект, на всю правовую систему
государства [см.: 8].

В качестве явления общественной жизни
правосознание имеет свои характерные черты. 

1. Знания о праве и оценка его состояния,
роли в жизни общества в значительной мере
определяются состоянием экономики и мате-
риальными условиями социального бытия.

2. Правосознание всегда имеет классово-
политический характер, ибо своим содержанием
оно выражает и защищает обособившиеся ин-
тересы классов, социальных групп в коренных,
наиболее значимых публичных сферах жизне-
деятельности.

3. Правосознание теснейшим образом свя-
зано и переплетается с сознанием политическим
и нравственным.

4. Правосознание имеет оценочный и вместе
с тем нормативный характер.

Итак, правосознание есть форма идейно-
психологического отражения и освоения пра-
вовой действительности через систему норма-

тивно-оценочных представлений и суждений
людей о природе и закономерностях правовых
явлений. 

Эффективная борьба с коррупцией заклю-
чается не столько в разработке и принятии
нормативных правовых актов, направленных
на противодействие коррупции, сколько в раз-
работке и реализации соответствующих мер по
формированию высокого уровня антикорруп-
ционного правосознания. Но, несмотря на важ-
ность применения данного способа противо-
действия коррупции, на сегодняшний день
такая система мер не разработана в полном
объеме и отсутствует на практике. Более того,
само понятие антикоррупционного правосозна-
ния, его виды, признаки, факторы и методы,
влияющие на его формирование, также не из-
учены [4, c. 116].

Aнтикоррупционное правосознание - это
особый вид правосознания, которое рождается
в процессе функционирования и развития со-
временного общества у отдельных социальных
и профессиональных групп, индивидов, госу-
дарства и гражданского общества в целом под
воздействием необходимости пресечения и ис-
коренения коррупционных явлений в обществе,
и предметно направлено на борьбу с этим нега-
тивным социальным явлением правовыми сред-
ствами и методами.

Антикоррупционное правосознание обладает
общими признаками, присущими как правосо-
знанию в целом, таким, как чувством уважи-
тельного отношения человека к своим правам,
а также к правам других индивидов, закону,
наличием у субъекта высоких морально-этических
устоев, а также и специфическими особыми
признаками, которые отличают и граничат его
от других предметных видов правосознания:
четкое понимание явления коррупции, негатив-
ное отношение к коррупционным явлениям,
стремление к противодействию коррупции, зна-
ние правовых механизмов борьбы с корруп-
ционными проявлениями и государственной
антикоррупционной политики.

Антикоррупционное правосознание фор-
мируется под воздействием определенной си-
стемы факторов, непосредственно или опосре-
дованно влияющих на него. 
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Представляется, что формировать необхо-
димый уровень антикоррупционного правосо-
знания среди своих сотрудников юридические
лица могут как активными, так и иными факто-
рами. К таким факторам, способствующим фор-
мированию у сотрудников организации анти-
коррупционного правосознания, можно отнести
принятие локальных нормативных правовых
актов в целях воспитания у работников высоких
морально-этических норм, которые бы мини-
мизировали факты проявления коррупции [4,
с. 118].

К активным же факторам можно отнести,
например, образование специальных структур-
ных подразделений (органов юридического
лица), которые создаются в целях выявления и
искоренения коррупционных правонарушений,
совершающихся как по инициативе самих со-
трудников организации, так и по негласному
принуждению должностных лиц государственных
органов и органов местного самоуправления;
разработка и внедрение специальных тренингов
и практических занятий, проводимых в целях
воспитания и предупреждения будущих кор-
рупционных правонарушений.

Таким образом, в целях определения пси-
холого-педагогических задач формирования ан-
тикорупционного правосознания юристов пред-
метом эмпирического изучения должны стать
следующие его элементы: отношение к закону,
социально-правовому поведению людей; пред-
ставления о законопослушном человеке и пре-
ступнике; отношение к правоохраняемым со-
циальным ценностям, правоохранительным ор-
ганам и их деятельности, выполнению граж-
данского долга по участию в поддержании пра-
вопорядка; социально-правовые ожидания. В

первую очередь необходимо обращать внимание
на позицию личности по отношению к пре-
ступному и правомерному способам удовлетво-
рения потребностей, на отношение личности к
субъектам нормоправного и преступного пове-
дения, индивидуальные представления о такого
рода позициях других людей в обществе, пред-
ставления о состоянии правопорядка, возмож-
ностях правомерного удовлетворения потреб-
ностей и др. [см: 11].

Проблема формирования антикорупцион-
ного правосознания юристов выступала объектом
изучения психологов и педагогов.

Наиболее подробно и глубоко разработаны
вопросы формирования правосознания сред-
ствами правового образования и воспитания в
рамках педагогических исследований. 

Серьезную проработку получили вопросы
формирования правосознания юристов в рамках
психологических исследований при изучении
психологических предпосылок преступного по-
ведения.

Таким образом, большинство исследований
проблемы формирования правосознания рас-
крывают суть вопросов становления специали-
стов средствами правового образования и вос-
питания (педагогический подход), а при изучении
психологических предпосылок – вопросы пре-
ступного поведения формирования психических
свойств, детерминирующих и предопределяю-
щих противоправное поведение (психологиче-
ский подход). На наш взгляд, анализ механизмов
формирования правосознания, социальных фак-
торов, обусловливающих формирование пра-
восознания, может выступить одним из осно-
вополагающих направлений разработки данной
проблемы.
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«Իրավունքի աղբյուր» արտահայտու -
թյունն օգտագործվում է մի քանի տարբեր ի-
մաստներով: Առաջին հերթին գոյու թյուն ու-
նի գրական աղբյուրը (literary source), որը
Անգլիայի օրենքի գերակայու թյան փաստը
հաստատող տեղեկու թյուն է՝ փաստաթղթա-
յին աղբյուր (documentary source): Այս առու-
մով իրավական զեկույցներն իրավունքի աղբ-
յուր են, մինչդեռ իրավախախտումներին և
պայմանագրերին վերաբերող գրականու թյու-
նը, ինչպես նաև դատական և վարչական
գործերով կայացված եզրակացու թյունները
դասվում են իրավաբանական գրականու թյան
կատեգորիայում: Երկրորդ հերթին հանդես
են գալիս իրավունքի պատմական աղբյուր-
ները (historical source), որոնց միջոցով իրա-
վական կանոնը ձեռք է բերում բովանդակու -
թյուն՝ որպես իրավունքի պատմու թյան
կարևոր հարց: Այսպիսով՝ Bracton-ի և Coke-
ի գրվածքները և Անգլիայի իրավունքի օրի-
նակ ծառայող այլ աշխատու թյուններն իրա-
վունքի աղբյուրներ են, որովհետև դրանք լու-
սաբանում են այնպիսի կանոններ, որոնք
այժմ մարմնավորված են դատական որոշում-
ների և խորհրդարանական ակտերի մեջ: Ա-
վելին՝ հռոմեական իրավունքն ու միջնադար-
յան սովորույթն Անգլիայի իրավունքի աղբ-
յուրներ են1:

Անգլիայի իրավունքի այն ճյուղերը, որոնք
ներկայումս հատկանշական են հատուկ գոր-
ծերով որոշումներին կամ ստատուտային դրույթ-
ներին, հռոմեական իրավունքի հետևանքն են:
Անգլիայի հողային օրենքը մեծմասամբ ծագել
է ավատատիրական (ֆեոդալական) սովորույ-
թից: «Իրավունքի աղբյուր» արտահայտու թյան
այս իմաստը հատկանշական է իրավական կա-

նոնի գոյու թյան համար՝ պատճառահետևան-
քային տեսանկյունից:

Թեև իրավունքի պատմական աղբյուրներն
ունեն կարևորագույն նշանակու թյուն և կազ-
մում են զգալի հետաքրքրու թյուն, դրանք հա-
ճախ անտեսվում են իրավաբանական գրա-
կանու թյան և վերլուծական իրավագիտու թյան
մեջ2: Տվյալ աշխատու թյուններում պարունակ-
վում են մշակված օրենսդրու թյան քննարկում-
ները, նախադեպերը, սովորույթներն ու իրա-
վաբանական գրվածքները: Սակայն դրանք
հիմնականում վերաբերում են ոչ թե գրական և
պատմական աղբյուրներին, այլ՝ լիովին ուրիշ
իմաստ ունեցող իրավունքի աղբյուրներին: Այս
իմաստով՝ «աղբյուրը» չի նշանակում պատճա-
ռահետևանքային ծագում՝ ուղղակի կամ անուղ-
ղակի, այլ այն է, ինչի հետևանքով իրավունքի
կանոնը ձեռք է բերում վավերականու թյուն:
Այստեղ հարցադրումը պետք է լինի հետևյալը.
ինչո՞ւ են որոշ կանոններ համարվում իրավա-
կան, արդյոք գոյու թյուն ունե՞ն իրավունքի՝ մե-
կից ավելի աղբյուրներ, արդյոք սովորույթն ի-
րավունքի աղբյո՞ւր է, Եվրոպական միու թյան
օրենսդրու թյունն իրավունքի վերջնակա՞ն, թե՞
ածանցյալ աղբյուր է:

Հիմնավորումների չափանիշները տարբեր
են: Յուրաքանչյուր իրավական համակարգ
հիմնված է հիմնարար կանոնների կամ վերջ-
նական սկզբունքների վրա, որոնց միջոցով
հնարավոր է պարզաբանել, թե կոնկրետ կա-
նոնն արդյոք իրավունքի կանոն է, թե՞ ոչ: Ի-
հա՛րկե, գոյու թյուն ունեն բազմաթիվ հակասու -
թյուններ այս հիմնական կանոնները ձևակեր-
պելու լավագույն ճանապարհների միջև: Անգ-
լիայի իրավական համակարգում ընդհանուր
կերպով համաձայնեցված է, որ հիմնական կամ
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երկրորդական օրենսդրու թյունը, ինչպես նաև
գործերի rationes decidendi-ն3, որոնք հայտն-
վում են վերադաս դատարաններում, ունեն ի-
րավական ուժ: Այլ իրավական համակարգերը
հիմնված են այլ վերջնական սկզբունքների
վրա: Ֆրանսիայի իրավական համակարգը չի
ընդունում այն կանոնը, որ գործով կայացրած
որոշումն ստեղծում է «օրենք» ապագայի հա-
մար: Այս կապակցու թյամբ՝ Ջոն Սալմոնդը նշել
է, որ այն աղբյուրները, որոնցից իրավական
կանոնները ձեռք են բերում վավերականու -
թյուն՝ որպես իրավունքի աղբյուրներ, տարբեր-
վում են պատմական աղբյուրներից, քանի որ
առաջինները դրանք են, որոնք ճանաչվում են
որպես այդպիսին հենց օրենքի կողմից4: 

Նախադեպը, օրենսդրու թյունը և սովորույ-
թը Անգլիայի իրավունքի աղբյուրներ են, քանի
որ Անգլիայի իրավունքում ընդունված է, որ
դատական որոշման մեջ ներառված ցանկա-
ցած սկզբունք ունի իրավական ուժ: Նման ի-
րավական ճանաչողու թյունը տարածվում է նաև
ստատուտների՝ օրենքի ազդեցու թյան, և հնա-
գույն սովորույթների վրա: Այսպիսի կանոննե-
րը հաստատում և ստեղծում են իրավունքի
աղբյուրներ5: 

Անգլիայի իրավունքի մոտեցումը սովորու-
թական պրակտիկաներին հետևյալն է. Անգ-
լիայի տարածքային կառավարման և տեղա-
կան ինքնակառավարման (մունիցիպալ) իրա-
վունքը կամ թագավորու թյան բնակիչների հա-
մար նախատեսված քաղաքացիական վար-
քագծի կանոնը կարող է բավարար նպատա-
կահարմարու թյամբ բաժանվել երկու տեսակի՝
1) lex non scripta-ի՝ չգրված կամ ընդհանուր օ-
րենքի, և 2) lex scripta-ի՝ գրված կամ ստատու-
տային օրենքի: Lex non scripta-ն կամ չգրված
օրենքը ներառում է ոչ միայն ընդհանուր սովո-
րույթները կամ, այսպես ասված, ընդհանուր օ-
րենքը, այլ նաև թագավորու թյան որոշ մասե-
րին հատուկ սովորույթները, ինչպես նաև այն
հատուկ օրենքները, որոնք սովորույթի կողմից
դիտարկվում են միայն որոշ դատարաններում
և միայն որոշ իրավասու թյունների շրջանակ-

ներում:
Այն գաղափարը, որ ընդհանուր օրենքը

կազմված է ընդհանուր սովորույթներից, դեկ-
լարատիվ տեսու թյունն է՝ այլ ձևակերպմամբ,
որը, սակայն, զգալիորեն շուտ է կորցրել իր
արդիականու թյունը6: Շատ դեպքերում անհ-
րաժեշտ է եղել, որ դատավորները կիրառեն
այս հայտնի սովորույթները, սակայն բոլոր ընդ-
հանուր սովորույթները պետք է գործածվեն դա-
տական որոշումներում կիրառվելու պահից:
Դրանք ժամանակակից ընդհանուր իրավուն-
քի միակ կարևոր աղբյուրն են՝ ստատուտային
իրավունքից տարբերվող:

Թագավորու թյան հատուկ սովորույթները
հազվադեպ են հաշվի առնվում ժամանակա-
կից դատարանների կողմից: Դատարանները
թույլատրում են, որ տեղական սովորույթը լինի
արդյունավետ կերպով ապահովված, ինչը տե-
ղի է ունեցել այն թեստերի համապատասխա-
նու թյան միջոցով, որոնք ձևավորվել և սահ-
մանվել են նախադեպային իրավունքի զար-
գացման չորս կամ հինգ դարերի ընթացքում:
Սահմանված են եղել տարբեր թեստեր: Հիմ-
նականը եղել է այն, որ սովորույթը պետք է լի-
նի ողջամիտ, չպետք է հակասի ստատուտին,
պետք է դիտարկվի որպես ճշգրիտ (այսինքն՝
ո՛չ ուժով կամ թույլտվու թյամբ) և պետք է գոյու -
թյուն ունենա՝ հնագույն ժամանակներից սկսած:
Ընդունված է եղել, որ սովորույթը գոյու թյուն ու-
նի հնագույն ժամանակներից ի վեր, եթե առա-
ջացել է 1189 թվականից հետո:

Այն պահանջը, որ սովորույթը պետք է լի-
նի ողջամիտ, կարող է մեկնաբանվել հետևյալ
կերպ: Որոշ դեպքերում տրամաբանու թյունը ե-
ղել է ժյուրիի կողմից հաստատման ենթակա
փաստի հարց, եթե առկա է եղել այդպիսի ժյու-
րի: Այլ դեպքերում տրամաբանու թյունը եղել է
հենց դատարանի կողմից հաստատման են-
թակա փաստի հարց, նույնիսկ, երբ առկա է ե-
ղել ժյուրի: Փաստերի հաստատման վերաբեր-
յալ որոշումները չեն կազմում նախադեպ, քա-
նի որ դրանցից յուրաքանչյուրն առանձնահա-
տուկ է: Որպեսզի որոշումը համարվի նախա-
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դեպ, անհրաժեշտ է, որ վերաբերի օրենքի որևէ
կետին, իրավական դրույթին: Եվ այն հարցը,
թե արդյոք տեղական սովորույթը ողջամի՞տ է,
թե՞ ոչ, հենց այս իմաստով է իրավական հարց:
Իրավունքի աղբյուրներ հանդիսացող նախա-
դեպի ու սովորույթի միջև հարաբերակցու թյու-
նը սահմանափակվում է տեղական սովորույ-
թով: Հարկ է տարբերակել երկու հարց, որոն-
ցից առաջինն այն է, թե արդյոք տեղական սո-
վորույթը պե՞տք է դիտարկվի որպես «օրենք»
մինչև դատարանների կողմից կիրառվելը, և
երկրորդն է` սովորույթն արդյոք կարո՞ղ է են-
թակա լինել նախադեպին՝ որպես իրավունքի
աղբյուր:

XX դարի սկզբին ամերիկացի հայտնի ի-
րավաբան Ջոն Չիպման Գրեյի կողմից հնչել է
մի առաջարկու թյուն առ այն, որ ստատուտն օ-
րենք չէ, քանի դեռ չի մեկնաբանվել դատա-
րանների կողմից7: Նրա տեսակետն արտա-
հայտվել է այն դրույթում, որ դատավորներն ի-
րե՛նք են ստեղծում իրավունք, սակայն անգ-
լիացի դատավորն անընդհատ գործում է և խո-
սում այնպես, կարծես թե ստատուտն օրենք է
եղել այն պահից, երբ մտել է ուժի մեջ:

Ստատուտները պահպանվում են քաղա-
քացիների իրավահարաբերու թյունները կար-
գավորելու նպատակով, քանի դեռ դրանք դա-
տարանում չեն դրվել կասկածի տակ: Ստա-
տուտների գերակշռող մասը երբեք չի ներկա-
յացվում դատարաններում. այնուամենայնիվ,
չկա որևէ ժխտում առ այն, որ դրանց բովան-
դակու թյունը կազմում է Անգլիայի իրավունքի
մեծ մասն ու կարևոր հիմքը: Սովորույթների
վերաբերյալ վերոնշյալ տեսակետներն առա-
ջացնում են այն հարցը, թե արդյոք դրանք
ճշգրի՞տ են, երբ խոսքը վերաբերում է Անգլիա-
յի իրավունքին: Պատասխանը կախված է այն
մեթոդից, որում տեղական սովորույթի վավե-
րականու թյունը հաստատող թեստերը կիրառ-
վում են դատարանների կողմից: Հնագույն լի-
նելու պահանջարկն ու իրավունքի պահպանու-
մը փաստի հաստատման վերաբերյալ հարցեր
են: Վիճարկվելու դեպքում դրանք պարտավոր
են որոշվել դատարանների կողմից՝ ինչպես
ցանկացած այլ փաստացի վեճ: Սակայն սա չի

նշանակում, թե սովորույթը «օրենք» չէ, քանի
դեռ չի հաստատվել դատական որոշմամբ:
Ստատուտին հետևողական լինելու պահանջը
չպետք է հատուկ շեշտադրվի, քանի որ դա
պարզապես նշանակում է, որ ստատուտը կա-
րող է վերացնել ցանկացած սովորույթ, ինչպես
նաև դատական որոշում կամ ավելի վաղ ստա-
տուտային դրույթ: Տրամաբանական թեստին
Անգլիայի դատարանների մոտեցումն էական
է: Եթե դատարանները դիտարկեին, որ նշվածն
իրենց տրամադրում է սովորույթը մերժելու կամ
սովորույթին աջակցելու ամբողջական հայեցո-
ղու թյուն, ապա, ըստ վերջիններիս կարծիքի՝
անհրաժեշտ կլիներ հավելել, որ սովորույթը
«օրենք» չէ, քանի դեռ չի կիրառվել: Սակայն
ասվածը Անգլիայի դատարաններում ընդուն-
ված մոտեցում չէ: Նրանց տրամաբանու թյունն
այնպես է, ինչպես ցանկացած իրավական հար-
ցի դեպքում՝ երբ որևէ բան պարզելու համար
անհրաժեշտ է հղում կատարել անցյալ գործե-
րին:

Սովորույթը հնարավոր է համարել իրա-
վունքի հստակ աղբյուր, քանի որ տեղական
սովորույթները նույնիսկ մինչև իրենց կիրառ-
վելը կարող են օրենք համարվել, ուստի և սո-
վորույթը պետք է դիտարկել որպես նախադե-
պին ենթակա: Այն դեպքում, երբ իրավաբանը
հայտնի իր վստահորդին, որ կոնկրետ սովո-
րույթը վավեր է մինչև դատական կարգով կի-
րառվելը, ապա նա որպես հիմք կներկայացնի
այն փաստարկը, որ սովորույթը համապատաս-
խանում է գործերով սահմանված վավերակա-
նու թյան թեստերին: Սա դերիվացիայի կամ են-
թակայու թյան տեսակ է, որը չի համապատաս-
խանում օրենսդրու թյան նկատմամբ նախադե-
պի ենթակայու թյանը: Դա դերիվացիայի տե-
սակ է, քանի որ դատարանները որոշակի վե-
րահսկողու թյուն են իրականացնում սովորու-
թական կանոնների նկատմամբ, և կանոնների
ողջամիտ լինելու հարցը կախված է նախադե-
պային իրավունքից: Այն կարծիքը, թե կոնկ-
րետ սովորույթն օրենք է գործերով սահման-
ված թեստերի հիման վրա, հիպոթետիկ իրա-
վաբանը կհիմնավորեր այն փաստարկով, որ
գործերին լուծումներ տվող սկզբունքները ներ-
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կայացնում են Անգլիայի իրավունքը: Նա չի
կարող արդարացնել գործերի նկատմամբ իր
հարգանքը Խորհրդարանի ինքնիշխանու թյան
կողմից եզրահանգմամբ, ինչպես, օրինակ, կա-
րող էր իր վերաբերմունքն արդարացնել տե-
ղական սովորույթի վավերականու թյան թեստի
նկատմամբ՝ գործերից ուղղակիորեն տարան-
ջատելու միջոցով: Եթե նա անդրադարձ կա-
տարեր Խորհրդարանի ինքնիշխանու թյանը,
ապա անհրաժեշտ կլիներ միայն ասել, որ
սկզբունքները, որոնց հիման վրա որոշվել են
կոնկրետ գործեր, ներկայացնում են Անգլիայի
իրավունքը, և ընդհակառակն՝ օրենսդրու թյան
առարկա: Օրենսդրու թյան նկատմամբ նախա-
դեպի ենթակայու թյունը հիմնված է այն փաս-
տի վրա, որ ստատուտը միշտ կարող է փոխել
դատական որոշման իրավական ուժը: Հստակ
սովորույթը, սույն իմաստով, գտնվում է նաև օ-
րենսդրու թյան ենթակայու թյան ներքո, քանի
որ կարող է դրսևորվել առանց ստատուտի ազ-
դեցու թյան, սակայն նշված իմաստով նախա-
դեպին ենթակա լինելու սովորույթի հարցը շատ
կասկածելի է:

Նույնիսկ եթե դրանք բոլորը չեն մարմնա-
վորվել Լորդերի պալատ ներկայացող գործերի
rationes decidendi-ում, և նույնիսկ եթե գոյու -
թյուն ունի կարծիքների անհամապատասխա-
նու թյուն այն ձևի վերաբերյալ, որով դրանք
պետք է ձևակերպված լինեն, Անգլիայի իրա-
վունքում տեղական սովորույթի վավերակա-
նու թյան թեստերն արմատավորված են չափա-
զանց խոր և հստակ կերպով և չեն կարող փո-
փոխվել դատական կարգով, ինչը հնարավոր
չէ հավաստել խորհրդարանական գործունեու -
թյան կարգի մասին:

Ենթակայու թյան և չեղյալ հայտարարելու
ուժի շնորհիվ՝ տարբերու թյան սահմանումն ու-
նի կարևոր նշանակու թյուն իրավական համա-
կարգի վերջնական սկզբունքների ձևավորման
համար: Անգլիայի համակարգում նախադեպը
գտնվում է օրենսդրու թյան ենթակայու թյան
տակ միայն այն փաստի առկայու թյան պատ-
ճառով, որ դատական որոշումը կարող է լինել
օրենսդրու թյան ենթակայու թյան տակ, և նա-
խադեպի արդյունավետու թյան կանոնը պետք
է համարվի վերջնական ու անփոփոխ: Տեղա-

կան սովորույթի վավերականու թյան կանոննե-
րը հարկ չէ սահմանել միևնույն ձևով, քանի որ
այս կանոններն առաջանում են հենց նախա-
դեպից. այնուամենայնիվ, դրանք չեն կարող
չեղյալ հայտարարվել դատական որոշմամբ: 

Նախադեպը որպես իրավունքի աղբյուր
պատկանում է օրենսդրու թյան ենթակայու թյանն
այն իմաստով, որ ստատուտը միշտ կարող է
չեղյալ հայտարարել դատական որոշման իրա-
վական ուժը, և դատարաններն իրենց կապ-
ված են համարում օրենսդրու թյանն իրավա-
կան ուժ հաղորդելու հանգամանքով, եթե հա-
մոզված են, որ դա ընդունված է պատշաճ կեր-
պով: Տվյալ համատեքստում «կապված» բառն
ունի այն նույն իմաստը, ինչը որ «առաջին ատ-
յանի դատավորը կապված կամ պարտավոր-
ված է Վերաքննիչ դատարանի կողմից որոշ-
ված գործերի ratio decidendi-ներով» նախա-
դասու թյունում: Ենթակայու թյունը երբեք չի ե-
ղել այնքան ամբողջական, որքան ներկայումս
է, և հստակ կերպով ճանաչվել է XIX-րդ դարի
սկզբին: 

Անգլիայի նախադեպի կանոնները ձևա-
վորվել են դատական պրակտիկայից, այլ ո՛չ
ստատուտից: Նախադեպն ու օրենսդրու թյունը
վերջնական են և վավերականու թյան համար
կախված չեն մեկը մյուսից կամ որևէ այլ իրա-
վական աղբյուրից: Այնուամենայնիվ, նախա-
դեպն օրենսդրու թյան ենթակայու թյան տակ է,
քանի որ օրենսդրու թյունը կարող է չեղյալ հայ-
տարարել վերջինս: Նախադեպային իրավուն-
քի և ստատուտային իրավունքի համատեղ գոր-
ծունեու թյան տեսանկյունից՝ դրանց հարաբե-
րակցու թյունը ներկայացնում է զգալի հետաքըրք-
րու թյուն: 

Մեկ հայտնի հոդվածում8 նշվել է, որ հնա-
րավոր է սահմանել չորս եղանակ, որտեղ Անգ-
լիայի և դրա նման այլ իրավական համակար-
գերում գործող դատարանները կարող էին
զբաղվել օրենսդրական նորարարու թյամբ:
Դրանք են. 

1. Նրանք կարող էին դա իրականացնել օ-
րենքի միջոցով՝ ամրագրելով ոչ միայն կիրա-
ռելի կանոնը, այլև սկզբունքը, ինչի հետևան-
քով հիմնավորել և պահպանել որպես ընդհա-
նուր կամքի հետագա և առավել անմիջական
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արտահայտու թյուն և որպես վերադաս հեղի-
նակու թյուն այն փաստի նկատմամբ, որ դա-
տավորը նույն ընդհանուր առարկայի համար
ստեղծել է օրենք: Այսպիսով՝ որպես նշվածի
արդյունք կարող էին համանմանու թյամբ (ա-
նալոգիայով) պատճառաբանել դրանց նախընտ-
րու թյունը:

2. Նրանք կարող էին դա իրականացնել օ-
րենքի և համանմանու թյան միջոցով՝ պատճա-
ռաբանու թյուն ներկայացնելով ճիշտ այնպես,
ինչպես արվում է օրենքի ցանկացած այլ կա-
նոնի դեպքում: Այս առումով, որպես հետևանք՝
դրան կշնորհվեր հավասար և համակարգված
օրինական ուժ, և դատավորը միևնույն առար-
կայով կստեղծեր օրենք:

3. Նրանք կարող էին հրաժարվել օրենքի
մեջ դա ընդունելուց և դրան անմիջական ուժ
հաղորդելուց՝ հրաժարվելով նաև դատողու թյուն
անել համանմանու թյամբ, սակայն, այնուամե-
նայնիվ, համաձայնել դրան տալ հանդուրժո-
ղական մեկնաբանու թյուն՝ ողջ նախատեսված
ոլորտը կարգավորելու համար:

4. Նրանք ոչ միայն կհրաժարվեին հա-
մանմանու թյամբ դատողու թյուն անելուց և դա
անմիջականորեն կիրառելուց, այլ նաև դրան
կոնկրետ և նեղ մեկնաբանու թյուն տալուց:
Նրանք դա կպահեին բացառապես ընդգրկ-
ված ակնհայտ գործերի համար:

Հոդվածի հեղինակը նշել է, որ չորրորդ
վարկածը ներկայացնում է ընդունված՝ օրենս-
դրական նորարարու թյան նկատմամբ ընդհա-
նուր իրավունքի վերաբերմունքը: Ըստ հեղի-
նակի՝ իրավաբաններն առաջին և երկրորդ
վարկածները կհամարեին ոչ պատշաճ, իսկ
անգլիացիները նախընտրում են երրորդը:

Հոդվածը գրվել է 1907 թվականին և ա-
ռաջնահերթ վերաբերել է Միացյալ Նահանգ-
ներին: Ինչ վերաբերում է Անգլիայի իրավա-
կան համակարգին՝ հնարավոր է հավաստել,
որ առաջին և նույնիսկ երկրորդ վարկածներն
ընդունվել են ժամանակի ընթացքում:

Մեկ ստատուտային դրույթի գործոնները
կարող են օգտագործվել որպես եզրակացու -
թյան հիմք այլ ստատուտի դրույթի կառուց-
վածքի համար: Համանմանու թյամբ հիմնավոր-
ված օրենսդրական նորարարու թյունները եր-

բեմն ամբողջու թյամբ ընդունվում են օրենքի
մեջ: Սակայն հնարավոր է նշել մի շարք դեպ-
քեր, որտեղ սա տեղի չի ունեցել: Գոյու թյուն
չունի համոզիչ պատճառ, թե ինչո՛ւ համանմա-
նու թյան ուժի գերակայու թյունը պետք է միշտ
վերագրվի օրենսդրու թյանը: 

Վերը նշված հոդվածի հեղինակը դա դի-
տարկում է որպես հետագա, ընդհանուր և ա-
ռավել անմիջական կամահայտնու թյուն, և այս-
պիսով՝ համարում է, որ դա պետք է հիմնա-
վորվի համանմանու թյամբ, և նախապատվու -
թյուն տրվի հետևյալին՝ դատավորն ստեղծում
է օրենք միևնույն առարկայի նկատմամբ: Սա-
կայն նշվածը կենթարկվի ձախողման, քանի
որ այստեղ հաշվի չի առնվել այն փաստը, որ
համանմանու թյան ուժը լիովին տարբեր է:

Օրենսդրու թյունը, անշուշտ, նախադեպա-
յին իրավունքին գերակայում է միայն այս ա-
ռումով, երբ առկա են այդ երկու մրցակցող
աղբյուրների հավասար ուժերի համանմանու -
թյունները, սակայն այս իրավիճակն առաջա-
նում է հազվադեպ, և Անգլիայի դատավորները
հաշվի չեն առնում դա9:

Հարկ է տարբերակել ներկա, այսինքն՝
գործող իրավունքը, որը դատարանը պարտա-
վոր է կիրառել որպես հետևողական ամբող-
ջու թյուն, և պատմական ընդհանուր իրավուն-
քը, որը համանմանու թյան և դոկտրինայի հիմ-
նավորմամբ սկզբունքների զարգացող աղբյուր
է: Այս դեպքում գործող իրավունքը կարող է
մեկնաբանվել շատ անգամներ: Ինչ վերաբե -
րում է ներկայումս գործող իրավունքին՝ եթե
ընդհանուր իրավունքի որևէ առաջարկու թյուն
ուղղակիորեն հակասում է խորհրդարանական
առաջարկու թյանը, ապա կորցնում է իր վավե-
րականու թյունը:

Պատմական տեսանկյունից՝ ընդհանուր ի-
րավունքում պարունակվող սկզբունքների մա-
սին լայնածավալ հայտարարու թյուններն առ
այն, որ հայեցակարգային սահմանումները կամ
առանձին պարտականու թյունների և իրավունք-
ների ընդարձակ ձևակերպումներն անժամկետ
են, ձեռք են բերում է՛լ առավել կարևոր նշանա-
կու թյուն: Օրենսդրու թյունը կարող է զգալի դեր
ունենալ այս զարգացող գործընթացում, քանի
որ ակնհայտորեն հիմնված է այնպիսի նորմա-
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տիվ ենթադրու թյունների վրա, որոնք չեն հա-
մապատասխանում հատուկ սկզբունքներում
ընդգրկված տարրերին: Սակայն միայն այն
փաստը, որ կոնկրետ գործով որոշումը չեղյալ
է հայտարարվել, պարտադիր կերպով չի դա-
դարեցնում այդ որոշման մեջ հայտարարված
դոկտրինի ընդհանուր սկզբունքները:

Ստատուտային իրավունքն ու նախադե-
պային իրավունքն ուղղակիորեն ինտեգրված
են Անգլիայի համակարգում այնքանով, որքա-
նով անդրադարձ է կատարվում որոշ բառերի
իրավական նշանակու թյանը: Բառերի մեծա-
մասնու թյունը ձեռք չեն բերել հատուկ իրավա-
կան նշանակու թյուն: Այն դեպքում, երբ գոյու -
թյուն չունի լավ պատճառաբանված հակառակ
նշանակու թյուն, դատարանները թողնում են ու-
ժի մեջ այն սովորական իմաստը, որի համա-
ձայն՝ բառերն օգտագործվում են ստատուտում,
մասնավոր փաստաթղթում կամ բանավոր գոր-
ծարքում: Յուրաքանչյուր դեպքում դատարան-
ներն առավել հաճախ մտահոգվում են ամբող-
ջական արտահայտու թյունների և կոնկրետ հա-
մատեքստում նախադասու թյունների ազդեցու -
թյան վերաբերյալ և մեկ բառի նշանակու թյունը
չեն համարում էական: Սակայն որոշ հատուկ
դեպքերում նույնիսկ մեկ բառը ձեռք է բերում
կարևոր իրավական նշանակու թյուն: Երբ դա
տեղի է ունենում, ստատուտի կառուցվածքի
վրա նախադեպի դոկտրինի ազդեցու թյունը
պետք է լինի այնքան մեծ, որքան իր ազդեցու -
թյունը մասնավոր փաստաթղթերի կառուցված-
քի վրա: 

Երբեմն հարկ է հաշվի առնել նաև նախա-
դեպի և ստատուտի մեկնաբանու թյանը վերա-
բերող հատուկ հարցերը: Առկա է մեկ առա-
ջարկու թյուն, որի համաձայն` եթե ստատուտա-
յին բառերը մեկ անգամ մեկնաբանվել են վե-
րադաս դատարանի կողմից, ապա նույնանման
ստատուտի մեջ այդ բառերի վերասահմանու-
մը նշված մեկնաբանու թյանը հաղորդում է
խորհրդարանական օրինական ուժ: 

Ratio decidendi-ն, ընդհանուր առմամբ, դա-
տարանի կողմից ակնհայտորեն կամ ենթա-
դրաբար դիտարկված իրավունքի ցանկացած
կանոն է՝ որպես եզրակացու թյանը հասնելու
համար անհրաժեշտ քայլ: Ընդունված է, որ

անհրաժեշտ է հաշվի առնել տվյալ գործի փաս-
տերն ու այլ գործերի rationes decidendi-ն: «Quinn
v. Leathem» գործում Լորդ Հալսբուրին արտա-
հայտել է իր կարծիքը10, որի համաձայն՝ գործը
նախադեպ է միայն իր կողմից փաստացիորեն
որոշվածի նկատմամբ: Այս տեսանկյունից՝ յու-
րաքանչյուր գործ ունի որոշակի փաստեր, ո-
րոնք իրավաբանները կարող են համարել նյու-
թական, և ratio decidendi-ն հենց այդ նյութա-
կան փաստերի համադրու թյունն է՝ գումարած
եզրակացու թյունը, այսինքն՝ այն գլխավոր նա-
խադրյալը, որը երաշխավորում է դատական
կարգադրու թյունը, եթե նյութական փաստերը
կազմեն սիլլոգիզմի (հետևաբանու թյան) երկ-
րորդական նախադրյալը: Որոշ հանգամանք-
ների դեպքում անհրաժեշտ է ընտրել օրենքի
առաջարկու թյան վերաբերյալ այս տեսակետը,
որի համար գործը նախադեպ է: Օրինակ են
ծառայում այն որոշումները, որոնցում ներկա-
յացված չէ որևէ հիմնավորում, և որոշումները,
որոնք տարբերակվել են հետագա գործերում:

Անդրադառնալով այն հարցին, թե արդյոք
պե՞տք է լինի նման տեսակետ՝ ելնելով ստա-
տուտի մեկնաբանու թյանը վերաբերող բոլոր
որոշումներից, Լորդ Դեննինգն իր երկու տա-
րանջատված դատողու թյուններում կարծես դրա-
կան է պատասխանել: Լորդ Դեննինգը «Paisner
v. Goodrich» գործում նշել է. «Երբ այս դատա-
րանի (Վերաքննիչ դատարանի) դատավորներն
որոշում են կայացնում Խորհրդարանի ակտի
մեկնաբանու թյան վերաբերյալ, այդ որոշումը
պարտադիր է նրանց և նրանց իրավահաջորդ-
ների համար: Սակայն այն բառերը, որոնք դա-
տավորներն օգտագործել են որոշում կայաց-
նելիս, պարտադիր չեն: Սա հաճախ շատ նուրբ
տարբերակում է, քանի որ որոշումը կարող է
արտահայտվել միայն բառերով: Այնուամենայ-
նիվ, դա իրական տարբերակում է, որը լավա-
գույն կերպով կգնահատվի՝ հաշվի առնելով,
որ ստատուտ մեկնաբանելիս դատարանի միակ
գործառույթը ստատուտի բառերի կիրառումն է
տվյալ իրավիճակում: Երբ որոշումը հասել է
այդ իրավիճակի, նախադեպի դոկտրինը մե-
զանից պահանջում է, որ ստատուտը միևնույն
ձևով կիրառվի նմանատիպ բոլոր դեպքերում:
Երբ առաջանում է նոր իրավիճակ, որը կապ-
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ված չէ նախկին որոշումներով, դատարանը
պետք է առաջնորդվի ստատուտով, այլ ո՛չ դա-
տավորի բառերով:»11: 

Նշված ելույթն ուղղված է եղել նախորդ
գործերի կողմից սահմանված թեստերին և ար-
տահայտել է դրանց նկատմամբ լորդերի բա-
ցասական վերաբերմունքը:

Ըստ Լորդ Դեննինգի՝ այն հարցը, թե ար-
դյոք դատարանի առջև վեճը նյութական առու-
մով տարբերվո՞ւմ է նախորդ որոշումով կար-
գավորված վեճից, պետք է որոշվի դատարա-
նի կողմից նոր գործը լուծելիս, և որ այդ դա-
տարանը ոչ մի կերպ կապված չէ այն սկզբուն-
քով, որը նախորդ գործով դատավորն անհրա-
ժեշտ է համարել իր որոշման համար: Սույն
տեսակետը Լորդ Դեննինգը կրկնել է «London
Transport Executive v. Betts»12 գործում: 

Վերոնշյալ դիտարկմանը հղում է կատա-
րել Լորդ Ռեյդը, ով, սակայն, չի համաձայնվել
դրա հետ: 

Լորդ Ռեյդը նշել է. «Ոչ մի դատարան ի-
րավունք չունի իր բառերը փոխարինելու ակտի
բառերով: Սակայն դատարանը կարող է և
պարտավոր է լուծել կոնկրետ գործով համա-
պատասխան թեստը, իսկ այն դեպքում, երբ
թեստը սահմանել է Վերաքննիչ դատարանը,
դատարանը պետք է հետևի այդ թեստին բոլոր
այն գործերում, որոնք չեն պարունակում էա-
կան տարբերու թյուններ... Դա չի նշանակում,
թե Վերաքննիչ դատարանի կողմից օգտա-
գործված բառերը պետք է դիտարկվեն այն-
պես, կարծես Խորհրդարանի ակտի բառեր են:
Էականորեն տարբեր հանգամանքների դեպ-
քում դրանք միայն ուղեցույց են, և ո՛չ կանոն:»13: 

Ցանկացած գործի ratio decidendi-ն ուղե-
ցույց է համարվում միայն էականորեն տարբեր
հանգամանքների առկայու թյան դեպքում: Լորդ
Ռեյդը, ի տարբերու թյուն Լորդ Դեննինգի,
կհամարեր, որ հետագա գործով դատավորը
պետք է հաշվի առնի նախորդ դատավորի կող-
մից օգտագործված բառերն այն հանգամանքը
պարզելու համար, թե արդյոք երկու գործի

փաստերի միջև առկա՞ են զգալի տարբերու -
թյուններ: Ստատուտային մեկնաբանու թյանն
անդրադարձող գործերի ratio decidendi-ին հնա-
րավոր է հաղորդել սահմանափակ իրավական
ուժ: Ընդունված է, որ այն հակասող որոշումնե-
րը, որոնք պարունակում են միևնույն իմաս-
տով բառեր, չպետք է արձանագրվեն որպես
հակասող միայն այն դեպքում, երբ այդ բա-
ռերն օգտագործվել են տարբեր ստատուտնե-
րում: 

Որոշ գործերի դեպքում դատարանը պետք
է մեկնաբանի ստատուտում պարունակվող բա-
ռերը, իսկ այլ ստատուտում նույն բառերի ի-
մաստի վերաբերյալ որոշումն արդեն իսկ ան-
տեսվել է այն պատճառով, որ գործը վերաբե-
րել է մեկ ուրիշ՝ տարբերվող ստատուտի: Երբ
տեղի է ունենում նման պրակտիկա, նախորդ
գործի ratio decidendi-ն կարող է մեկնաբանվել
սահմանափակ կերպով, քանի որ դատարանը
կարող է եզրահանգել, որ նախորդ դատավորը
գործել է ավելի կարևոր և գլխավոր սկզբուն-
քով: Ուստի և գոյու թյուն ունեն ստատուտները
տարբեր ձևերով մեկնաբանելու հիմնավոր
պատճառներ, նույնիսկ այն դեպքում, երբ դրանք
պարունակում են միևնույն բառերը: Անհրա-
ժեշտ է միայն որոշման հիմքերի հստակ շա-
րադրում: 

Այն պարագայում, երբ տարբեր ստատուտ-
ներում օգտագործվել են միևնույն բառերը, և
նախադեպի դոկտրինն օժտված է ընդունվա-
ծից ավելի թույլ ուժով, վերասահմանման դեպ-
քում նախադեպը կարող է լինել ավելի պար-
տավորեցնող, քան դատարանների կողմից մեկ-
նաբանված նախադեպերը: Գրականու թյան տե-
սանկյունից՝ ստատուտներին վերաբերող այս
մեկնաբանու թյունը նշանակում է, որ առաջին
ատյանի դատավորի կողմից ստատուտի պատ-
շաճ մեկնաբանումն ու այդ ստատուտի միևնույն
ձևով վերասահմանումը Վերաքննիչ դատարա-
նին կամ Լորդերի պալատին զրկում են այլ
մեկնաբանու թյուն տալու հնարավորու թյունից:
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11 Տե՛ս, Paisner v. Goodrich, 1955, 2 QB 343, էջ 358:
12 Տե՛ս, London Transport Executive v. Betts, 1959, AC 211, էջ 246:
13 Տե՛ս, Goodrich v. Paisner, 1957, AC 65, էջ 88:
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Բ յու ջե տա յին վե րահս կո ղու թյան մար մին -
ներն ար տա սահ ման յան երկր նե րում գո յու թյուն
ու նեն ե րեք հիմ նա կան ձևով.

1) բյու ջե տա յին վե րահս կո ղու թյան կենտ -
րո նաց ված հա մա կարգ՝ միաս նա կան կա ռուց -
ված քա յին ձևով.

2) ֆի նան սա կան վե րահս կո ղու թյան ա պա -
կենտ րո նաց ված հա մա կարգ՝ ա ռան ձին գո յու -
թյուն ու նե ցող բյու ջե տա յին վե րահս կո ղու թյան
կենտ րո նա կան մար մին նե րի և տա րած քա յին
վե րահս կիչ այն մար մին նե րի տես քով, ո րոնք
կազմ վել են պե տու թյան վար չա տա րած քա յին
միա վոր նե րում վե րահս կո ղու թյուն ի րա կա նաց -
նե լու նպա տա կով. 

3) ֆի նան սա կան վե րահս կո ղու թյան խա -
ռը հա մա կարգ. այդ հա մա կար գում պե տու թյան
մեջ զու գա հե ռա բար գո յու թյուն ու նեն կենտ րո -
նա կան վե րահս կիչ մար մին ներ, վեր ջին նե րիս
տա րած քա յին բա ժին ներ և հա մայն քա յին կամ
մու նի ցի պալ հաշ վիչ մար մին ներ՝ իշ խա նու թյան
տա րած քա յին մար մին նե րի կող մից ստեղծված։
Որ պես կա նոն՝ բյու ջե տա յին վե րահս կո ղու թյան
մար մին ներ գո յու թյուն ու նեն իշ խա նու թյան տար -
բեր ճյու ղե րում՝ օ րենս դիր, գոր ծա դիր, դա տա -
կան:

Հան րա յին ֆի նանս նե րի կա ռա վար ման հա -
մա կար գում կարևոր նշա նա կու թյուն ու նի պե -
տու թյու նում բյու ջե տա յին ֆե դե րա լիզ մի առ կա -
յու թյու նը: Այս ա ռու մով անհ րա ժեշտ է հաս կա -
նալ, թե ինչ պե՛ս են հա րա բե րակց վում բյու ջե -
տա յին ֆե դե րա լիզ մը և բ յու ջե տա յին վե րա հսկո -
ղու թյու նը:

Բ յու ջե տա յին ֆե դե րա լիզ մի գլխա վոր դրույ -

թի մեջ ա ռանձ նաց վում է կենտ րո նա կան և տա -
րա ծաշր ջա նա յին իշ խա նու թյան միջև բյու ջե -
տա յին հա րա բե րու թյուն նե րի մի քա նի մո դել՝
ա պա կենտ րո նաց ված, կենտ րո նաց ված և խա -
ռը: 

Բ յու ջե տա յին ֆե դե րա լիզ մը՝ որ պես ֆի -
նանս նե րի կա ռա վար ման սկզբունք, են թա դրում
է.

1) կա ռա վար ման առն վազն եր կու մա կար -
դակ, ո րոնք ի րա կա նաց նում են ի րենց իշ խա -
նու թյու նը միևնույն տա րած քի և բ նակ չու թյան
վե րա բեր յալ.

2) յու րա քանչ յուր մա կար դակ ու նի գոր ծու -
նեու թյան առն վազն մեկ ո լորտ, որ տեղ լիո վին
ինք նա վար է.

3) սե փա կան ո լոր տում առ կա են կա ռա -
վար ման յու րա քանչ յուր մա կար դա կի ինք նա -
վա րու թյան ե րաշ խիք ներ (առն վազն օ րենս դրու -
թյան մեջ՝ պարզ հռչա կագ րե րի ձևով)1:

Բ յու ջե տա յին ֆե դե րա լիզ մը սահ ման վում է
որ պես «դաշ նա յին իշ խա նու թյուն նե րի և դաշ -
նու թյան սուբ յեկտ նե րի իշ խա նու թյան մար մին -
նե րի միջև հա րա բե րու թյուն ներ՝ բյու ջե տա յին
ի րա վունք նե րի և լիա զո րու թյուն նե րի, ծախ սե -
րի ու ե կա մուտ նե րի տար բե րակ ման, նաև վեր -
ջին նե րիս բաշխ ման կամ վե րա բաշխ ման ո լոր -
տում»2:

Բ յու ջե տա յին վե րահս կո ղու թյան մար մին -
նե րի ստեղ ծու մը կամ բա ցա կա յու թյու նն ան մի -
ջա պես կապ ված չէ այս կամ այն պե տու թյան
վար չա տա րած քա յին կա ռուց ված քի հետ: Տա -
րա ծաշր ջա նա յին վե րահս կիչ մար մին նե րի կազ -
մա կերպ ման օ րի նակ ներ կա րե լի է հան դի պել
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ԳՐԻԳՈՐ ՆԵՐՍԻՍՅԱՆ
ՀՀ հաշվեքննիչ պալատի 2-րդ վարչության գլխավոր մասնագետ,
ՀՀ ԱԻՆ Ճգնաժամային կառավարման ակադեմիայի 
բնական գիտությունների ամբիոնի վարիչ, 
մանկավարժական գիտությունների թեկնածու
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1 Винсент Остром. Смысл американского федерализма: Что такое самоуправляющееся общество, М., Арена, 1993,
с. 22.

2 Морозова Е. А. Модели бюджетного федерализма в развитых странах и особенности их применения в Российской
Федерации, докт. диссерт. М., 2009.



ինչ պես դաշ նա յին (ֆե դե րա տիվ), այն պես էլ
միաց յալ (ու նի տար) պե տու թյուն նե րում:

Ար տա սահ ման յան երկր նե րում վե րահս կիչ
մար մին նե րը մեծ մա սամբ կազմ վում են պե -
տու թյան և հա մայն քա յին կազ մա վո րում նե րի
ֆի նան սա կան գոր ծու նեու թյան արդ յու նա վե -
տու թյան բարձ րաց ման նպա տա կով: Սա կայն
կարևոր է նշել, որ այդ պի սի մար մին նե րի կազ -
մա կերպ չա կան-ի րա վա կան ձևե րը տար բեր են,
և դրանց մեջ կա րե լի է ա ռանձ նաց նել հետևյալ
ե րե քը, ո րոնք ա ռա վել հա ճախ են հան դի պում.

ա) խորհր դա րա նա կան ֆի նան սա կան վե -
րահս կո ղու թյուն (հաշ վիչ պա լատ, վե րահս կիչ
պա լատ և այլն).

բ) վար չա կան ֆի նան սա կան վե րահս կո -
ղու թյուն, ո րում գլխա վոր է հա մար վում կենտ -
րո նա կան վե րահս կո ղա կան գե րա տես չու թյու -
նը կամ պե տա կան վե րահս կո ղու թյան ծա ռա -
յու թյու նը՝ յու րա հա տուկ ի րա վա կան կար գա վի -
ճա կով (օ րի նակ՝ իշ խա նու թյան ճյու ղե րից որևէ
մե կին են թա կա կամ պե տու թյան որևէ վե րա -
դաս մարմ նի հաշ վե տու չլի նե լու հան գա ման -
քը).

գ) դա տա կան ֆի նան սա կան վե րահս կո -
ղու թյուն (հաշ վարկ նե րի դա տա րան):

Հան դի պում են բյու ջե տա յին վե րահս կո -
ղու թյան վե րա դաս մար մին նե րի նաև այլ տե -
սակ ներ, սա կայն, ու նե նա լով տար բեր ան վա -
նում ներ և կազ մա կերպ չա կան ա ռանձ նա հատ -
կու թյուն ներ, դրանք հա ճախ ի րա կա նաց նում
են ի րենց գոր ծու նեու թյու նը վե րը նշված ե րեք
ձևից մե կում:

Հարկ է նշել, որ այս կամ այն պե տու թյու -
նում ստեղծ ված հա մա պե տա կան բյու ջե տա յին
վե րահս կո ղու թյան հա մա կար գը կա րող է ան -
մի ջա պես ազ դել բյու ջե տա յին վե րահս կո ղու -
թյան տա րա ծաշր ջա նա յին կազ մա կեր պու թյուն -
ներ կազ մա կերպ ման և ի րա վա կան կար գա -
վոր ման վրա:

Բ յու ջե տա յին վե րահս կո ղու թյան տա րա -
ծաշր ջա նա յին մար մին նե րի ստեղ ծումն ա ռան -
ձին երկր նե րում կա րող է կապ ված լի նել մի
քա նի գոր ծոնի հետ.

1) պե տա կան կա ռուց ված քի ա ռանձ նա -
հատ կու թյուն ներ,

2) տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման ան կախ
հա մա կար գի առ կա յու թյուն,

3) տա րա ծաշր ջա նա յին կամ ազ գա յին ա -
ռանձ նա հատ կու թյուն ներ,

4) տա րա ծաշր ջա նա յին այն պի սի կազ մա -
վո րում նե րի առ կա յու թյուն, ո րոնք ու նեն հա -
տուկ կար գա վի ճակ (օ րի նակ՝ ինք նա վար հան -
րա պե տու թյուն ներ):

Բա ցի Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյու նից, որ -
տեղ գո յու թյուն ու նեն բյու ջե տա յին վե րահս կո -
ղու թյան տա րա ծաշր ջա նա յին մար մին ներ, իբրև
դաշ նա յին պե տու թյան օ րի նակ կա րե լի է նշել
Գեր մա նիա յի Դաշ նա յին Հան րա պե տու թյու նը:
Այս տեղ ստեղծ ված է բյու ջե տա յին վե րահս կո -
ղու թյան երկ մա կար դակ հա մա կարգ: Մի կող -
մից՝ դա Դաշ նա յին Հաշ վիչ պա լատն է, ո րը
գոր ծում է 1985 թ. ըն դուն ված «Գեր մա նիա յի
Դաշ նա յին Հաշ վիչ պա լա տի մա սին» օ րեն քի
հի ման վրա և պա րու նա կում է հետևյալ ի րա -
վա կան էա կան ամ րագ րու մը. «Դաշ նա յին Հաշ -
վիչ պա լա տը բարձ րա գույն դաշ նա յին վար չա -
կան մար մինն է և որ պես ֆի նան սա կան վե -
րահս կո ղու թյան ան կախ մար մին՝ են թարկ վում
է միայն օ րեն քին…»3: Մ յուս կող մից՝ դրանք
տա րա ծաշր ջա նա յին հաշ վիչ պա լատ ներն են,
ո րոնք գոր ծում են տա րա ծաշր ջա նա յին նոր -
մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րի հի ման վրա:

Գեր մա նիա յում վար չա տա րած քա յին հաշվիչ
պա լատ նե րի կազ մա կեր պումն էա պես չի տար -
բեր վում Դաշ նա յին Հաշ վիչ պա լա տից: Հիմ -
նա կան տար բե րու թյու նը վե րահս կո ղա կան գոր -
ծու նեու թյան մե թո դի կա յի ընտ րու թյան մեջ է:

Եր կար ժա մա նակ Գեր մա նիա յում քննարկ -
ման ա ռար կա է ե ղել այն հար ցը, թե հաշ վիչ
պա լատ նե րն իշ խա նու թյան ո՛ր ճյու ղին պետք է
դա սել: Եր կար բա նա վե ճե րից հե տո ամ րագըր -
վել է, որ հաշ վիչ պա լատ նե րը չեն կա րող վե -
րա բե րել ո՛չ օ րենս դիր, ո՛չ գոր ծա դիր, ո՛չ դա -
տա կան իշ խա նու թյա նը: Հետևա բար՝ հաշ վիչ
պա լատ նե րը, լի նե լով ազ դե ցիկ ինք նա վար մար -
մին ներ, այս երկ րում զբա ղեց նում են ան կախ
դիրք՝ իշ խա նու թյան բո լոր ճյու ղե րի հետ հա -
րա բե րակ ցու թյան մեջ: Դա թույլ է տա լիս խո -
սել Գեր մա նիա յում իշ խա նու թյան չոր րորդ՝ վե -
րահս կիչ ճյու ղի գո յու թյան մա սին:
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Այս պի սով՝ Գեր մա նիա յի պե տա կան կա -
ռուց ված քի տա րա ծաշր ջա նա յին մա կար դա կում
ստեղծ ված է վար չա տա րած քա յին հաշ վիչ պա -
լատ նե րի ինք նու րույն հա մա կարգ, ո րոնք ի -
րենց գոր ծու նեու թյունն ի րա կա նաց նում են վար -
չա տա րած քա յին տվյալ միա վո րի լիա զո րու թյուն -
նե րի սահ ման նե րում և օժտ ված են կազ մա -
կերպ չա կան ան կա խու թյամբ: Այս փաս տը թույլ
է տա լիս խո սել Գեր մա նիա յում տա րա ծաշր ջա -
նա յին բյու ջե տա յին վե րահս կո ղու թյան հա մա -
կար գում ա պա կենտ րո նաց ման գո յու թյան մա -
սին:

Այլ տե սա կի դաշ նա յին պե տու թյուն է Ա մե -
րի կա յի Միաց յալ Նա հանգ նե րը: ԱՄՆ-ում, ինչ -
պես և Գեր մա նիա յում, գո յու թյուն ու նեն նման
հա րա բե րու թյուն ներ՝ կապ ված տա րա ծաշր ջա -
նա յին կազ մա վո րում նե րին հա րա բե րա կան ինք -
նու րույ նու թյան տրա մադր ման հետ: «Բ յու ջեի և
ֆի նան սա կան վե րահս կո ղու թյան մա սին» օ -
րեն քի համաձայն՝ ԱՄՆ-ում 1921 թվա կա նին
կազ մա վոր վել է Ընդ հա նուր հաշ վետ վա կան
կա ռա վա րում, որ տեղ գլխա վո րն Ընդ հա նուր
վե րահս կիչն է, ով նշա նակ վում է նա խա գա հի
կող մից 15-ամ յա ժամ կե տով: Կարևոր է նշել,
որ ԱՄՆ-ում նա խա գա հի կող մից Ընդ հա նուր
վե րահս կի չի նշա նա կու մը կապ ված է ֆի նան -
սա կան վե րահս կո ղու թյան վե րին մարմ նի կա -
ռա վար ման խա ռը (նա խա գա հախորհր դա րա -
նա կան) մո դել ստեղ ծե լու հետ: 

Նա հանգ նե րում ֆի նանս նե րի կա ռա վար -
ման հա մա կար գը զու գա հեռ է: Մի կող մից՝
դրանք հա մա պե տա կան վար չա կան հաս տա -
տու թյուն ներ են, մյուս կող մից՝ իշ խա նու թյան
տա րած քա յին և հա մայն քա յին մար մին ներ:

ԱՄՆ-ում բյու ջե տա յին վե րահս կո ղու թյան
հա մա կար գում գե րիշ խում է վե րահս կիչ մար -
մին նե րի կազ մա կերպ ման խորհր դա րա նա կան
մո դե լը4:

Տա րած քա յին ֆի նան սա կան (բյու ջե տա յին)
վե րահս կո ղու թյան մար մին ներ ստեղծ ված են
նաև դաշ նա յին պե տա կան կա ռուց վածք ու նե -
ցող մի շարք այլ երկր նե րում, օ րի նակ՝ Շվեյ -
ցա րիա յում, Կա նա դա յում (վեր ջի նում, մաս նա -

վո րա պես, «դաշ նա յին սուբ յեկտ նե րում» (պրո -
վին ցիա նե րում) ստեղծ վող պե տա կան վե րա -
հսկո ղու թյան մար մին նե րը չեն ներառվում պե -
տու թյան դաշ նա յին վե րահս կո ղու թյան հա մա -
կար գի մեջ)5:

Հաշ վիչ պա լա տի գոր ծու նեու թյան տա րած -
քա յին ո լոր տի խնդրի ինք նա տիպ լու ծում է
գտնված Ավստ րիա յի օ րենսդ րու թյան մեջ, ո -
րում պա լա տի ի րա վա կան բնույ թը կապ ված է
պե տա կան կա ռուց ված քի դաշ նա յին ձևի հետ:
Դաշ նու թյան ֆի նան սա կան գոր ծու նեու թյան
ընդ հա նուր հար ցե րով զբաղ վե լիս Հաշ վիչ պա -
լա տը ներ կա յա նում է որ պես դաշ նա յին խորհըր -
դա րա նա կան մար մին: Իսկ երբ վե րահս կո ղու -
թյան օբ յեկտ է տա րածք նե րի ֆի նան սա կան
գոր ծու նեու թյու նը, Հաշ վիչ պա լա տը ներ կա յա -
նում է որ պես հա մա պա տաս խան լան դտա գի
(տա րած քի) մար մին։

Որ պես միաց յալ պե տու թյան օ րի նակ, որ -
տեղ գո յու թյուն ու նի տա րած քա յին բյու ջե տա -
յին վե րահս կո ղու թյան հա մա կարգ, կա րող ենք
հի շա տա կել Ֆրան սիան: Ֆրան սիա յի բյու ջե -
տա յին վե րահս կո ղու թյան հա մա կար գին բնո -
րոշ է հա ջոր դա կան ա պա կենտ րո նաց ման,
դրան զու գա հեռ՝ պե տու թյան կող մից վե րա -
հսկո ղու թյան պահ պան ման քա ղա քա կա նու -
թյու նը, ինչ պես նաև ֆի նան սա կան լիա զո րու -
թյուն նե րի հստակ տա րան ջա տու մը կենտ րո -
նա կան, տա րած քա յին և տե ղա կան ինք նա -
կա ռա վարման մար մին նե րի պա տաս խա նա -
տվությու նից6:

Ֆրան սիա յի տա րած քա յին հաշ վիչ պա -
լատ ներն օժտ ված են ե ռա կի լիա զո րու թյուն նե -
րով.

1) ար տա հայ տել կար ծիք ներ և ա ռա ջարկ -
ներ տե ղա կան վար չա կան մար մին նե րի բյու ջե -
տա յին ակ տե րի վե րա բեր յալ, ո րոնց հետ կապ -
ված կան ան հա մա պա տաս խա նու թյուն ներ և
շե ղում ներ.

2) կա յաց նել դա տա կան ո րո շում ներ՝ ըստ
վար չա կան բո լոր մար մին նե րի և պե տա կան
հաս տա տու թյուն նե րի հա շիվ նե րի.

3) ա պա հո վել այդ հաս տա տու թյուն նե րի
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6 См., подробнее: Самойлова Л.М. Контроль над исполнением бюджета во Франции: эволюция правового регулирования.
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կող մից պե տա կան մի ջոց նե րի պատ շաճ կա -
տա րու մը7:

Ֆրան սիա յում, փաս տո րեն, հաշ վիչ պա -
լա տը ներ կա յա նում է որ պես բո ղո քար կիչ դա -
տա կան ինս տան ցիա, ե թե ըն դուն ված ո րո շու -
մը վի ճե լի է8:

Տա րած քա յին հաշ վիչ պա լատ ներ կան Լե -
հաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում, ո րոնք ի րենց
գոր ծու նեու թյու նը ծա վա լում են հան րա պե տու -
թյան Բարձ րա գույն վե րահս կիչ պա լա տի տա -
րած քա յին բա ժին նե րին զու գա հեռ9: 

Իս պա նիա յում բյու ջե տա յին վե րահս կո ղու -
թյան տա րած քա յին մար մին նե րը ձևա վոր վել
են 1990-ա կան նե րի սկզբին: Թեև մինչ այդ ար -
տա քին վե րահս կիչ մար մին ներ կա յին երկ րի
գրե թե բո լոր ինք նա վար շրջան նե րում, սա կայն
Իս պա նիա յի Հաշ վիչ կենտ րո նա կան դա տա -
րա նը դրանց ի րա վա բա նո րեն են թա գե րա տես -
չա կան տա րածք նե րում բյու ջե տա յին վե րահըս -
կո ղու թյան անց կաց ման ման դա տով օժ տել է
միայն 1990-ա կան թվա կան նե րի սկզբին: Նկա -
տենք, որ Հաշ վիչ կենտ րո նա կան դա տա րա նն
ստու գում ներ ի րա կա նաց նե լու ի րա վունք է վե -
րա պա հել միայն հա մա տեղ գոր ծու նեու թյան
պայ մա նով: Բ յու ջե տա յին վե րահս կո ղու թյան ոչ
թե ուղ ղաձիգ, այլ՝ հո րի զո նա կան հա մա կար գի
ստեղծ ման հիմ նա կան նպա տակն այն է, որ
այդ պի սի կա ռուց ված քը նպաս տե լու է վե րահսկո -
ղու թյան ամ րաց մա նը և արդ յու նա վե տու թյան
բարձ րաց մա նն Իս պա նիա յի ամ բողջ տա րած -
քում10:

Մեծ Բ րի տա նիա յում տա րա ծաշր ջա նա յին
վե րահս կիչ մար մին նե րի զար գա ցու մը կապ -
ված է տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման զար -
գա ցած հա մա կար գի գո յու թյան հետ: Մեծ Բ րի -
տա նիան բա ժան ված է տա րա ծաշր ջա նա յին
կազ մա վո րում նե րի (Անգ լիա, Ո ւելս, Շոտ լան -
դիա, Հյուսիսային Իռ լան դիա, նաև՝ Լոն դոն),
ո րոնք ի րենց հեր թին կազմ ված են տե ղա կան
կազ մա վո րում նե րից:

Մեծ Բ րի տա նիան միաց յալ պե տու թյուն է,
նրա բարձ րա գույն ֆի նան սա կան վե րահս կիչ

ինս տի տու տը ղե կա վար վում է Ընդ հա նուր հսկիչ -
նե րի և վերս տու գիչ նե րի (աու դի տոր) կող մից:

Միաց յալ պե տու թյուն է նաև Չի նաս տա նի
Ժո ղովր դա կան Հան րա պե տու թյու նը: Այս տեղ
ֆի նան սա կան վե րահս կո ղու թյան տա րա ծա -
շրջա նա յին մար մին նե րի հա մա կար գը ներ կա -
ռուց ված է հա մա պե տա կան ֆի նան սա կան վե -
րահս կո ղու թյան միաս նա կան հա մա կար գին,
սա կայն կան նաև տե ղա յին ա ռանձ նա հատ կու -
թյուն ներ: Չի նաս տա նում վե րահս կո ղու թյան
տա րա ծաշր ջա նա յին մար մին նե րը ստո րա բա -
ժան վում են հա մայն քա յին աու դի տո րա կան
հաս տա տու թյուն նե րի, պրո վին ցիա նե րի աու դի -
տո րա կան հաս տա տու թյուն նե րի, ինչ պես նաև
ինք նա վար տա րա ծաշր ջան նե րի աու դի տո րա -
կան հաս տա տու թյուն նե րի:

Բուլ ղա րիան ևս պատ կա նում է այն երկըր -
նե րի թվին, որ տեղ տա րա ծաշր ջա նա յին բյու -
ջե տա յին վե րահս կո ղու թյան մար մին նե րը ներ -
կա ռուց ված են հա մա պե տա կան ֆի նան սա կան
վե րահս կո ղու թյան հա մա կար գին: Այս տեղ գո -
յու թյուն ու նեն տա րա ծաշր ջա նա յին վե րահս կիչ-
հաշ վիչ մար մին ներ (տա րա ծաշր ջա նա յին ստո -
րա բա ժա նում ներ), սա կայն դրանք «Բուլ ղա -
րիա յի Հան րա պե տու թյան Հաշ վիչ պա լա տի մա -
սին» օ րեն քի հի ման վրա են թարկ վում են ան -
մի ջա պես Բարձ րա գույն հաշ վիչ պա լա տին, որն
ի րա կա նաց նում է ստու գում ներ, այդ թվում՝ նաև
տե ղա կան բյու ջե նե րի կա տա րո ղա կան նե րի
ստու գում ներ:

Ար տա սահ ման յան փոր ձի վեր լու ծու թյու նը
մեզ թույլ է տա լիս ա նել հետևյալ եզ րա հան գու -
մը. տա րա ծաշր ջա նա յին բյու ջե տա յին վե րահըս -
կո ղու թյան մար մին նե րը հիմ նա կա նում հետևում
են պե տա կան և հա մայն քա յին ֆի նան սա կան
մի ջոց նե րի օգ տա գործ ման օ րի նա կա նու թյա նը,
ճշգրտու թյա նը և արդ յու նա վե տու թյա նը: Տար -
բեր երկր ներ ու նեն այդ պի սի մար մին նե րի կազ -
մա կերպ ման և ի րա վա կան կար գա վոր ման ի -
րենց յու րա հատ կու թյուն նե րը: Ընդ ո րում՝ կարևոր
է նշել, որ վեր ջին տա րի նե րին գե րիշ խող է
դար ձել հա ջոր դա կան բյու ջե տա յին վե րահս կո -

52

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ 
Օ

Ր
Ի

Ն
Ա

Կ
Ա

Ն
Ո

Ւ
Թ

Յ
Ո

Ւ
Ն

  №
1

0
6

  2
0

1
8

7 Ведель Х. Взаимоотношения Федеральной Счетной палаты и Земельных счетных палат Германии // Отношения
между высшими федеральными и местными региональными контрольно-ревизионными органами: материалы меж-
дународного семинара (г. Москва, 14-16 апр. 1998 г.). М., 1999. С. 43.

8 Նույն տեղում, էջ 44:
9 Waline C., Desrousseaux P., Pelle B. Controle et evaluation des finances publiques. Paris, 2009. P. 60.
10 Vázquez R.N. Manual del control externo. Sivilla, 2009. P. 25.



53

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ 

ղու թյան առ կա հա մա կար գը ոչ միայն կա տա -
րե լա գոր ծե լու, այլ նաև տա րա ծաշր ջա նա յին ու
տե ղա կան մա կար դակ նե րում նախ կին վե րա -
հսկո ղու թյան հա մա կար գը ո րա կա պես փո խե -
լու մի տու մը:

Ար տա սահ ման յան երկր նե րից մեծ մա սին
բնո րոշ է բյու ջեի կա տար ման արդ յունք նե րին
հետևե լու մե խա նիզմ նե րի յու րա տի պու թյու նը:
Այդ երկր նե րի փոր ձի ու սում նա սի րու թյու նից
կա րե լի է հետևու թյուն ա նել, որ դրանց ար տա -
քին տա րա ծաշր ջա նա յին վե րահս կիչ մար մին -
նե րի գոր ծու նեու թյան մեջ ա ռաջ նա յին նշա նա -
կու թյուն է ստա ցել նախ նա կան ֆի նան սա կան
վե րահս կո ղու թյու նը (փոր ձա գի տա կան գոր ծու -
նեու թյան տես քով)՝ նպա տա կաուղղ ված տա -
րա ծաշր ջա նա յին և տե ղա կան իշ խա նու թյուն -
նե րի կա ռա վար չա կան ո րո շում նե րի արդ յու նա -
վե տու թյան բարձ րաց մա նը: Ընդ ո րում` վերահըս -
կիչ հաս տա տու թյուն նե րի գոր ծու նեու թյունն
ուղղված է ոչ միայն հան րա յին ֆի նան սա կան

մի ջոց նե րի շար ժի ճշգրտու թյան ստուգ մա նը,
այլև ֆի նան սա կան կա ռա վար ման հա մա կար -
գի կա տա րե լա գործ մա նը՝ ընդ հան րա պես:

Այս պի սով՝ ինչ պես դաշ նա յին, այդ պես էլ
միաց յալ պե տու թյուն նե րում բյու ջե տա յին վե -
րահս կո ղու թյան արդ յու նա վե տու թյան բարձ -
րաց ման ու ղի նե րից մե կը տե ղե րում բյու ջե տա -
յին վե րահս կո ղու թյան հա տուկ մար մին նե րի
ստեղ ծումն է և դրանք բո լոր սուբ յեկտ նե րի վե -
րա բեր յալ վե րահս կիչ մի ջո ցա ռում ներ անց կաց -
նե լու ի րա վուն քով օժ տե լը։ Դա թույլ է տա լիս
ստեղ ծել միաս նա կան ի րա վա կան մի ջա վայր
ա ռան ձին վար չա քա ղա քա կան տա րածք նե րում
և ա պա հո վել բյու ջե տա յին վե րահս կո ղու թյան
անհ րա ժեշտ մա կար դակ՝ ա ռանց լրա ցու ցիչ
ծախ սե րի: 

Այդ փոր ձը կա րող է նպաս տել բյու ջե տա -
յին վե րահս կո ղու թյան կազ մա կերպ ման հա մա -
կար գի ար դիա կա նաց մա նը նաև Հա յաս տա նի
Հան րա պե տու թյու նում:
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ԳԱՅԱՆԵ ՄԵԼԻՔՅԱՆ
ԵՊՀ իրավագիտության մագիստրոս,
ՀՀ գլխավոր դատախազի տեղակալի օգնական

ԿՈՂՄԵՐԻ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՀԱՎԱՍԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՔՐԵԱԿԱՆ
ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ

Հոդ վա ծը նվիր ված է քրեա կան դա տա վա րու թյան ըն թաց քում կող մե րի հա վա սա րու թյանն
ու մրցակ ցու թյա նը: Հոդ վա ծում ներ կա յաց ված են Եվ րո պա կան դա տա րա նի դիր քո րո շում նե րը
վե րը նշված սկզբունք նե րի վե րա բեր յալ, և զու գա հեռ ներ են անց կաց ված ՀՀ քրեա կան դա տա -
վա րու թյան օ րենսգր քում առ կա կար գա վո րում նե րի հետ: Հոդ վա ծում անդ րա դարձ է կա տար ված
նաև ՀՀ քրեա կան դա տա վա րու թյան նոր օ րենսգր քի նա խագ ծի այն կար գա վո րում նե րին, ո րոնք
միտ ված են կող մե րի ան հա վա սա րու թյու նը մեղ մե լուն:

Բա նա լի բա ռեր. մրցակ ցու թյուն, կող մե րի հա վա սա րու թյուն, պաշտ պան, Եվ րո պա կան դա -
տա րան: 

ГАЯНЕ МЕЛИКЯН
Магистр юридических наук,
помощник заместителя генерального прокурора РА

СОСТЯЗАТЕЛЬНОСТЬ И РАВНОПРАВИЕ СТОРОН В ХОДЕ УГОЛОВНОГО 
СУДОПРОИЗВОДСТВА

Статья посвящена состязательности и равноправию сторон в ходе уголовного судопроизводства.
В статье представлены постановления Европейского суда по вышеуказанным принципам. и про-
ведены параллели с существующими положениями Уголовно-процессуального кодекса Республики
Армения. В статье также рассматриваются положения проекта Уголовно-процессуального кодекса
РА, направленные на смягчение неравенства сторон.

Ключевые слова: состязательность, равноправие сторон, защитник, Eвропейский суд.

GAYANE MELIKYAN
Master of studies in law,
Assistant of deputy prosecutor general of the RA

THE PRINCIPLES OF ADVERSARIAL TRIAL AND EQUALITY OF ARM IN 
CRIMINAL PROCEDURE

The article is devoted to the principles of adversarial trial and equality of arms in the course of
criminal proceedings. The article presents the judgments of the European Court of Human Rights
covering the above stated principles and draws parallels with the existing provisions of the Code of
Criminal Procedure of the Republic of Armenia. The regulations of the draft Criminal Procedure
Code of RA aimed at mitigating the inequality of the parties are also discussed.

Keywords: adrversarial trial, equality of arms, defender, European court.
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ՎԱՐԴՈՒՀԻ ՍԱՐԳՍՅԱՆ
Հայաստանի երիտասարդական հիմնադրամի իրավաբան

ՎՃՌԱԲԵԿ ԲՈՂՈՔԻ ՆԱԽՆԱԿԱՆ ՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔՈՎ ԿԱՅԱՑՎՈՂ 
ԴԱՏԱԿԱՆ ԱԿՏԵՐԻ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ

Հոդ վա ծի շրջա նակ նե րում ու սում նա սիր վել են Վճ ռա բեկ բո ղո քի նախ նա կան քննու թյան
արդ յուն քով կա յաց վող դա տա կան ակ տե րի տե սակ նե րը, այ սինքն՝ այն ի րա վա կան հետևանք նե -
րը, ո րոնք ա ռա ջա նում են վճռա բեկ բո ղո քի ձևին ու բո վան դա կու թյա նը ներ կա յաց վող պա հանջ -
նե րը չպահ պա նե լու դեպ քում: Քն նարկ վել է, թե ո՛ր պայ ման նե րում ան ձի հա մար ե րաշ խա վոր -
ված կլի նի ող ջա միտ ժամ կետ նե րում հիմ նա վոր բո ղոք բե րե լու, դա տա րա նի մատ չե լիու թյան և
ար դար դա տաքն նու թյան ի րա վուն քը: Հա մա կող մա նի անդ րա դար ձել ենք վճռա բեկ բո ղո քն ա -
ռանց քննու թյան թող նե լու, բո ղո քը վե րա դարձ նե լու, բո ղո քը ըն դու նե լու կամ մեր ժե լու հիմ քե րին
ու ժամ կետ նե րին:  Վեր լու ծել ենք ո րո շում նե րի պատ ճա ռա բան վա ծու թյու նը, որ կոչ ված է պար -
զա բա նե լու, թե ին չո՛ւ է դա տա րա նը հանգել այս կամ այն հետևու թյան, ո՛ր ի րա վա նոր մով է ղե -
կա վար վել նման ո րո շում կա յաց նե լիս, քա նի որ պատ ճա ռա բան վա ծու թյու նը պա հան ջում է ոչ
միայն հիմ նա վոր ված և հա մա պա տաս խան ո րակ ու նե ցող դա տա կան ակ տե րի առ կա յու թյուն,
այլև ո րո շա կի այլ ո րակ նե րի ա պա հո վում, ո րոնք դա տա կան ակ տը դարձ նում են հան րու թյա նը և
մաս նա գի տա կան լսա րա նին հա սա նե լի ու հա մո զիչ: Հոդ վա ծի ու սում նա սի րու թյունն ի րա կա -
նաց րել ենք քրեա կան դա տա վա րու թյան նոր օ րենսգր քի նա խագ ծի և գոր ծող օ րենսգր քի հա մե -
մա տա կան վեր լու ծու թյան մի ջո ցով:

Բա նա լի բա ռեր. Վճ ռա բեկ բո ղոք, դա տա կան ակ տեր, ար դար դա տաքն նու թյուն, ող ջա միտ
ժամ կետ ներ, դա տա րա նի մատ չե լիու թյուն:

ВАРДУИ САРКИСЯН 
Юрист Молодёжного фонда Армении

ВИДЫ СУДЕБНЫХ АКТОВ, ПРИНЯТЫХ В РЕЗУЛЬТАТЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО 
РАССЛЕДОВАНИЯ КАССАЦИОННОЙ ЖАЛОБЫ

В рамках статьи рассмотрены виды судебных актов, принимаемых в результате предвари-
тельного расследования на Кассационную жалобу, то есть те юридические последствия, которые
возникают в случае несоблюдения требований формы и содержания кассационной жалобы.
Было обсуждено, при каких обстоятельствах будет гарантировано право лица на подачу жалобы,
доступа к суду и справедливое судебное разбирательство в разумные сроки.
Всесторонне коснулись вопросов допущения Кассационной жалобы без рассмотрения, возврата
жалобы, оснований и сроков приятия или отклонения жалобы.

Проанализировали причины принятия решений, которые призваны разъяснить, почему суд
пришел к такому или иному выводу, какими правовыми нормами он регулировался при принятии
данного решения, потому что причинность требует не только обоснованности и соответствующего
качества существующих судебных актов, но и обеспечения некоторые другие качества, которые
делают судебный акт доступным и убедительным для общества и профессиональной аудитории.

Исследование статьи мы провели с помощью сравнительного анализа нового Уголовно-про-
цессуального кодекса и действующего Кодекса.

Ключевые слова: Кассационная жалоба, судебные акты, справедливый суд, разумные
сроки, доступность суда.
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VARDUHI SARGSYAN
Lawyer Youth foundation of Armenia

THE TYPES OF JUDICIAL ACTS ADOPTED AS A RESULT OF THE PRELIMINARY INVESTIGATION 
OF THE CASSATION APPEAL

In the framework of the article the types of judicial acts adopted as a result of the preliminary in-
vestigation of the cassation complaint were examined i.e. those legal consequences that arise in case
of non-compliance with the requirements of the cassation complaint form and contents. It was
discussed in which conditions the person’s right of substantiated complaints, accessibility to court and
fair trial within a reasonable term is guaranteed. We have touched upon the bases and terms of the
cassation complaint without examination, returning the complaint, accepting or declining the complaint.
We have analyzed the reasoning of the decisions that are meant to clarify why the court has come to
this or that conclusion, which legal provisions were behind making such a decision as reasonableness
requires not only the existence of justified judicial acts with respective quality, but also providing
certain other qualities that make the judicial act accessible and convincing both to the public and to
the professional audience. We have conducted the study through a comparative analysis of the new
draft of Criminal Procedure Code and the current Code.

Keywords: Cassation protest, judicial acts, fair trial reasonable terms, accessibility of the court.
_______________________________________________________________________________________________

* * *
_______________________________________________________________________________________________

ԱՐՄԻՆԵ ՄԵԼԻՔՍԵԹՅԱՆ
ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիրի ակադեմիայի 
իրավագիտության ֆակուլտետի քրեական իրավունքի և 
քրեաբանության ամբիոնի դոցենտ, 
ոստիկանության փոխգնդապետ, 
իրավաբանական գիտությունների թեկնածու

ԴԱՏԱՐԱՆՆԵՐԻ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԴԻՐՔՈՐՈՇՈՒՄՆԵՐԻ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ
ՔՐԵԱԻՐԱՎԱԿԱՆ ԳՆԱՀԱՏՈՂԱԿԱՆ ԿԱՏԵԳՈՐԻԱՆԵՐԻ ՄԵԿՆԱԲԱՆՄԱՆ

ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ

Հոդ վա ծը նվիր ված է քրեաի րա վա կան գնա հա տո ղա կան կա տե գո րիա նե րի մեկ նա բա նու -
թյա նը: Գ նա հա տո ղա կան է հա մար վում այն կա տե գո րիան, ո րի բո վան դա կու թյունն ամ բող ջու -
թյամբ պար զա բան ված չէ ի րա վա կան ակ տով: Հե ղի նակն ա ռանձ նաց նում է գնա հա տո ղա կան
կա տե գո րիա նե րի առ կա յու թյան դրա կան և բա ցա սա կան կող մե րը: Հոդ վա ծում կարևոր վել է դա -
տա րա նի դե րը միա տե սակ դա տա կան պրակ տի կա ստեղ ծե լու հա մար:

Բա նա լի բա ռեր. գնա հա տո ղա կան կա տե գո րիա, հան ցա կազմ, դա տա րան, դա տա կան
պրակ տի կա, քրեա կան օ րենս գիրք, նոր մի մեկ նա բա նու թյուն:
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АРМИНЕ МЕЛИКСЕТЯН 
Доцент кафедры уголовного права и криминологии 
Академии Образовательного комплекса Полиции РА, 
подполковник полиции, 
кандидат юридических наук 

ЗНАЧЕНИЕ ПРАВОВЫХ ПОЗИЦИЙ СУДОВ В ПРОЦЕССЕ ТОЛКОВАНИЯ 
УГОЛОВНО-ПРАВОВЫХ ОЦЕНОЧНЫХ КАТЕГОРИЙ

Статья посвящена толкованию уголовно-правовых оценочных категорий. Оценочными счи-
таются те категории, содержание которых полностью не прояснено правовым актом. Автор
выделяет положительные и отрицательные стороны оценочных категорий. В статье отмечена
роль суда для создания единой судебной практики.

Ключевые слава: оценочная категория, состав преступления, суд, судебная практика,
уголовный кодекс, толкование нормы.

ARMINE MELIKSETYAN
An associate professor of the Chair of Criminal Rights and Criminology, 
Academy of Educational Complex RA Police, 
police lieutenant colonel, PhD

THE VALUE OF LEGAL POSITIONS OF COURTS IN THE PROCESS OF INTERPRETATIONS OF
EVALUATIVE CRIMINAL CATEGORIES

The article is devoted to the interpretation of evaluative criminal categories. The category is
considered evaluative if is not completely clarified by a legal act. An author distinguishes positive and
negative sides of evaluative category. In the article the role of court is marked for creation even
judicial practice.

Keywords: evaluative category, corpus delict, court, judicial practice, criminal code, interpretation
of the norm.
_______________________________________________________________________________________________

* * *
_______________________________________________________________________________________________

ԱՐՄԻՆԵ ՉՈԲԱՆՅԱՆ
ՀՀ փաստաբան 

ՊԱՐՏԱԴԻՐ (ՀԱՐԿԱԴԻՐ) ՄԵԴԻԱՑԻԱՅԻ ԿԻՐԱՌՄԱՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՀԵՏԵՎԱՆՔՆԵՐԸ 
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ

Հոդ վա ծը վե րա բե րում է Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում պար տա դիր մե դիա ցիա յի կի -
րառ ման ի րա վա կան հետևանք նե րին: Աշ խա տան քում վեր լուծ վել են ՀՀ նոր քա ղա քա ցիա կան
դա տա վա րու թյան օ րենսգր քում մե դիա ցիա յի վե րա բեր յալ ամ րա գր ված հոդ ված նե րը: Եվ րո պա -
կան երկր նե րի ի րա վա կան հա մա կար գի փոր ձի ու սում նա սի րու թյան արդ յուն քով ա ռա ջարկ վել է
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում կի րա ռել պար տա դիր մե դիա ցիան: 

Բա նա լի բա ռեր. իրա վա կան հա մա կարգ, ի րա վունք ներ և օ րի նա կան շա հեր, ար տա դա տա -
կան կարգ, մի ջազ գա յին վե ճեր, քա ղա քա ցիա կան գոր ծեր, պար տա դիր մե դիա ցիա, կա մա վոր
գոր ծըն թաց:
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АРМИНЕ ЧОБАНЯН
Палата адвокатов в РА

ПРАВОВЫЕ ПОСЛЕДСТВИЯ ПРИМЕНЕНИЯ ПРИНУДИТЕЛЬНОГО ПОСРЕДНИЧЕСТВА 
(МЕДИАЦИИ) В РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ

Данная статья касается правовых последствий применения обязательной медиации в
Республике Армения.

В работе проанализированы все статьи, касающиеся медиации, нового гражданского про-
цессуального кодекса Республики Армения и в результате изучения опыта правовой системы в
европейсках странах было предложено применить обязательную медиацию в РА.

Ключевые слова: Правовая система, права и правовые интересы, внесудебная категория,
международные споры, гражданские дела, обязательное посредничество, добровольный
процесс. 

ARMINE CHOBANYAN
Chamber of Advocates in RA

LEGAL CONSEQUENCES OF THE USE OF COMPULSORY MEDIATION 
IN THE REPUBLIC OF ARMENIA

This article deals with the legal consequences of applying mandatory mediation in the Republic of
Armenia.

In the article analyzed related articles of casing mediation of the new civil procedural code of the
Republic of Armenia, and as a result of studying the experience of the legal system in European
countries, it was suggested to apply compulsory mediation to the Republic of Armenia. 

Keywords: legal system, rights and legal interests, extrajudicial category, international disputes,
civil cases, compulsory mediation, voluntary process.
_______________________________________________________________________________________________

* * *
_______________________________________________________________________________________________

ԱՆԱՀԻՏ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ
ՀՀ Ազգային ժողովի պատգամավորի օգնական

ՄՈՒՍՈՒԼՄԱՆԱԿԱՆ ԱՐԳԵԼՔԻ ՕՐԻՆԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՏԱՐԱԾՔԻ
ՀԱՍԱՆԵԼԻՈՒԹՅՈՒՆՆ ՈՒ ԱՊԱՍՏԱՆԻ ՀԱՅՑՈՒՄԸ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ՀԱՆՐԱՅԻՆ

ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՏԵՍԱՆԿՅՈՒՆԻՑ

Այս հոդ վա ծի նպա տակն է վեր լու ծել այս պես կոչ ված «Մու սուլ մա նա կան ար գել քի» ի րա վա -
կա նու թյան խնդի րը մի ջազ գա յին հան րա յին ի րա վուն քի տե սանկ յու նից: Չ նա յած այս հիմ նա -
հարցն ու նի բազ մա թիվ խնդիր ներ, հոդ վա ծը կենտ րո նա նում է այն հար ցի վրա՝ արդ յոք ԱՄՆ
գոր ծա դիրի հրա մա նը խախ տո՞ւմ է մի ջազ գա յին փախս տա կան նե րի ի րա վուն քը՝ մուտք դե պի
երկ րի տա րածք և ա պաս տան խնդրե լու տե սանկ յու նից: Փախս տա կան նե րը ձգտում են ան -
վտան գու թյան այլ երկ րում, երբ նրանք կանգ նում են հա լա ծան քի սպառ նա լի քի դի մաց, և սե փա -
կան եր կի րը չի ցան կա նում կամ չի կա րող պաշտ պա նել նրանց: Ն րանք այն մար դիկ են, ո րոնց
ա պաս տան տրա մադ րե լու մեր ժու մը կա րող է պայթ յու նավ տանգ հետևանք ներ ու նե նալ: Ն րանց
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ի րա վունք նե րը պետք է հարգ վեն ա պաս տան խնդրե լուց ա ռաջ, ա պաս տան խնդրե լու ըն թաց -
քում և հե տո:

Բա նա լի բա ռեր. փախս տա կան, ա պաս տան, չհանձ նե լու պար տա վո րու թյուն, յուս կո գենս,
սո վո րու թա յին ի րա վունք, փախս տա կան նե րի կար գա վի ճա կի մա սին կոն վեն ցիա («1951թ.
կոնվենցիա»):

АНАИТ ПЕТРОСЯН
Помощница депутата Национального Собрания Республики Армения 

ЗАКОННОСТЬ МУСУЛЬМАНСКОГО ЗАПРЕТА И ТЕРРИТОРИАЛЬНОГО ДОСТУПА, 
А ТАКЖЕ ОБРАЩЕНИЕ ПО ПРЕДОСТАВЛЕНИЮ УБЕЖИЩА С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ 

МЕЖДУНАРОДНОГО ОБЩЕСТВЕННОГО ПРАВА

Цель этой статьи–анализировать так называемую проблему легальности “Мусульманского
запрета” с точки зрения международного общественного права. Несмотря на то, что этот вопрос
имеет множество проблем, эта статья уделяет основное внимание на то, нарушает ли Исполнительный
приказ США права международных беженцев с точки зрения доступа в территорию страны и
предоставления убежища. Беженцы стремятся к безопасности в другой стране, когда они стал-
киваются с угрозой преследования и их страна не хочет или не в силах защитить их. При отказе
убежища таких людей, последствия могут быть взрывоопасными. Их права не должны нарушаться
прежде чем просить убежище, во время и после предоставления убежища. 

Ключевые слова: беженец, убежище, обязательство не сдаваться, юс когенс, конвенция о
статусе беженцев (Конвенция 1951 г.).

ANAHIT PETROSYAN
National Assembly of the Republic of Armenia, Deputy Assistant

THE LEGALITY OF MUSLIM BAN IN RELATIONS OF ACCESS TO TERRITORY AND 
SEEKING ASYLUM UNDER PUBLIC INTERNATIONAL LAW

The purpose of this article is to analyze the issue of legality of so called “Muslim ban” under
public international law. While this issue has a myriad of problems the article will be focused to the
question whether the USA Executive order violates international refugee law in relations of access to
territory and seeking asylum. Refugees seek safety in other countries when they face a threat of
persecution and their own country is unwilling or unable to protect them. When experiencing of
fearing serious violations of their fundamental rights, they have no choice but to leave their homes,
their families and communities in order to survive. These are people for whom denial of asylum has
potentially deadly consequencesand their rights should be respected prior to, during, and after the
process of seeking asylum.

Keywords: refugee, asylum, non-refoulment obligation, jus cogens, customary law, Convention
relating to the Status of Refugees (‘1951 Convention’).

Օ
Ր

Ի
Ն

Ա
Կ

Ա
Ն

Ո
Ւ

Թ
Յ

Ո
Ւ

Ն
  №

1
0

6
  2

0
1

8



ՎԱՉԻԿ ԲՐՈՒՏՅԱՆ
Մանկ. գիտ. դոկտոր
«Մխիթար Գոշ» հայ-ռուսական միջազգային համալսարանի ռեկտոր

ԻՐԱՎԱԲԱՆՆՆԵՐԻ ԻՐԱՎԱԳԻՏԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԲԱՐՁՐԱՑՈՒՄԸ ՈՐՊԵՍ ՀՀ
ՀԱԿԱԿՈՌՈՒՊՑԻՈՆ ՔԱՂԱՔԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆԱՎԵՏ ՊԱՅՄԱՆ

Կո ռուպ ցիա յի հա կազդ ման արդ յու նա վե տու թյան բարձ րա ցու մը պայ մա նա վոր ված է տվյալ
երևույ թի ա ռա վել բարձր աս տի ճա նի հա սա րա կա կան վտան գա վո րու թյամբ: Հոդ վա ծում բա -
ցա հայտ վում է ի րա վա բան նե րի հա կա կո ռուպ ցիոն ի րա վա գի տակ ցու թյան ձևա վո րու մը, ո րի
լա վա գույն մի ջո ցը, հե ղի նա կի կար ծի քով, դաս տիա րա կու թյու նը և հա կա կո ռուպ ցիոն կրթու -
թյունն է:

Բա նա լի բա ռեր. կո ռուպ ցիա, ի րա վա բան նե րի ի րա վա գի տակ ցու թյուն, հա կա կո ռուպ ցիոն
քա ղա քա կա նու թյուն, ի րա վա կան դաս տիա րա կու թյուն, ի րա վա կան կրթու թյուն:

ВАЧИК БРУТЯН 
Доктор пед. наук,
ректор Армянско-Российского международного
университета “Мхитар Гош” в РА

ПОВЫШЕНИЕ ПРАВОСОЗНАНИЯ ЮРИСТОВ, КАК ЭФФЕКТИВНОЕ УСЛОВИЕ 
РЕАЛИЗАЦИИ АНТИКОРРУПЦИОННОЙ ПОЛИТИКИ РА

Повышение эффективности противодействия коррупции обусловлено крайне высокой
степенью общественной опасности данного явления. В статье раскрываются сущность форми-
рования антикоррупционного правосознания юристов, одним из способов формирования
которого автор считает воспитание и антикоррупционное образование.

Ключевые слова: коррупция, правосознание юристов, антикоррупционная политика,
правовое воспитание, правовое образование.

VACHIK BRUTYAN 
Doctor of ped. science,
Rector of the Armenian-Russian International University of 
“Mkhitar Gosh in” RA.

INCREASING THE LEGAL AWARENESS OF LAWYERS AS AN EFFECTIVE CONDITION 
IN THE REALIZATION OF ANTI-CORRUPTION POLICY OF THE REPUBLIC OF ARMENIA

Increasing the effectiveness of the fight against corruption is conditioned by the extreme degree
of public danger of this phenomenon. The article reveals the essence of the formation of anti-
corruption legal awareness of lawyers, one of the ways of formation of which the author considers
education and anti-corruption education. 

Keywords: corruption, legal awareness of lawyers, anti-corruption policy, legal education and
upbringing.
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ԱՆՆԱ ՀԱԿՈԲՅԱՆ
ՀՀ ԳԱԱ Փիլիսոփայության, 
սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտի հայցորդ

ՆԱԽԱԴԵՊԸ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ

Սույն գի տա կան հոդ վա ծում ներ կա յաց վում են Անգ լիա յի ի րա վուն քի աղբ յուր նե րը: Ման րա -
մասն բնու թագր վում են դրանց տե սակ նե րը, ծագ ման ե ղա նակ ներն ու ա ռանձ նա հատ կու թյուն -
նե րը: Անդ րա դարձ է կա տար վում ընդ հա նուր ի րա վուն քի հա մա կար գի աղբ յուր նե րի հա րա բե -
րակ ցու թյան և են թա կա յու թյան հար ցե րին: Միա ժա մա նակ դի տարկ վում են ստա տուտ նե րի կի -
րառ ման դեպ քե րը: Ն կա րագր վում է նաև ո րոշ դա տա կան գոր ծե րի ratio decidendi-ն:

Բա նա լի բա ռեր. ի րա վուն քի աղբ յուր, նա խա դեպ, սո վո րույթ, ի րա վուն քի պատ մու թյուն,
ստա տուտ, ratio decidendi, դա տա կան գործունեություն:

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

ПРЕЦЕДЕНТ В СИСТЕМЕ ИСТОЧНИКОВ ОБЩЕГО ПРАВА

В данной научной статье представлены источники английского права. Подробно характеризуются
их виды, способы происхождения и их особенности. Затрагиваются вопросы соотношения и суб -
ординации источников в системе общего права. Одновременно рассматриваются случаи
применения статутов. Также описывается ratio decidendi некоторых судебных дел. 

Ключевые слова: источник права, прецедент, обычай, история права, статут, ratio decidendi,
судебная деятельность.

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

THE PRECEDENT IN THE SYSTEM OF COMMON LAW SOURCES

The following scientific article presents the sources of English law. Their types, methods of origin
and features are described in detail. The matters of correlation and subordination of the sources in
the common law system are concerned. In the mean time, the cases of statute application are
considered. The ratio decidendi of some judicial cases is also described. 

Keywords: source of law, precedent, custom, history of law, statute, ratio decidendi, judicial ac-
tivity.
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ԳՐԻԳՈՐ ՆԵՐՍԻՍՅԱՆ
ՀՀ հաշվեքննիչ պալատի 2-րդ վարչության գլխավոր մասնագետ,
ՀՀ ԱԻՆ Ճգնաժամային կառավարման ակադեմիայի 
բնական գիտությունների ամբիոնի վարիչ, 
մանկավարժական գիտությունների թեկնածու

ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ
ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՆ ԱՐՏԱՍԱՀՄԱՆՅԱՆ ԵՐԿՐՆԵՐՈՒՄ

Ինչ պես դաշ նա յին, այն պես էլ ու նի տար պե տու թյուն նե րում բյու ջե տա յին վե րահս կո ղու թյան
արդ յու նա վե տու թյան բարձ րաց ման ու ղի նե րից մե կը տե ղե րում բյու ջե տա յին վե րահս կո ղու թյան
հա տուկ մար մին նե րի ստեղ ծումն է և դրանք բո լոր սուբ յեկտ նե րի վե րա բեր յալ վե րահս կիչ մի ջո -
ցա ռում ներ անց կաց նե լու ի րա վուն քով օժ տե լը: Դա թույլ է տա լիս ստեղ ծել միաս նա կան ի րա վա -
կան դաշտ ա ռան ձին վար չա կան տա րածք նե րում և ա ռանց լրա ցու ցիչ ծախ սե րի ա պա հո վել բյու -
ջե տա յին վե րահս կո ղու թյան անհ րա ժեշտ մա կար դակ:

Ար տա սահ ման յան երկր նե րի փոր ձը կա րող է օգ տա գործ վել նաև Հա յաս տա նի Հան րա պե -
տու թյու նում բյու ջե տա յին վե րահս կո ղու թյան կազ մա կերպ ման հա մա կար գի ար դիա կա նաց ման
գոր ծըն թա ցում: 

Բա նա լի բա ռեր. բյու ջե տա յին վե րահս կո ղու թյուն, դաշ նա յին պե տու թյուն, ու նի տար պե տու -
թյուն, վար չա կան տա րածք, ի րա վա կան դաշտ, արդիականացում:

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

ОСОБЕННОСТИ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ БЮДЖЕТНОГО КОНТРОЛЯ 
В ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАНАХ

Одним из способов повышения бюджетного контроля как в федеральных, так и в
унитарных государствах является создание специальных органов бюджетного контроля на
местах и   наделение их правами для проведения контрольных мероприятий в отношении всех
субъектов. Это позволяет создать единую правовую базу на отдельных административных
территориях и без дополнительных затрат обеспечить необходимый уровень бюджетного
контроля.

Опыт зарубежных стран также может быть использован в процессе модернизации системы
бюджетного контроля в Республике Армения.

Ключевые слова: бюджетный контроль, федеральное государство, унитарное государство,
административная территория, правовое поле, модернизация.
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PECULIARITIES OF LEGAL REGULATION OF BUDGETARY CONTROL 
IN ABROAD COUNTRIES

One of the ways to increase budget surveillance is the creation of special budget control bodies
on the ground in both the federal and unitary states and giving them the right to control the activities
of all entities. It allows to create unity legal area in the separate administrative territories and to
ensure the level of budget control without additional costs.

The experience of foreign countries can also be used in the process of modernizing the budget
control system in the Republic of Armenia.

Keywords: budgetary control, federal state, unitary state, administrative territory, legal area,
modernization.
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Հան դե սում տպագր վող հոդ ված նե րը պետք է ունենան գի տա գործ նա կան կամ ու սում նա մե թո դա -
կան բնույթ: Հոդ վա ծը պետք է վե րա բեր ի ի րա վա գի տու թյան ո լոր տին, իսկ բա ցա ռիկ դեպ քե րում՝ մեծ
հե տաքրք րու թյուն վա յե լող, գի տա գործ նա կան մեծ ար ժեք ներ կա յաց նող ու սում նա սի րու թյուն նե րին:

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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