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իրա վունքների պաշտպան, իրավ. գիտ. թեկնածու, ԵՊՀ իրա -
վա գիտության ֆակուլտետի քրեական դատավարության և կրի -
մի նալիստիկայի ամբիոնի դոցենտ (համաձայնությամբ)
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Դես պա նը շնոր հա վո րել է ՀՀ դա տա խա -
զու թյան հա մա կար գի հիմ նադր ման 100-ամ յա
հո բել յա նի կա պակ ցու թյամբ՝ բարձր գնա հա -
տել Հա յաս տա նի ան կա խա ցու մից ի վեր եր կու
բա րե կամ երկր նե րի դա տա խա զու թյուն նե րի
միջև ի րա վա կան օգ նու թյան, դա տա պարտ յալ -

նե րի հանձն ման կա ռու ցա կար գե րի կա տա րե -
լա գործ ման ուղ ղու թյամբ ար ձա նագր ված ձեռք -
բե րում նե րը, ինչ պես նաև մի ջազ գա յին հան -
ցա վո րու թյան դեմ պայ քա րում Հա յաս տա նի և
Ի րա նի ի րա վա պահ մար մին նե րի միջև ձևա -
վոր ված սերտ հա մա գոր ծակ ցու թյու նը:

ՀՀ գլխա վոր դա տա խազն իր հեր թին
կարևո րել է ՀՀ գլխա վոր դա տա խա զու թյան
հետ դես պան Սե յեդ Քա զեմ Սա ջա դիի կող մից
ակ տիվ շփում նե րը, ո րոնք նպաս տում են ի րա -
վա կան փո խօգ նու թյան ո լոր տում ի հայտ ե կող

աշ խա տան քա յին խնդիր նե րի օ պե րա տիվ լուծ -
մա նը: Ար թուր Դավթ յա նը նաև նշել է, որ միջ -
ազ գա յին և երկ կողմ տար բեր ձևա չա փե րով եր -
կու երկր նե րի դա տա խա զու թյուն նե րի միջև
պար բե րա կան բնույթ ստա ցած բարձր մա կար -
դա կի հան դի պում նե րը, ակ տիվ երկ խո սու թյու -
նը հա մա գոր ծակ ցու թյան ա վե լի մեծ հե ռա նկար -
ներ և հ նա րա վո րու թյուն ներ են ստեղ ծում՝
նկատի ու նե նա լով եր կու հարևան երկր նե րի
քա ղա քա ցի նե րի ակ տիվ փո խայ ցե լու թյուն նե -
րով պայ մա նա վոր ված՝ նրանց ի րա վա կան
պաշտ պա նու թյան ա պա հով ման, ինչ պես նաև
թմրա մի ջոց նե րի ա պօ րի նի շրջա նա ռու թյան,
անդ րազ գա յին այլ հան ցա գոր ծու թյուն նե րի դեմ
պայ քա րում ա ռա վել արդ յու նա վետ մե խա նիզմ -
նե րի գոր ծադր ման անհ րա ժեշ տու թյու նը:

Հան դիպ ման ըն թաց քում քննարկ վել են
ԻԻՀ գլխա վոր դա տա խազ Մո հա մադ Ջա ֆար
Մոն թա զե րիի հրա վե րով ա ռա ջի կա յում ՀՀ գլխա -
վոր դա տա խազ Ար թուր Դավթ յա նի՝ Ի րա նի
Իս լա մա կան Հան րա պե տու թյուն կա տա րե լիք
այ ցին, ինչ պես նաև 2017թ. նո յեմ բե րին Սանկտ
Պե տեր բուր գում կա յա ցած Շան հա յի հա մա գոր -
ծակ ցու թյան կազ մա կեր պու թյան ան դամ երկըր -
նե րի գլխա վոր դա տա խազ նե րի նիս տե րի շրջա -
նակ նե րում տե ղի ու նե ցած ՀՀ և ԻԻՀ գլխա վոր
դա տա խազ նե րի հան դիպ ման ըն թաց քում
քննարկ ված՝ հա մա գոր ծակ ցու թյան խո րաց մա -
նը վե րա բե րող հարցեր:

ÐÐ ¶ÈÊ²ìàð ¸²î²Ê²¼ ²ðÂàôð ¸²ìÂÚ²ÜÜ ÀÜ¸àôÜºÈ ¾
Ð²Ú²êî²ÜàôØ ÆÆÐ ²ðî²Î²ð¶ ºì ÈÆ²¼àð ¸ºêä²Ü 

êºÚº¸ ø²¼ºØ ê²æ²¸ÆÆÜ
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ՀՀ գլխա վոր դա տա խազ Ար թուր Դավթ -
յա նը սեպ տեմ բե րի 9-ից 13-ը Յո հան նես բուր -
գում մաս նակ ցել է Դա տա խազ նե րի մի ջազ գա -
յին ա սո ցիա ցիա յի (ԴՄԱ) 23-րդ  ա մե նամ յա կոն -
ֆե րան սին և հա մա ժո ղո վին, ո րին մաս նակ ցել
են մոտ 100 երկրի դա տա խա զու թյուն նե րի և
մի ջազ գա յին կազ մա կեր պու թյուն նե րի պատ վի -
րա կու թյուն ներ:

Հա մա ժո ղո վը հրա վիր վել է «Դա տա խա -
զա կան ան կա խու թյու նը. հա սա րա կու թյան մեջ
ար դա րա դա տու թյան անկ յու նա քար» խո րա գրի
ներ քո և այս տա րի նվիր ված է դա տա խա զա -
կան հա մա կար գի ան կա խու թյան` աշ խար հում
կի րառ վող կա ռու ցա կար գե րի արդ յու նա վե տու -
թյա նը, դա տա խա զա կան ծա ռա յու թյան ղե կա -
վար ման և հաշ վետ վո ղա կա նու թյան, դա տա -
խա զի ան ձի պաշտ պա նու թյան, դա տա խա զա -
կան հա մա կար գի նկատ մամբ հան րա յին վստա -
հու թյան հիմ նախն դիր նե րին:

Հա մա ժո ղո վի շրջա նակ նե րում քննարկ վել
են սահ մա նադ րաի րա վա կան բա վա րար ե րաշ -
խիք նե րով դա տա խա զա կան հա մա կար գե րի
նկատ մամբ քա ղա քա կան ազ դե ցու թյուն նե րի
չե զո քաց մա նը, հա սա րա կա կան տար բեր շրջա -
նակ նե րի հետ հա ղոր դակց ման արդ յու նա վետ
գոր ծի քա կազ մի կի րառ մամբ դա տա խա զու -
թյուն նե րի ան կա խու թյան վե րա բեր յալ հան -
րա յին ի րա կան պատ կե րա ցում նե րի ձևա վոր -
մա նը, վեր ջինս տա րա տե սակ հնա րա վոր
ճնշում նե րին դի մա կա յե լու մի ջոց դարձ նե լուն

առնչ վող ժա մա նա կա կից մար տահ րա վեր նե -
րը:

Մտ քեր են փո խա նակ վել նաև դա տա խազ -
նե րի վար քագ ծի և կար գա պա հա կան կա նոն -
նե րի, ա ռաջ խա ղաց ման, խրա խուս ման կա ռու -
ցա կար գե րի կա տա րե լա գործ ման, դա տա խազ -
նե րի մաս նա գի տա կան ու ո րա կա կան չա փո -
րո շիչ նե րի, ինչ պես նաև է լեկտ րո նա յին հան -
ցա գոր ծու թյուն նե րի դեմ պայ քա րում անդ րազ -
գա յին հա մա գոր ծակ ցու թյան, դա տա խա զա կան
տար բեր մի ջազ գա յին ցան ցե րի գոր ծու նեու -
թյան արդ յու նա վե տու թյան բարձ րաց ման ակ -
տո ւալ հար ցե րի շուրջ: 

ՀՀ գլխա վոր դա տա խազ Ար թուր Դավթ -
յա նը հա մա ժո ղո վին հան դես է ե կել հաշ վե տվո -
ղա կա նու թյան և ինք նու րույ նու թյան սկզբունք -
նե րի շրջա նակ նե րում դա տա խա զա կան հա մա -
կար գի կա ռա վար ման հիմ նախն դիր նե րի վե -
րա բեր յալ ե լույ թով: Ար թուր Դավթ յա նը ող ջու -
նել և խիստ ար դիա կան է հա մա րել աշ խար -
հում հան րա յին հա ղոր դակ ցու թյան և քա ղա -
քա կան ազ դե ցու թյան տեխ նո լո գիա կան զար -
գաց ման ներ կա յիս ժա մա նա կաշր ջա նում դա -
տա խա զա կան հա մա կար գի ան կա խու թյան ա -

պա հով ման մար տահ րա վե րը գլո բալ ֆո րու մի
քննարկ ման ա ռար կա դարձ նե լու հան գա ման -
քը:

Նա նշել է, որ ցան կա ցած երկ րում արդ յու -
նա վետ, վստա հե լի և լե գի տիմ ար դա րա դա -
տու թյան հա մա կար գի կա յաց ման հա մար չա -

ÐÐ ¶ÈÊ²ìàð ¸²î²Ê²¼ ²ðÂàôð ¸²ìÂÚ²ÜÜ ²ÞÊ²î²Üø²ÚÆÜ
²Úòàì ØºÎÜºÈ ¾ Ð²ð²ì²üðÆÎÚ²Ü Ð²Üð²äºîàôÂÚàôÜ
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փա զանց կարևոր է քա ղա քա կան և տա րա տե -
սակ այլ ճնշում նե րից, ներ գոր ծու թյուն նե րից
դա տա խա զա կան հա մա կար գի պաշտ պան վա -
ծու թյան, քա ղա քա ցիա կան վե րահս կո ղու թյան
ի րա վա կան ե րաշ խիք նե րի ներդ րումն ու գոր -

ծադր ման պայ ման նե րի ա պա հո վու մը, ընդ հան -
րա կան մի ջազ գա յին ստան դարտ նե րի տե ղայ -
նա ցու մը:

ՀՀ գլխա վոր դա տա խազն ընդգ ծել է, որ
այս ուղ ղու թյամբ Հա յաս տա նում վեր ջին մի քա -
նի տա րի նե րին ի րա կա նաց վել են նշա նա կա լի
գործ նա կան քայ լեր: «Հա յաս տա նում կա տար -
ված սահ մա նադ րաի րա վա կան բա րե փո խումնե -
րը կան խո րո շել են դա տա խա զու թյան զար գաց -
ման ու ղի նե րը, իսկ 2017թ. ըն դուն ված և այս
տար վա ապ րի լից ու ժի մեջ մտած «Դա տա խա -
զու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քն ստեղ ծել է դա տա -
խա զու թյան հա մա կար գա յին և գոր ծա ռու թա յին
ան կա խու թյան, հաշ վետ վո ղա կա նու թյան շա րու -
նա կա կան ամ րապնդ ման ի րա վա կան հիմ քեր,
ո րոնք ներ կա յումս ստա նում են գործ նա կան կի -
րա ռու թյուն: ՀՀ դա տա խա զու թյու նը շա րու նա -
կում է պար բե րա բար կա տա րե լա գոր ծել վե րո -
նշյալ սկզբունք նե րի ի րա կա նաց ման մե խա նիզմ -
նե րը, ո րոնք ա ռանց քա յին նշա նա կու թյուն ու -
նեն դա տա խա զու թյան կա յուն զար գաց ման հա -
մար»,- իր ե լույ թում նշել է Ար թուր Դավթ յա նը: 

Ման րա մասն ներ կա յաց վել են ի րա կա նաց -
ված բա րե փո խում նե րով Հա յաս տա նի դա տա -
խա զու թյան հաշ վետ վո ղա կա նու թյան, դա տա -
խա զու թյան գոր ծու նեու թյա նը մի ջամ տե լու ան -
թույ լատ րե լիու թյան սկզբունք նե րի ի րա գործ ման
ներդր ված կա ռու ցա կար գե րը՝ ՀՀ գլխա վոր դա -
տա խա զին պաշ տո նի նշա նա կե լու և պաշ տո -
նից ա զա տե լու նոր ըն թա ցա կար գե րից սկսած
մինչև դա տա խազ նե րի թեկ նա ծու նե րին ներ -
կա յաց վող պա հանջ նե րի, նրանց պաշ տո նի
նշա նակ ման, պաշ տո նեա կան ա ռաջ խա ղաց -
ման, խրա խուս ման և կար գա պա հա կան պա -
տաս խա նատ վու թյան են թար կե լու ա ռա վել թա -
փան ցիկ և հս տակ լու ծում նե րը, հան ցա գոր ծու -
թյուն նե րի քննու թյուն նե րի տա րե կան արդ յունք -
նե րի հրա պա րակ ման, ԱԺ-ին դա տա խա զու -
թյան գոր ծու նեու թյան մա սին տա րե կան հա -
ղոր դում ներ ներ կա յաց նե լու օ րենսդ րա կան պա -
հանջ նե րը:

Հա մա ժո ղո վի շրջա նակ նե րում ՀՀ գլխա -
վոր դա տա խազ Ար թուր Դավթ յա նը հան դի -
պում ներ է ու նե նում մաս նա կից տար բեր երկըր -
նե րի պատ վի րա կու թյուն նե րի ղե կա վար նե րի
հետ: Քն նարկ վում են ի րա վա կան փո խօգ նու -
թյան և այլ ո լորտ նե րում դա տա խա զա կան կա -
ռույց նե րի միջև գոր ծակ ցու թյանն առնչ վող փո -

խա դարձ հե տաքրք րու թյուն ներ կա յաց նող հար -
ցեր:

Մաս նա վո րա պես՝ Շ վեյ ցա րիա յի գլխա վոր
դա տա խազ Մի շել Լաու բե րի հետ կա յա ցած
երկ կողմ հան դիպ ման ըն թաց քում Ար թուր
Դավթ յա նը մե ծա պես կարևո րել է Հա յաս տա -
նում ի րա կա նաց վող կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա -
րի ներ կա յիս ակ տի վաց ման հա մա տեքս տում
Շ վեյ ցա րիա յի ի րա վա պահ մար մին նե րի հետ
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ա մե նաօ պե րա տիվ և սերտ հա մա գոր ծակ ցու -
թյու նը: ՀՀ գլխա վոր դա տա խա զի կող մից ա -
ռանձ նա հա տուկ շեշ տադր վել է հատ կա պես փո -
ղե րի «լվաց ման», հան ցա վոր ճա նա պար հով
ձեռք բեր ված գու մար նե րը հա մա պա տաս խան
բան կա յին հա մա կար գե րի ներգ րավ մամբ Հա -
յաս տա նի սահ ման նե րից դուրս, հատ կա պես՝
օֆ շո րա յին գո տի ներ տե ղա փո խե լու հան գա -
մանք նե րի բա ցա հայտ ման գոր ծում Հա յաս տա -
նի և Շվեյ ցա րիա յի դա տա խա զու թյուն նե րի միջև
ան հրա ժեշտ տե ղե կատ վու թյան փո խա նակ ման,
փո խա դարձ ի րա վա կան օ ժան դա կու թյան ցու -
ցա բեր ման գոր ծըն թաց նե րի խթան ման անհրա -
ժեշ տու թյու նը:

Ընդգ ծե լով Հա յաս տա նի հետ հա մա գոր -
ծակ ցու թյու նը մի ջազ գա յին հան ցա վո րու թյան
դեմ պայ քա րում՝ Շ վեյ ցա րիա յի գլխա վոր դա -
տա խա զը պատ րաս տա կա մու թյուն է հայտ նել
անհ րա ժեշտ ա ջակ ցու թյուն ցու ցա բե րել վե րո -
նշյալ ուղ ղու թյուն նե րով ՀՀ ի րա վա պահ մար -
մին նե րի նա խա ձեռ նու թյուն նե րին:

Հան դիպ ման արդ յուն քով՝ եր կու երկր նե -
րի գլխա վոր դա տա խազ նե րի միջև ձեռք են

բեր վել գործ նա կան և ա ռար կա յա կան պայ մա -
նա վոր վա ծու թյուն ներ, մաս նա վո րա պես՝ հան -
ցա վոր ճա նա պար հով ձեռք բեր ված ակ տիվ նե -
րի հայտ նա բեր ման և վե րա դարձ ման հար ցում
հա մա գոր ծակ ցու թյան շուրջ:

Ար թուր Դավթ յա նը երկ կողմ հան դի պում է
ու նե ցել նաև Ա րա բա կան Միաց յալ Է մի րու թյուն -
նե րի դա տա խա զու թյան պատ վի րա կու թյան ղե -
կա վար Ա լի Ա լա լեե լիի հետ: Կող մերն ընդգ ծել
են, որ տար բեր ո լորտ նե րում եր կու երկր նե րի
միջև հա մա գոր ծակ ցու թյան ընդ լայ նու մը խթա -
նել է քա ղա քա ցի նե րի փո խայ ցե լու թյուն նե րը,
ին չով պայ մա նա վոր ված՝ վեր ջին շրջա նում նշա -
նա կա լիո րեն ին տեն սի վա ցել է նաև Հա յաս տա -
նի և ԱՄԷ դա տա խա զու թյուն նե րի միջև փաս -
տաթղ թաշր ջա նա ռու թյու նը: Գո հու նա կու թյուն
հայտ նե լով այս ա ռու մով ձևա վոր ված գոր ծակ -
ցու թյան նա խադր յալ նե րի կա պակ ցու թյամբ՝
հան դիպ ման ընթացքում կող մե րը պայ մա նա -
վոր վա ծու թյու ներ են ձեռք բե րել ի րա վա կան
փո խօգ նու թյան շրջա նակ նե րում փո խա դարձ
շփում ներն ա ռա վել դի նա միկ, օ պե րա տիվ, հա -
մա կարգ ված և արդ յու նա վետ դարձ նե լու շուրջ: 
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ՔՐԵԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ

Հար բա ծու թյան վի ճա կում հան ցա գոր ծու -
թյուն կա տա րած ան ձանց քրեա կան պա տաս -
խա նատ վու թյան հար ցը լուրջ քննար կում նե րի
ա ռար կա է դար ձել ի րա վա բա նա կան գրա կա -
նու թյան մեջ՝ չստա նա լով, սա կայն, միան շա -
նակ լու ծում: Ո րոշ ի րա վա բան-գիտ նա կան ներ
հան ցա գոր ծու թյան կա տար ելիս հար բա ծու թյան
վի ճա կում գտնվե լու փաս տը դի տար կում են
որ պես քրեա կան պա տաս խա նատ վու թյու նը
ծան րաց նող հան գա մանք՝ հիմ նա վո րե լով նշված
տե սանկ յունն այն փաս տար կով, որ հար բա -
ծու թյան վի ճա կում գտնվող ան ձը ստեղ ծում է
վտան գա վո րու թյան ա ռա վել բարձր աս տի ճան
ի րեն շրջա պա տող մարդ կանց հա մար:1 Այս -
պես՝ Ա.Ա. Գրե բեն կո վը նշում է, որ հար բա ծու -
թյան վի ճա կում ան ձի ագ րե սի վու թյան դրսևո -
րու մը չի կա րե լի դի տար կել որ պես մեղ քը և
պա տաս խա նատ վու թյու նը մեղ մաց նող հան գա -
մանք, չնա յած ալ կո հո լը կամ թմրեց նող այլ
նյու թե րը ունեն մար դու հա մար ար տա քին
բնույթ:2 Վե րոնշ յալ դիր քո րոշ մանն է հակ ված
նաև ՀՀ օ րենս դի րը, ով քրեա կան օ րենսգր քի
63-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 5-րդ կե տում նա -
խա տե սել է ան ձի հար բա ծու թյան վի ճա կում
հան ցանք կա տա րե լու փաս տը որ պես պա տաս -
խա նատվու թյու նը և պա տի ժը ծան րաց նող հան -
գա մանք:

Ի րա վա բան նե րից ո րոշ ներն էլ ի րենց աշ -
խա տու թյուն նե րի մեջ ար տա հայ տում են տրա -
մագ ծո րեն հա կա ռակ տե սա կետ՝ նշե լով, որ
հար բա ծու թյան վի ճա կում հան ցա գոր ծու թյուն
կա տա րե լը պետք է դի տար կել որ պես քրեա -

կան պա տաս խա նատ վու թյու նը մեղ մաց նող հան -
գա մանք:3 Որ պես նշված կար ծի քը հիմ նա վո -
րող փաս տարկ՝ նշվում է այն, որ հար բա ծու -
թյան վի ճա կում գտնվող ան ձն ի զո րու չէ հաս -
կա նալու իր գոր ծո ղու թյուն նե րի նշա նա կու թյու -
նը և ղե կա վա րել դրանք: Հիմն վե լով նշված
փաս տար կի վրա՝ Նոր վե գիա յի կամ Սան-Մա -
րի նո յի օ րենս դիր ներն ի րենց երկր նե րի քրեա -
կան օ րենսգր քե րում ան ձի հար բա ծու թյան վի -
ճա կում հան ցանք կա տա րե լու փաս տը դա սել
են մեղ մաց նող հան գա մանք նե րի ցան կը:4

Քրեա կան ի րա վուն քի տե սու թյան մեջ կա -
րե լի է հան դի պել այն պի սի դիր քո րոշ ման, որի
հա մա ձայն՝ չնա յած հար բա ծու թյու նը հան գեց -
նում է մեղ սու նա կու թյան կորս տի, սա կայն նման
պա րա գա յում ան ձը պետք է են թարկ վի քրեա -
կան պա տաս խա նատ վու թյան, քա նի որ այդ -
պի սի ան ձը դի տա վոր յալ ի րեն հասց րել է հար -
բա ծու թյան վի ճա կի, ո րի հետևան քով էլ կա -
տա րել է հան րո րեն վտան գա վոր ա րարք: Սա -
կայն նշված դիր քո րո շու մը են թարկ վում է քննա -
դա տու թյան՝ հիմն վե լով այն փաս տար կի վրա,
թե այդ պի սի մո տե ցու մը չի տա րան ջա տում սո -
վո րա կան ֆի զիո լո գիա կան հար բա ծու թյու նը
պա թո լո գիա կան հար բա ծու թյու նից, ո րի հե -
տևան քով մար դու գի տակ ցու թյան մեջ տե ղի է
ու նե նում հո գե կան վի ճա կի վատ ա ցում: Հետևա -
բար՝ պետք է հստակ տա րան ջա տել ֆի զիո լո -
գիա կան և պա թո լո գիա կան հար բա ծու թյան
վիճա կում հան ցա գոր ծու թյուն կա տա րած ան -
ձանց քրեա կան պա տաս խա նատ վու թյան են -
թար կե լու դեպ քե րը: Այդ կար ծի քին են նաև ո -
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րոշ երկր նե րի օ րենս դիր նե րը, ով քեր քրեա կան
օ րենսգր քե րում ամ րագ րել են հար բա ծու թյան
վի ճա կում մեղ սու նա կու թյու նը ժա մա նա կա վոր
կորց րած ան ձանց քրեա կան պա տաս խա նատ -
վու թյու նից ա զա տե լու մա սին դրույթ ներ: Օ րի -
նակ՝ Իս լան դիա յի քրեա կան օ րենսգր քի 17-րդ
հոդ վա ծը նա խա տե սում է, որ քրեա կան պատիժ
չի կա րող կի րառ վել այն դեպ քում, երբ ան ձը
հար բա ծու թյան հետևան քով լիո վին կորց րել է
իր ինք նա կա ռա վա րու մը (մեղ սու նա կու թյու նը),
բա ցա ռու թյամբ այն դեպ քի, երբ անձն ի սկզբա -
նե նա խա տե սել էր, կամ առ կա են հիմ քեր՝ են -
թադ րե լու, որ այդ պի սի հար բա ծու թյան հետևան -
քով ան ձի կող մից կա տար վե լու է հան ցա գոր -
ծու թյուն:5 Նմա նա տիպ դրույթ սահ ման ված է
նաև Իս պա նիա յի քրեա կան օ րենսգր քի 21-րդ
հոդ վա ծում, որի հա մա ձայն՝ ան ձը են թա կա չէ
քրեա կան պա տաս խա նատ վու թյան, ե թե հան -
ցա գոր ծու թյուն կա տա րե լու պա հին նա գտնվել
է ալ կո հո լա յին ծանր թու նա վոր ման վի ճա կում
և չի նա խա տե սել ու չէր կա րող նա խա տե սել
հան ցա գոր ծու թյուն կա տա րե լու հնա րա վո րու -
թյու նը կամ գտնվել է աբս տի նեն ցիա յի սինդ -
րո մի ազ դե ցու թյան ներ քո:6

Մեր կար ծի քով՝ ան ձը, ով կա մա վոր հար -
բա ծու թյան հետևան քով հա սել է ժա մա նա կա -
վոր ան մեղ սու նա կու թյան վի ճա կի, չի կա րող
ա զատ վել քրեա կան պա տաս խա նատ վու թյու -
նից: Պատ ճառն այն է, որ այդ պի սի անձն իր
կամ քով կա տար ված գոր ծո ղու թյուն նե րի
հետևան քով է հա սել ան մեղ սու նա կու թյան վի -
ճա կի, հետևա բար՝ տվյալ պա րա գա յում ՀՀ
քրեա կան օ րենսգր քի 25-րդ հոդ վա ծի ա ռա -
ջին մա սի դրույ թը են թա կա չէ կի րառ ման, իսկ
վե րոնշ յալ դրույ թը պետք է կի րառ վի այն դեպ -
քում, երբ ան ձն իր կամ քից ան կախ է գտնվել
ան մեղ սու նա կու թյան վի ճա կում: Այս պի սի դիր -
քո րոշ մանն են հակ ված նաև Շ վեյ ցա րիա յի,
Գեր մա նիա յի և Ավստ րիա յի օ րենս դիր նե րը,
ով քեր քրեա կան օ րենսգր քի հա տուկ մա սում
ա ռան ձին հան ցա կազմ են նա խա տե սել, ո րով
սահ ման վում է կա մա վոր հար բա ծու թյան
հետևան քով ինք նա կա ռա վա րու մը (մեղ սու -
նակու թյու նը) կորց րած ան ձի քրեա կան օ -

րենսգրքով նշված ցան կա ցած հան ցա գոր ծու -
թյուն կա տա րե լու հա մար:7 Մեր կար ծի քով՝ ՀՀ
քրեա կան օ րենսգր քի դեպ քում ա վե լի ըն դու -
նե լի ո րո շում կլի նի ոչ թե Հա տուկ մա սում նոր
հան ցա կազմ ընդգր կե լը, այլ՝ Ընդ հա նուր մա -
սում գտնվող մեղ սու նա կու թյա նը վե րա բեր ող
դրույթ նե րում փո փո խու թյուն ներ ի րա կա նաց -
նե լը:

Բա ցի այդ, մեր կար ծի քով՝ հնա րա վոր է
այն պի սի մի ի րա վի ճակ, երբ անձն իր կամ քից
ան կախ է հայտն վում հար բա ծու թյան վի ճա -
կում, ո րի հետևան քով էլ կա տա րում է հան ցա -
գոր ծու թյուն, մինչ դեռ այս ի րա վի ճա կում հան -
ցա գոր ծու թյուն կա տա րած ան ձանց քրեա կան
պա տաս խա նատ վու թյան մա սին ՀՀ օ րենս դի -
րը լռում է: Տվ յալ խնդրի կար գա վոր ման հետ
կապ ված յու րօ րի նակ քայլ են ձեռ նար կել Բրա -
զի լիա յի և Մեծ Բ րի տա նիա յի օ րենս դիր նե րը,
ով քեր ի րենց պե տու թյուն նե րի քրեա կան օ -
րենսդ րու թյու նում տա րան ջա տել են «կա մա -
վոր հար բա ծու թյուն» և «ա կա մա հար բա ծու -
թյուն» հաս կա ցու թյուն նե րը՝ նշե լով, որ չի բա -
ցառ վում այն ան ձի քրեա կան պա տաս խա -
նատ վու թյու նը, ով կա տա րել է հան ցա գոր ծու -
թյուն կա մա վոր հար բա ծու թյան վի ճա կում: Ինչ
վե րա բեր ում է ա կա մա հար բա ծու թյան վի ճա -
կում հան ցա գոր ծու թյուն կա տա րած ան ձի քրեա -
կան պա տաս խա նատ վու թյան հար ցին՝ դա
կապ ված է այն հան գա ման քի հետ, թե որ քա -
նո՛վ է դրա հետևան քով ան ձը կորց րել իր ինք -
նա կա ռա վա րու մը: Ե թե ա կա մա հար բա ծու -
թյան վի ճա կում գտնվող հան ցանք կա տա րած
ան ձը հա սել է այն պի սի հար բա ծու թյան վի ճա -
կի, ո րի հետևան քով լիո վին կորց րել է ինք նա -
կա ռա վա րու մը, այ սինքն՝ դար ձել է ան մեղ սու -
նակ, ա պա այդ անձն ա զատ վում է քրեա կան
պա տաս խա նատ վու թյու նից, իսկ ե թե ա կա մա
հար բա ծու թյան վի ճա կում գտնվող հան ցանք
կա տա րած ան ձը չի հա սել ինք նա կա ռա վա -
րու մը կորց նե լուն, ա պա ան ձը են թարկ վում է
քրեա կան պա տաս խա նատ վու թյան, սա կայն
ստա նում է ա վե լի մեղմ քրեա կան պա տիժ:

Մեր կար ծի քով՝ ՀՀ օ րենս դի րը նույն պես
պետք է հետևի վե րոնշ յալ երկր նե րի օ րենս -

8
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դիր նե րի օ րի նա կին՝ սահ մա նե լով քրեա կան օ -
րենսգր քում «կա մա վոր հար բա ծու թյան» և «ա -
կա մա հար բա ծու թյան» հաս կա ցու թյուն նե րը:
Այս պես՝ Ավստ րա լիա յի քրեա կան օ րենսգր քի
8.1 հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ ա կա մա հար բա ծու -
թյուն է հա մար վում այն պի սի հար բա ծու թյու նը,
որն ա ռա ջա ցել է ան ձի կամ քից ան կախ, այ -
սինքն` խա բեու թյան, ֆի զի կա կան հար կա դրան -
քի կամ ան մի ջա կան բռնու թյուն գոր ծա դրե լու
հետևան քով ա ռաջ ե կած հար բա ծու թյու նը:8 Այդ -
պի սի օ րենսդ րա կան փո փո խու թյուն ներն ա վե -
լի քան անհ րա ժեշտ են, քա նի որ գործ նա կա -
նում չեն բա ցառ վում ա կա մա հար բա ծու թյան
վի ճա կում հան ցա գոր ծու թյուն կա տա րե լու դեպ -
քե րը: Այդ պի սի ան ձանց չի կա րե լի են թար կել
քրեա կան պա տաս խա նատ վու թյան, քա նի որ
նրանք ի րենց կամ քից ան կախ են հա սել ան -
մեղ սու նա կու թյան վի ճա կի:

Ա կա մա հար բա ծու թյունը որ պես քրեա -
կան պա տաս խա նատ վու թյու նից ա զատ վե լու
հան գա մանք նա խա տես վում է ոչ միայն ո րոշ
ար տա սահ ման յան պե տու թյուն նե րի քրեա կան
օ րենսգր քե րում, այլ նաև մի ջազ գա յին պայ -
մա նագ րե րում և դա տա կան պրակ տի կա յում:
Այս պես, քննե լով Prosecutor v. Kvocka9 դա տա -
կան գոր ծը՝ նախ կին Հա րավս լա վիա յի մի ջազ -
գա յին տրի բու նա լը հան գել էր այն եզ րա կա -
ցու թյան, որ ին տոք սի կա ցիա յի վի ճա կում
գտնվե լու փաս տը կա րող է հան դի սա նալ քրեա -
կան պա տի ժը մեղ մաց նող կամ բա ցա ռող հան -
գա մանք միայն այն դեպ քում, ե թե այդ պի սի
հար բա ծու թյան ան ձը հա սել է հար կադ րա բար:
Ինչ վե րա բե րում է կա մա վոր ին տոք սի կա ցիա -
յի փաս տին՝ տվյալ պա րա գա յում քրեա կան
պատ ժից ա զատ վե լու խոսք ան գամ լի նել չի
կա րող:

Բա ցի այդ՝ Մի ջազ գա յին քրեա կան դա -
տա րա նի Հռո մի ստա տու տի 31-րդ հոդ վա ծի 1-
ին մա սի «բ» կե տի հա մա ձայն՝ անձը են թա կա
չէ քրեա կան պա տաս խա նատ վու թյան, ե թե հան -
ցա գոր ծու թյուն կա տա րե լու պա հին գտնվել է
ին տոք սի կա ցիա յի վի ճա կում, ո րը զրկում է նրան
իր ա րար քի հան ցա վոր բնույ թը հաս կա նա լու
հնա րա վո րու թյու նից, ե թե այդ պի սի ան ձը չի
են թարկ վել կա մա վոր ին տոք սի կա ցիա յի այն -

պի սի ի րա վի ճա կում, երբ ան ձը գի տակ ցում էր,
որ այդ պի սի ին տոք սի կա ցիա յի հետևան քով իր
կող մից կա րող է կա տար վել հան ցա գոր ծու թյուն
հան դի սա ցող ա րարք, ո րն ընդ դատ յա է Մի -
ջազ գա յին քրեա կան դա տա րա նին, կամ հաշ -
վի չի ա ռել այդ պի սի ա րար քի կա տար ման
վտան գա վո րու թյու նը:

Այս պի սով, ել նե լով վե րոգր յա լից՝ կա րե լի է
հան գել այն եզ րա կա ցու թյան, որ Հա յաս տա նի
Հան րա պե տու թյան օ րենսդ րու թյան մեջ նշված
ինս տի տու տը կա նո նա կար գող նոր մե րը պա -
հան ջում են հե տա գա կոնկ րե տա ցում: Մեր կար -
ծի քով՝ ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քում պետք է կա -
տա րել հետևյալ փո փո խու թյուն նե րը.

1. Նախ և ա ռաջ՝ ՀՀ քրեա կան օ րենս -
գրքում պետք է ամ րագ րել այն պի սի նորմ, ո րը
կտա րան ջա տի կա մա վոր և ա կա մա հար բա -
ծու թյան հաս կա ցու թյուն նե րը՝ սահ մա նե լով այդ
հաս կա ցու թյուն նե րի օ րենսդ րա կան եզ րույթ նե -
րը:

2. Փո փո խու թյան են թար կել ՀՀ քրեա կան
օ րենսգր քի 27-րդ հոդ վա ծը՝ շա րադ րե լով
հետևյալ խմբագ րու թյամբ.

«1. Ալ կո հո լի, թմրա մի ջոց նե րի կամ թմրեց -
նող այլ նյու թե րի կա մա վոր օգ տա գործ ման
հետևան քով հար բած վի ճա կում հան ցանք կա -
տա րած ան ձը` ընդ հուպ մինչև ան մեղ սու նա -
կու թյան վի ճա կի հաս նե լը, քրեա կան պա տաս -
խա նատ վու թյու նից չի ա զատ վում: 

Քրեա կան պա տաս խա նատ վու թյու նից չի
ա զատ վում ալ կո հո լի, թմրա մի ջոց նե րի կամ
թմրեց նող այլ նյու թե րի ա կա մա օգ տա գործ ման
հետևան քով հար բած վի ճա կում հան ցանք կա -
տա րած ան ձը, ե թե դա մեղ սու նա կու թյան լրիվ
կորս տի չի հան գեց րել:»

3. ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 25-րդ հոդ վա -
ծի 1-ին մա սն ա ռա ջարկ վում է շա րադ րել
հետևյալ խմբագ րու թյամբ.

«Քրեա կան պա տաս խա նատ վու թյան են -
թա կա չէ այն ան ձը, ով հան րու թյան հա մար
վտան գա վոր ա րարք կա տա րե լու պա հին գտնվել
է ան մեղ սու նա կու թյան վի ճա կում, այ սինքն՝ քրո -
նիկական հո գե կան հի վան դու թյան, հո գե կան
գոր ծու նեու թյան ժա մա նա կա վոր խան գար ման,
տկա րամ տու թյան կամ հո գե կան այլ հի վան - Օ
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դա գին վի ճա կի հետևան քով չէր կա րող գի -
տակ ցել իր գոր ծո ղու թյան (ան գոր ծու թյան)
վտան գա վո րու թյու նը կամ ղե կա վա րել դա՝ բա -
ցա ռու թյամբ կա մա վոր հար բա ծու թյան հետևան -
քով ան մեղ սու նա կու թյան վի ճա կի հաս նե լու
դեպ քում»:

4. Ալ կո հո լի, թմրա մի ջոց նե րի կամ թմրեց -
նող այլ նյու թե րի ա կա մա օգ տա գործ ման
հետևան քով հար բած վի ճա կում հան ցանք կա -
տա րե լը, ե թե դա մեղ սու նա կու թյան լռիվ կորըս -
տի է հան գեց րել, ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քում
դի տար կել որ պես ա րար քի հան ցա վո րու թյու նը
բա ցա ռող հան գա մանք:

5. ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 62-րդ հոդ վա -

ծի ա ռա ջին մա սում սահ մա նել նոր 11-րդ կետ
հետևյալ ձևա կեր պու մով.

«11. Հան ցանքն ալ կո հո լի, թմրա մի ջոց նե -
րի կամ թմրեց նող այլ նյու թե րի ազ դե ցու թյան
տակ կա տա րե լը, ե թե դա ա կա մա հար բա ծու -
թյան հետևանք է և մեղ սու նա կու թյան լռիվ
կորս տի չի հան գեց րել»:

6. ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 63-րդ հոդ վա -
ծի ա ռա ջին մա սի կետ 14-ով նա խա տես ված
դրույ թը փո փո խել հետևյալ կերպ.

«Հան ցանքն ալ կո հո լի, թմրա մի ջոց նե րի
կամ թմրեց նող այլ նյու թե րի ազ դե ցու թյան տակ
կա տա րե լը, ե թե դա կա մա վոր հար բա ծու թյան
հետևանք է»:
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ՔՐԵԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ

Օ րի նա կա նու թյան ա պա հով ման և ի րա -
վա կար գի ամ րապնդ ման տե սանկ յու նից՝ պե -
տու թյան կող մից կի րառ վող մի ջոց նե րի հա մա -
կար գում կենտ րո նա կան տեղ է հատ կաց վում
ան ձի և քա ղա քա ցու ի րա վունք նե րի և ա զա -
տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյա նը: Ա ռա վե լա -
պես դա վե րա բե րում է քրեա կան դա տա վա րու -
թյա նը, երբ հան ցա գոր ծու թյուն կա տա րե լու հա -
մար ան ձին մե ղադ րանք է ա ռա ջադր ված, և
նրա նկատ մամբ կի րառ վում են խա փան ման
մի ջոց ներ, քա նի որ նա խաքն նու թյան և դա -
տաքն նու թյան օ րի նա կա նու թյու նը ո րոշ վում է
նաև ան ձի նկատ մամբ կի րառ վող խա փան ման
մի ջո ցի հիմ նա վոր վա ծու թյամբ և ն պա տա կա -
հար մա րու թյամբ:

1995թ. հու լի սի 5-ին ըն դուն ված ՀՀ Սահ -
մա նադ րու թյու նը Հա յաս տա նը հռչա կել է ժո -
ղովր դա վա րա կան և ի րա վա կան պե տու թյուն՝
հայ տա րա րե լով խա ղաղ փոխ հա րա բե րու թյուն -
նե րի զար գաց ման իր նպա տա կի մա սին, ճա -
նա չել է մար դու ի րա վունք ներն ու ա զա տու -
թյուն նե րը որ պես բարձ րա գույն ար ժեք:

Այ սօր մեր երկ րում մար դու ի րա վունք նե րի
պաշտ պա նու թյանն ի րա վա ցիո րեն մեծ տեղ է
հատ կաց վում, և հատ կա պես խո ցե լի հատ վա -
ծում գտնվող ան ձանց՝ կա լա նա վոր նե րի և դա -
տա պարտ յալ նե րի խնդիր ներն ան հա պաղ լու -
ծում ներ են պա հան ջում1: Հարկ է ար ձա նագրել,
որ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան քրեա կա -
տա րո ղա կան հիմ նարկ նե րը գեր ծան րա բեռնը -
ված են, և այս ան հեր քե լի փաս տը մտա հո գում
է թե՛ ի րա վա պահ մար մին նե րին, թե՛ հան րու -
թյա նը, ուս տի հրա մա յա կան է ան հա պաղ լու -

ծում ներ գտնել ծա ռա ցած խնդրին: Ի րա վա -
պաշտ պան նե րը, նա խաքն նա կան մար մին նե -
րը, դա տա խա զու թյու նը և դա տա րան ներն ու -
նեն ի րենց մո տե ցում նե րը՝ նշված խնդիր նե րի
հետ կապ ված, սա կայն, ան խոս, ա մե նից էա -
կանն այս տեղ մար դա սի րա կան մո տե ցում ներն
են, քան զի կա լա նա վոր ված և դա տա պարտ -
ված ան ձինք լոկ վի ճա կագ րու թյուն չեն: Ի րա -
վա պահ մար մին ներն ան ձի ա զա տազրկ ման
վե րա բեր յալ ո րո շում ներ կա յաց նե լիս պար տա -
վոր են հաշ վի նստել և՛ մար դա սի րա կան, և՛ օ -
րեն քի ու օ րի նա կան շա հե րի տե սանկ յու նից,
քա նի որ միա տե սակ մո տե ցու մը կծա ռաց նի
նո րա նոր խնդիր ներ: Սա կայն լոկ «մար դա սի -
րա կան» գա ղա փար նե րից դրդված բա ցել քրեա -
կա տա րո ղա կան հիմ նարկ նե րի դռնե րը և, բո -
լո րին ա զա տե լով, վտան գել հան րա յին շա հը
ևս  ըն դու նե լի չէ: Հար կա վոր են ան հա տա կան
մո տե ցում ներ: Ա զա տազրկ ման և նախ նա կան
կա լան քի կի րառ ման հար ցե րը լու ծե լու հա մար
բարձ րա ձայն վում են տար բեր տե սա կետ ներ,
մինչ դեռ կարևոր է անդ րա դառ նալ նա խաքննու -
թյան օ րենսդ րա կան կա նո նա կարգ ման տես -
անկյու նին:

ՀՀ քրեա կան դա տա վա րու թյան օ րենս -
գրքում հստակ սահ ման ված են խա փան ման
մի ջոց նե րի 7 տե սակ նե րը՝ կա լա նա վո րում, գրավ,
ստո րագ րու թյուն չհե ռա նա լու մա սին, անձ նա -
կան ե րաշ խա վո րու թյուն, կազ մա կեր պու թյան
ե րաշ խա վո րու թյուն, հսկո ղու թյան հանձ նե լը և
հ րա մա նա տա րու թյան հսկո ղու թյան հանձ նե լը2:
Նշ ված խա փան ման մի ջոց նե րի կի րառ ման վե -
րա բեր յալ նա խաքն նու թյան մարմ նի վի ճա կա -
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ԱՇԽԵՆ ԳԱԼՍՏՅԱՆ
ՀՀ քննչական կոմիտեի Երևան քաղաքի քննչական վարչության 
Էրեբունի և Նուբարաշեն վարչական շրջանների քննչական բաժնի քննիչ, 
արդարադատության երրորդ դասի խորհրդական, 
ՀՀ ԳԱԱ փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և 
իրավունքի ինստիտուտի հայցորդ
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1 Կալանավորված և դատապարտված անձանց իրավունքները Հայաստանում: Ուղեցույց – Եվրոպայում անվտանգության
և համագործակցության կազմակերպության երևանյան գրասենյակ – Երևան, 2009թ. – URL: https://www.osce.org/hy/yere-
van/74924?download=true

2 ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգիրք, հոդված 134 – էլեկտրոնային հղում՝ http://www.arlis.am/



գրու թյան վեր լու ծու թյու նը վկա յում է, որ ա ռան -
ձին խա փան ման մի ջոց ներ ի րա կա նու թյան մեջ
գրե թե չեն գոր ծած վում՝ տար բեր օբ յեկ տիվ և
սուբ յեկ տիվ պատ ճառ նե րով:

Մինչ դա տա կան վա րույթ նե րի ու սում նա սի -
րու թյուն նե րը վկա յում են, որ քրեա կան գոր ծե -
րով ա ռա վել կի րառ վող խա փան ման մի ջոց -
ներն են ստո րագ րու թյու նը չհե ռա նա լու մա սին՝
72%, և կա լան քը՝ 24%: Ք րեա կան դա տա վա րու -
թյան օ րենսգր քով նա խա տես ված այլ խա փան -
ման մի ջոց նե րի կի րա ռու մը գործ նա կա նում չի
գե րա զան ցում 4%:3

Ակն հայտ է, որ գո յու թյուն ու նի զգա լի
անջրպետ օ րեն քի կի րառ ման և ն պա տակ նե րի
միջև, ինչն անհ րա ժեշ տա բար հան գեց նում է օ -
րենսդ րա կան փո փո խու թյուն նե րի: Մաս նա վո -
րա պես՝ բա ցա կա յում է խա փան ման մի ջոց նե -
րի այն մի ջին օ ղա կը, ո րը կա րող է գոր ծած վել,
երբ ստո րագ րու թյու նը չհե ռա նա լու մա սին բա -
վա րար չէ, իսկ կա լա նա վո րու մը՝ չա փա զանց
խիստ:

Վե րոնշ յալ խնդրի լու ծում նե րը բազ մա թիվ
են, և բո լոր ա ռա ջարկ ներն ար ժա նի են ի րա -
վա կան քննարկ ման, սա կայն, այժմ չքննար կե -
լով բարդ և ծախ սա տար փո փո խու թյուն նե րը,
հարկ է անդ րա դառ նալ ար դիա կան խնդիր նե -
րից մե կին՝ ներ կա յումս որ պես այ լընտ րան քա -
յին խա փան ման մի ջոց գոր ծող գրա վի կի րառ -
ման վե րա բեր յալ ի րա տե սա կան փո փո խու թյուն -
նե րին և դա որ պես ինք նու րույն խա փան ման
մի ջոց կի րա ռե լու տես լա կա նին:

Ինչ պես հայտ նի է քրեա կան դա տա վա րու -
թյու նում՝ գրա վը գույ քա յին բնույ թի հար կա -
դրան քի մի ջոց է, ո րը կի րառ վում է մե ղադր յա -
լի նկատ մամբ՝ քրեա կան վա րույթն ի րա կա -
նաց նող մարմ նի տրա մադ րու թյան տակ նրա
գտնվելն ա պա հո վե լու նպա տա կով4:

Հա յոց ի րա վուն քի հու շար ձան նե րում գրա -
վը հայտ նի է ե ղել դեռևս Մ խի թար Գո շի 12-րդ
դա րի «Գիրք Դա տաս տա նի» աշ խա տու թյու նում
և Սմ բատ Ս պա րա պե տի ( Գունդս տաբ լի) 1265թ.
Դա տաս տա նագր քում:

Այս պես՝ Մ խի թար Գո շի Դա տաս տա նա -

գիր քը միջ նա դար յան Հա յաս տա նի ֆեո դա լա -
կան ի րա վուն քի ժո ղո վա ծու է, ո րի գոր ծադ րու -
թյան վե րա բեր յալ հա յա գի տու թյան մեջ իշ խող
կար ծի քը բա ցա սա կան է, քա նի որ Դա տաս -
տա նա գիր քը չի բխել լիա զոր իշ խա նու թյու նից,
այլ ե ղել է մաս նա վոր ան ձի նա խա ձեռ նու թյան
արդ յունք: Հա մե նայն դեպս՝ Դա տաս տա նա -
գրքում փորձ է կա տար վել կա նո նա կար գել հա -
սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն նե րը ժա մա նա -
կի ո գուն հա մա հունչ: Քն նար կե լով գրա վը՝ հարկ
է նշել, որ Դա տաս տա նագր քի Գ լուխ ՃԻԵ-ն,
որը վեր նագր ված է «Պարտ քե րի և գրավ նե րի
մա սին», դի տար կում է գրավը որ պես գույ քա -
յին փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի կար գա վոր ման
ե ղա նակ՝ սահ մա նե լով. «Ե թե քո ըն կե րը ինչ-որ
բան է պարտք քեզ, ա պա նրա տուն ինչ-որ
բան գրավ վերց նե լու հա մար չմտնես, այլ կանգ -
նես դրսում, և պարտք ու նե ցող մար դը թող ին -
քը գրա վը դուրս հա նի: Եվ ե թե աղ քատ է այդ
մար դը, ա պա նրա գրավ դրած զգես տը թող
գի շե րը քեզ մոտ չմնա, այլ՝ արևը մայր մտնե լու
ժա մա նակ նրա գրա վը կվե րա դարձ նես: Նա
թող պառ կի իր զգես տով և օրհ նի քեզ, և այդ
քո Տեր Աստ ծո առջև քո կա տա րած բա րու -
թյունն ու ո ղոր մա ծու թյու նը պի տի հա մար վի:
/Բ Օ րենք. ԻԴ 10-13/:

Թույլ չի տա լիս ներս մտնել և գրավ առ -
նել, որ պես զի բռնու թյուն չլի նի, այլ՝ իր կամ քով
դուրս հա նի, դարձ յալ, որ գրա վը գո յատևման
ա ռա ջին անհ րա ժեշ տու թյան բան չլի նի: Իսկ
թե աղ քա տու թյան պատ ճա ռով գո յատևման
հա մար անհ րա ժեշ տու թյան բան է գրա վը, հրա -
մա յում է մայ րա մու տից ա ռաջ վե րա դարձ նել,
այս կերպ կա մե նում է, որ մար դը ո ղոր մա ծու -
թյուն դրսևո րի: Այս վար մուն քի կա տա րումն էլ
մեզ հա մար ևս  ընտ րե լին է դա տաս տա նի ժա -
մա նակ:»5

Վե րոնշ յալ դրույթ նե րի վեր լու ծու թյու նը թույլ
է տա լիս եզ րա հան գել, որ դեռևս հայ ի րա վուն -
քի ստեղծ ման ա կունք նե րում իսկ գրա վը դի -
տարկ վել է որ պես ան ձի պատ շաճ վար քա գիծն
ա պա հո վե լուն ուղղ ված գույ քա յին հար կադ րան -
քի մի ջոց, ո րը որևի ցե պա րա գա յում չի նույ նա -
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3 2014-2018թթ. ՀՀ քննչական կոմիտեի վիճակագրական հաշվետվություններ։
4 Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարություն: Մաս 1, Հեղ. խումբ: Գիտ. խմբ. Ա.Ղամբարյան,

Երևան, Տիգրան Մեծ, 2016, էջ 532։
5 Մխիթար Գոշ. Դատաստանագիրք, Գ խմբագրություն, Երևան, 2001թ., էջ 104։
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կա նաց վել պատ ժի տար րեր պա րու նա կող դա -
տաս տա նի հետ:

Անդ րա դառ նա լով Սմ բատ Գունդս տաբ լի
Դա տաս տա նագր քին՝ հարկ է նշել, որ դա ո րո -
շա կի փո փո խու թյուն նե րով ներ կա յաց նում է
Մխի թար Գո շի աշ խա տու թյու նը, ո րը, սա կայն,
ըն դուն վել է որ պես օ րեն քի ուժ ու նե ցող ի րա -
վուն քի աղբ յուր Կի լի կիա յի հայ կա կան թա գա -
վո րու թյու նում: Դա բազ մա թիվ նոր մեր է պա -
րու նա կում, ո րոնք նվիր ված են գույ քա յին և
գրա վադր ման ի րա վուն քին: Գ րա վի ինս տի տու -
տը վկա յում է սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի
զար գաց ման մա սին: Օ րեն քը տար բե րա կել է
ան շարժ գույ քի գրա վադ րու մը շար ժա կան գույ -
քի գրա վադ րու մից: Որ պես գրա վի ա ռար կա
կա րող էր հան դես գալ ցան կա ցած գույք՝ բա -
ցա ռու թյամբ ձեռ քի ա ղա ցի (հոդ ված 99), ցու -
լե րի և դրանց թամ բի (հոդ ված 100), քա նի որ
դրանք անհ րա ժեշտ են գյու ղա ցիա կան տնտե -
սու թյան հա մար, ինչ պես նաև ձիու և ս պա ռա -
զի նու թյան, ո րոնք անհ րա ժեշտ են «պա տե -
րազ մի և ծա ռա յու թյան» հա մար (հոդ ված 100):
Հարկ է նշել, որ Սմ բատ Ս պա րա պե տի Դա -
տաս տա նագր քի գրա վի մա սին գլու խը (§101)
կտրուկ կեր պով տար բեր վում է Մ խի թար Գո շի
Դա տաս տա նագր քի հա մա պա տաս խան կար -
գա վո րում նե րից: Ե թե Գո շը պար տա տի րոջն
օժ տում է գրա վի նկատ մամբ սահ մա նա փակ
ի րա վունք նե րով, ա պա Սմ բա տը, ընդ հա կա -
ռակն, ընդգ ծում է վեր ջի նիս ի րա վուն քը դրա
նկատ մամբ: Ընդ ո րում՝ Սմ բա տը սահ մա նում
է, այս պես կոչ ված՝ «կոշտ գրա վի» սկզբուն քը,
ո րի հա մա ձայն՝ պար տա տերն ի րա վունք ու նի
օգ տա գոր ծել գրա վի ա ռար կան մինչև պարտ -
քի մա րու մը՝ ի տար բե րու թյուն «հի փո թե քա յին
ի րա վուն քի», ո րի հա մա ձայն՝ հի փո թե քը (վար -
կի գրա վի ա ռար կան) չի փո խանց վում պար -
տա տի րո ջը, այլ մնում է պար տա պա նի մոտ,
սա կայն ար գե լադր վում է6: Հարկ է նշել, որ վե -
րոնշ յալ Դա տաս տա նագր քե րի ընդ հան րու թյու -
նը գրա վի պա րա գա յում այն է, որ դրան ցով
կար գա վոր վել են քա ղա քա ցիաի րա վա կան
բնույթ ունեցող փոխ հա րա բե րու թյուն ներ, ինչը,
սա կայն, հե տա գա պատ մա կան զար գա ցում -
նե րի լույ սի ներ քո՝ քրեաի րա վա կան հա րա բե -

րու թյուն նե րի ո լոր տում, ա պա ցու ցե լով իր արդ -
յու նա վե տու թյու նը, վե րած վել է խա փան ման
մի ջո ցի:

Այս պի սով՝ ՀՀ-ում գրա վը որ պես ինք նու -
րույն խա փան ման մի ջոց կի րա ռե լու ար դիա -
կա նու թյու նը հաս կա նա լու հա մար անհ րա ժեշտ
է պար զել, թե ին չո՛ւ են մինչ դա տա կան վա րույթ
ի րա կա նաց նող մար մին ներն այդ քան հա ճախ
միջ նոր դում որ պես խա փան ման մի ջոց կի րա -
ռել կա լա նա վո րու մը, իսկ դա տա կան ատ յան -
ներն էլ՝ մոտ 85% դեպ քե րում բա վա րա րում
նշված միջ նոր դու թյուն նե րը7: Ա ռա վել բա նա -
կան դրդա պատ ճառն այն է, որ բա ցա կա յում է
վե րոնշ յալ՝ այդ քան պի տա նի մի ջանկ յալ լու ծու -
մը:

ՀՀ քրեա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգըր -
քի 134-րդ հոդ վա ծը սահ մա նում է. «Խա փան -
ման մի ջոց նե րը հար կադ րան քի մի ջոց ներ են,
ո րոնք կի րառ վում են կաս կած յա լի կամ մե -
ղադր յա լի նկատ մամբ՝ քրեա կան գոր ծով վա -
րույ թի ըն թաց քում նրանց ոչ պատ շաճ վար քա -
գի ծը կան խե լու և դա տավճ ռի կա տա րումն ա -
պա հո վե լու նպա տա կով»:

Հոդ վա ծի նա խա բա նում ար դեն իսկ ներ -
կա յաց ված են խա փան ման մի ջոց նե րի տե սակ -
նե րը: Այժմ, հիմք ըն դու նե լով ՀՀ քրեա կան
դա տա վա րու թյան օ րենս գիր քը, անդ րա դարձ
կա տա րենք խա փան ման մի ջոց կի րա ռե լու հիմ -
քե րին: ՀՀ քրեա կան դա տա վա րու թյան օ -
րենսգր քի 135-րդ հոդ վա ծը սահ մա նում է, որ
դա տա րա նը, դա տա խա զը, քննի չը կամ հե -
տաքն նու թյան մար մի նը խա փան ման մի ջոց
կա րող են կի րա ռել միայն այն դեպ քում, երբ
քրեա կան գոր ծով ձեռք բեր ված նյու թե րը բա -
վա րար հիմք են տա լիս նման ո րո շում կա յաց -
նե լու հա մար:

Խա փան ման մի ջոց կի րա ռե լու անհ րա ժեշ -
տու թյան և կաս կած յա լի կամ մե ղադր յա լի նկատ -
մամբ դրա տե սակն ընտ րե լու հար ցը լու ծե լիս
հաշ վի են առն վում մի շարք հան գա մանք ներ
և, մաս նա վո րա պես՝ վե րագր վող ա րար քի բնույ -
թը և վ տան գա վո րու թյան աս տի ճա նը, կաս -
կած յա լի կամ մե ղադր յա լի ան ձը, տա րի քը և ա -
ռող ջա կան վի ճա կը, սե ռը, զբաղ մուն քի տե սա -
կը, ըն տա նե կան դրու թյու նը և խ նա մարկ յալ նե - Օ
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րի առ կա յու թյու նը, գույ քա յին դրու թյու նը, բնա -
կու թյան մշտա կան վայ րի առ կա յու թյու նը և այլ
էա կան հան գա մանք ներ:

Անդ րա դառ նա լով գրա վին՝ պետք է նշել,
որ դա ՀՀ օ րենսդ րու թյան մեջ կի րառ վում է
որ պես կա լա նա վոր ման այ լընտ րան քա յին խա -
փան ման մի ջոց և միայն դա տա րա նի կող մից,
սա կայն, ել նե լով ներ կա յումս դա տա կան ա -
տյան նե րի գեր ծան րա բեռն վա ծու թյու նից,
անհրա ժեշտ է նշված խա փան ման մի ջո ցը կի -
րա ռե լու ի րա վա սու թյամբ օժ տել նաև մինչ դա -
տա կան վա րույթ ի րա կա նաց նող մարմ նին,
ինչը միան գա մայն ծան րակ շիռ փաս տարկ է,
երբ, ել նե լով հան ցա գոր ծու թյան բնույ թից, գոր -
ծի հան գա մանք նե րից, ան ձի վե րա բեր յալ բնու -
թագ րող տե ղե կու թյուն նե րից, բա վա րար չէ
հա մա րել, որ ստո րագ րու թյու նը չհե ռա նա լու
մա սին խա փան ման մի ջո ցը կա րող է ա պա հո -
վել մե ղադր յա լի պատ շաճ վար քա գի ծը, կի -
րա ռել գրավ, մաս նա վո րա պես՝ գրա վը դի -
տար կել որ պես լիար ժեք ինք նու րույն խա փան -
ման մի ջոց:

Ինչ պի սի՞ դրա կան արդ յունք ներ է հնա րա -
վոր ար ձա նագ րել տվյալ դեպ քում: Նախ՝ որ -
պես գրավ փո խանց ված գու մար նե րը պետք է
դի տար կել որ պես կար ճա ժամ կետ ա վանդ ներ,
ո րոնց շրջա նա ռու թյու նից գո յա ցած գու մար նե -
րը նա խաքն նու թյան կամ դա տաքն նու թյան ա -
վար տա կան փու լում ան ձի նկատ մամբ քրեա -
կան հե տապն դումն ար դա րաց նող հիմ քե րով
դա դա րեց նե լու դեպ քում կա րող են վե րա դարձ -
վել որ պես սահ մա նա փա կում նե րի պատճառով
կորց րած ե կամ տի փոխ հա տու ցում, իսկ մե ղա -
դրա կան դա տավ ճիռ կա յաց նե լու պա րա գա յում
նշված դրա մա կան մի ջոց նե րից որ պես ա վանդ
գո յա ցած գու մար նե րը կա րող են օգ տա գործ վել
դա տա կան ծախ սե րը, ինչ պես նաև հան ցա վոր
ա րար քի հետևան քով տու ժած ան ձանց պատ -
ճառ ված գույ քա յին և բա րո յա կան վնաս նե րը
մա սամբ կամ ամ բող ջա պես վե րա կանգ նե լու ե -
րաշ խիք ներ:

Բա ցի այդ՝ գրա վի նշված ե ղա նա կով կի -
րա ռու մը հնա րա վո րու թյուն կըն ձե ռի թո թա փելու

քրեա կա տա րո ղա կան հիմ նարկ նե րի ծան րա -
բեռն վա ծու թյու նը, որպես արդ յունք՝ զգա լիո րեն
կրճա տել պե տա կան մի ջոց նե րից նշված հիմ -
նարկ նե րում գտնվող ան ձանց հոգ սե րի հա մար
ծախս վող գու մար նե րի չա փը, միևնույն ժա մա -
նակ՝ բա րե լա վել նրանց կեն սա պայ ման նե րը8,
ինչ պես նաև ա ռա վել արդ յու նա վետ դարձ նել
վեր ջին նե րիս նկատ մամբ ի րա կա նաց վող հսկո -
ղու թյու նը՝ զերծ մնա լով կո ռուպ ցիոն ռիս կե րից
և մար դու ի րա վունք նե րի ոտ նա հա րու մից և, ա -
մե նա կարևո րը՝ նշված գա ղա փա րը հա մա հունչ
է Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան կոն վեն -
ցիա յի այն գա ղա փա րին, որ կա լա նա վո րու մը
բա ցա ռիկ դեպ քե րում կի րառ վե լիք խա փան ման
մի ջոց է:

Գ րա վը հնա րա վոր է կի րա ռել որ պես պայ -
մա նագ րա յին խա փան ման մի ջոց, քա նի որ,
«Կա լան քի հետ չկապ ված այլ մի ջոց նե րի մա -
սին» ՄԱԿ-ի նվա զա գույն չա փա նիշ նե րի (ըն -
դուն վել է 14.12.1990թ.) 3.4 կե տի հա մա ձայն՝
կա լան քի հետ չկապ ված այլ մի ջոց նե րը, ո րոն -
ցով մե ղադր յա լի վրա դրվում են ո րո շա կի պար -
տա կա նու թյուն ներ, կա րող են կի րառ վել նրա
հա մա ձայ նու թյամբ9: Սույն պայ մա նա գի րը կնքե -
լիս մե ղադր յա լին պար զա բան վում է, որ, հա -
մա ձայ նու թյուն տա լով իր նկատ մամբ գրա վը
որ պես խա փան ման մի ջոց կի րա ռե լուն, իր
նկատ մամբ որ պես ե րաշ խի քա յին խա փան -
ման մի ջոց դա տա կան ատ յա նի կող մից կի -
րառ վում է կա լա նա վո րու մը, ո րը պայ մա նա -
կա նո րեն հե տաձգ վում է վեր ջի նիս կող մից
պատ շաճ վար քա գիծ դրսևո րե լու դրույ թով, այ -
սինքն՝ այս դեպ քում կա լա նա վո րու մը հան դես
է գա լիս որ պես այ լընտ րան քա յին խա փան ման
մի ջոց:

Գ րա վի կի րառ ման մա սին «պայ մա նա -
գրում» որ պես իմ պե րա տիվ դրույթ անհ րա ժեշտ
է սահ մա նել նաև կաս կած յա լի կամ մե ղադր յա -
լի կող մից ՀՀ պե տա կան սահ ման նե րը հա տե -
լու ար գե լանք և այդ մա սին անհ րա ժեշտ տե ղե -
կատ վու թյու նը տրա մադ րել ՀՀ ոս տի կա նու թյան
քրեա կան հե տա խու զու թյան գլխա վոր վար չու -
թյա նը՝ ՀՀ սահ մա նա յին է լեկտ րո նա յին կա ռա -

8 Հելսինկյան ասոցիացիայի զեկույցը «Մարդու իրավունքների իրավիճակը Հայաստանում» ծրագրի շրջանակներում
ՀՀ քրեակատարողական հիմնարկներում, հոգեբուժական հաստատություններում և դատարաներում 2009-2010թթ.
իրականացված մոնիտորինգի վերաբերյալ, II հատոր, Երևան, 2011թ.։

9 Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարություն: Մաս 1, Հեղ. խումբ: Գիտ. խմբ. Ա.Ղամբարյան,
Երևան, Տիգրան Մեծ, 2016, էջ 541։
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վար ման տե ղե կատ վա կան հա մա կար գում մուտ -
քագ րե լու հա մար, ինչ պես նաև գրա վոր հայտ -
նել ՀՀ ոս տի կա նու թյան անձ նագ րա յին և վի -
զա նե րի վար չու թյուն: 

Խու սա փե լու հա մար նաև «կեղ տոտ» գու -
մար նե րի լվաց ման գոր ծըն թա ցից՝ խե լա միտ է
ոչ միայն ստու գել մե ղադր յա լի կամ գրա վա -
տուի գույ քա յին դրու թյու նը, այլ նաև վճար վող
դրա մա կան մի ջոց նե րի գո յաց ման աղբ յուր նե -
րը՝ սահ մա նե լով հա մա պա տաս խան հայ տա -
րա րագ րե րի ձևա չա փեր10:

Վե րոնշ յալ պայ մա նա գի րը կնքե լու պա -
րա գա յում նվա զեց վում է դա տա կան ատ յա նի
ծան րա բեռն վա ծու թյու նը, քա նի որ տվյալ մարմ -
նի կող մից պար զա պես կա յաց վում է դա տա -
կան ակտ՝ ի հաս տա տումն կող մե րի փոխ հա -
մա ձայ նու թյան: Այդ կերպ նվա զում է վտանգն
առ այն, որ մե ղադր յա լը, մնա լով ա զա տու թյան
մեջ, կա րող է թաքն վել քրեա կան վա րույթն ի -
րա կա նաց նող մարմ նից, խո չըն դո տել մինչ դա -
տա կան վա րույ թում կամ դա տա րա նում գոր ծի
քննու թյունը՝ քրեա կան դա տա վա րու թյա նը մաս -
նակ ցող ան ձանց վրա ա նօ րի նա կան ազ դե -
ցու թյուն գոր ծադ րե լու, գոր ծի հա մար նշա նա -
կու թյուն ու նե ցող նյու թե րը թաքց նե լու կամ կեղ -
ծե լու, քրեա կան վա րույթն ի րա կա նաց նող մարմ -
նի կան չով ա ռանց հար գե լի պատ ճառ նե րի
չներ կա յա նա լու կամ այլ ճա նա պար հով, կա -
տա րել քրեա կան օ րեն քով չթույ լատր ված ա -
րարք, խու սա փել քրեա կան պա տաս խա նա -
տվու թյու նից և ն շա նակ ված պա տի ժը կրե լուց
և խո չըն դո տել դա տա րա նի դա տավճ ռի կա -
տարումը, քա նի որ նշված դեպ քում ան մի ջա -
պես զրկվում է իր իսկ ա զա տու թյու նից և ինք -
նա բե րա բար նաև ֆի նան սա կան մի ջոց նե րից:
Միևնույն ժա մա նակ՝ հարկ է նշել, որ երբ առ -
կա է նա խաքն նա կան մարմ նի և դա տա խա -
զու թյան մեր ժու մը մե ղադր յա լի նկատ մամբ որ -
պես խա փան ման մի ջոց գրա վը կի րա ռե լու

հար ցում, դա տա րա նը կաշ կանդ ված չէ մինչ -
դա տա կան վա րույթ ի րա կա նաց նող մարմ նի
կա լա նա վո րու մը որ պես խա փան ման մի ջոց
կի րա ռե լու միջ նոր դու թյան քննարկ ման հետ
մեկ տեղ անդ րա դառ նալ նաև մինչ դա տա կան
վա րույթ ի րա կա նաց նող մարմ նի կող մից գրա -
վի մերժ ման հա մար ա ռաջ քաշ ված հիմ քե -
րին:

Սույն տար բե րա կի ի րա գոր ծու մը պե տու -
թյու նից չի պա հան ջում ա վե լորդ ռե սուրս նե րի
ներդ րում, հնա րա վոր է ի րա կա նաց նել բա վա -
կա նին ա րագ և զուտ օ րենսդ րա կան փո փո -
խու թյուն նե րի շնորհիվ:

Հատ կան շա կան է, որ ԱՄՆ-ում, Ֆ րան -
սիա յում, Գեր մա նիա յում և ռո մա նագեր մա նա -
կան ի րա վա հա մա կար գի այլ պե տու թյուն նե -
րում ևս սկզբ նա կան շրջա նում գրա վը դի տարկ -
վել է որ պես կա լա նա վոր ման այ լընտ րան քա յին
խա փան ման մի ջոց11, սա կայն նշված խա փան -
ման մի ջո ցի գի տա կան մշակ վա ծու թյան աս -
տի ճա նի կա տա րե լա գոր ծու մը և գրավը որ պես
ինք նու րույն, այ սինքն՝ ան կախ կա լա նա վոր ման
կի րառ ման անհ րա ժեշ տու թյան, գոր ծադ րե լու
հիմ նա վոր վա ծու թյու նը, ներ կա յումս ա ռա ջաց -
րել է նշված երկր նե րի պրակ տի կա յում որ պես
ինք նու րույն խա փան ման մի ջոց կի րա ռե լու պա -
հան ջար կը: Այս պես՝ ԱՄՆ-ում գրավ կի րա ռե լու
ի րա վա սու թյամբ են օժտ ված ոչ միայն դա տա -
վոր նե րը, այլ նաև ոս տի կա նու թյան աշ խա տա -
կից նե րը12, ինչի շնորհիվ, ձեր բա զատ վե լով բյու -
րոկ րա տա կան քաշք շու կից, խնայ վում են պե -
տա կան մի ջոց նե րը, ա վե լին՝ կաս կած յա լը կամ
մե ղադր յա լը, մնա լով ա զա տու թյան մեջ, հնա -
րա վո րու թյուն է ստա նում շա րու նա կելու աշ խա -
տել՝ ա պա հո վե լով իր և ըն տա նի քի ան դամ նե -
րի կա րիք նե րը, միևնույն ժա մա նակ՝ աշ խա -
տան քի արդ յուն քով ձեռք բեր ված մի ջոց նե րով
հա տու ցել տու ժո ղին պատ ճառ ված գույ քա յին
վնա սը13:
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10 Григорьев В.Н. Совершенствование нормативного регулирования залога в качестве меры пресечения по уголовным
делам как одно из направлений в борьбе с отмыванием денежных средств, приобретенных незаконным путем. 
URL: http://legislature.ru/ 

11 Коряковцев В.В. Залог как мера пресечения в уголовном процессе Российской Федерации. Правоведение. 2000. - ¹
4. – С. 120-131.

12 United States Code, Title 18, Sections 3141-3150, URL: https://www.law.cornell.edu/uscode/text/18/part-II/chapter-207
13 Андроник Н.А. Сравнительный анализ применения залога в России и зарубежных странах. Вестник Уральского

института экономики, управления и права.– URL: https://cyberleninka.ru/article/n/sravnitelnyy-analiz-primeneniya-zalo-
ga-v-rossii-i-zarubezhnyh-stranah



Նշ ված կա տա րե լա գործ ման ու ղի նե րը հաշ -
վի առ նե լով՝ գրա վի ինս տի տու տը պետք է ՀՀ-
ում ա ռա վել լայն կի րա ռու թյուն ստա նա և մո -
տե նա մի ջազ գա յին ստան դարտ նե րին, քա նի
որ ան ձին քրեա կան պա տաս խա նատ վու թյան
են թար կե լիս որ պես նպա տակ է դի տարկ վում
կար գա զանց սուբ յեկ տին ուղ ղե լը և հա սա րա -
կու թյա նն օ րի նա պաշտ քա ղա քա ցի վե րա դարձ -
նե լը: Ի վեր ջո՝ հարկ է ար ձա նագ րել, որ քրեա -
կան դա տա վա րու թյա նը՝ որ պես հան ցա վո րու -
թյան դեմ պայ քա րի մի ջոց, փո խա րի նե լու է

գա լիս քրեա կան դա տա վա րու թյու նը՝ որ պես
քա ղա քա ցի նե րի ի րա վունք նե րի ե րաշ խիք նե րի
հա մա կարգ, ա ռա ջին հեր թին՝ նրանց, ով քեր
են թարկ վում են քրեա կան հե տապնդ ման, երկ -
րորդ՝ ում ի րա վունք ներն ու օ րի նա կան շա հե րը
ոտ նա հար վել են, և եր րորդ՝ նրանց, ով քեր օ -
րեն քի ու ժով քրեա կան հե տապնդ ման մար մին -
ներ են, և ո րոնց պար տա կա նու թյուն նե րը և
պա տաս խա նատ վու թյու նը պետք է հստակ ու
ա ռանց եր կա կի մեկ նա բա նու թյուն նե րի սահ -
ման ված լի նեն օրենքով14:
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Դա տաքն նու թյու նը քրեա կան գոր ծի քննու -
թյան հիմ նա կան (երկ րորդ) փուլն է, ո րին մաս -
նակ ցում են մե ղադ րո ղը, ամ բաս տան յա լը, պաշտ -
պա նը և դա տա վա րու թյան այլ մաս նա կից ներ:
Այս փու լը հա մար վում է հիմ նա կան՝ ել նե լով այն
հան գա ման քից, որ հենց ա՛յս փու լում են հե տա -
զոտ վում այն բո լոր ա պա ցույց նե րը, ո րոնք հա -
վաք վել են նա խաքն նու թյան մարմ նի կող մից1: 

Դա տաքն նու թյան փու լում կա տար վող մի
շարք գոր ծո ղու թյուն նե րի շար քն է դաս վում նաև
նա խաքն նա կան ցուց մունք նե րի հրա պա րա կումը:

Օ րենսդ րա կան ոչ միան շա նակ լու ծում նե րը
հանգեցրել են այն ի րա վի ճա կին, որ պրակ տի -
կա յում այս ինս տի տու տի հետ կապ ված ա ռա -
ջա նում են բազ մա թիվ հիմ նախն դիր ներ: Սա -
կայն դրանց ա ռա վել ման րակր կիտ անդ րա դառ -
նա լուց ա ռաջ փոր ձենք ներ կա յաց նել ՀՀ քրեա -
կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քով (այ սու հետ
նաև՝ Օ րենս գիրք) և ՀՀ քրեա կան դա տա վա -
րու թյան օ րենսգր քի նա խագ ծով (այ սու հետ նաև՝
Նա խա գիծ) նա խա տես ված կար գա վո րում նե րը: 

Նախ՝ նշենք, որ, ի տար բե րու թյուն Օ րենս -
գրքի, ո րն ա ռան ձին հոդ ված նե րով է կար գա -
վո րում մե ղադր յա լի, ամ բաս տան յա լի և վ կա նե -
րի ցուց մունք նե րի հրա պա րակ ման կա նոն նե -
րը, Նա խա գի ծը՝ 336 հոդ վա ծի շրջա նակ նե րում,
ո րն ունի «Ցուց մունք նե րի հրա պա րա կում» վեր -
տա ռու թյու նը, կար գա վո րում է դա տաքն նու թյան
փու լում ցուց մունք նե րի հրա պա րակ ման ընդ հա -
նուր կար գը, ո րը վե րա բե րում է թե՛ ամ բաս -
տան յա լի, թե՛ վկա նե րի և տու ժո ղի նա խա քննա -
կան ցուց մունք նե րի հրա պա րակ մա նը: 

Փոր ձե լով վեր լու ծել այս հար ցի կա պակ -
ցու թյամբ ա ռա ջա ցող գործնական մի քա նի
հիմ նախն դիր ՝ նախ և ա ռաջ՝ անհ րա ժեշտ ենք
հա մա րում ներ կա յաց նել մի քա նի ի րա վի ճակ,

ո րոնց ա կա նա տես է ե ղել հե ղի նա կը դա տա -
կան պրակ տի կա յի ու սում նա սի րու թյան ըն թաց -
քում: Այս պես.

Թիվ ԵԱՆԴ/0042/01/15 քրեա կան գոր ծի
դա տաքն նու թյան ըն թաց քում հե ղի նա կը ա կա -
նա տես ե ղավ մի ի րադ րու թյան, երբ գոր ծով
վկան դա տա րա նում հրա ժար վեց ցուց մունք տալ՝
նշե լով, որ օգտ վում է իր մեր ձա վո րի դեմ ցուց -
մունք չտա լու ի րա վուն քից, քան զի գոր ծով մե -
ղադր յա լը նրա եղ բայ րն էր, իսկ մե ղադ րո ղն ա -
ռա ջար կեց հրա պա րա կել վկա յի նա խաքն նա -
կան ցուց մունք նե րը, մինչդեռ պաշտ պանն ա -
ռար կեց՝ հայտ նե լով, որ օ րենս դրու թյամբ նա -
խաքն նու թյան ցուց մունք նե րի հրա պա րակ ման
նման հիմք նա խա տես ված չէ:

Նա խա գա հող դա տա վո րը ո րո շում կա յաց -
րեց՝ հրա պա րա կել վկա յի նա խաքն նու թյան ըն -
թաց քում տված ցուց մունք նե րը և որ պես հիմ նա -
վո րում նշեց, որ Օ րենսգր քի 342-րդ հոդ վա ծի 1-
ին մա սում, ի թիվս այլ հիմ քե րի, սահ ման ված է
նաև «ինչ պես նաև սույն օ րենսգր քով նա խա -
տես ված այլ դեպ քե րում» պա հան ջը, ո րը դա -
տա րա նը մեկ նա բա նում է սույն դեպ քի ա ռու մով: 

Կար ծում ենք՝ այս հար ցի ա ռա վել հստակ
կար գա վոր ման և գործ նա կա նում նա խա գա հո -
ղի, մե ղադ րան քի ու պաշտ պա նու թյան կող մե րի
միջև ա ռա ջա ցող բա նա վե ճը բա ցա ռե լու և ի րա -
վա կան ո րո շա կիու թյան ա պա հով ման տե սանկյու -
նից անհ րա ժեշտ է հստակ կա նոն սահ մա նել
նաև դա տա րա նում վկա յու թյան ան ձեռնմ խե -
լիու թյու նից օգտ վե լու դեպ քում վկա յի և տու ժո -
ղի նա խաքն նա կան ցուց մունք նե րը հրա պա րա -
կե լու մա սով: Այս մո տե ցումն ի րա վա չափ է այն -
քա նով, որ չի կա րող լի նել այն պես, որ ամ բաս -
տան յալը, ու նե նա լով լռե լու ի րա վունք, ե թե օգտ -
վում է իր այդ ի րա վուն քից, ա պա նրա ցուց -
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մունք նե րը հրա պա րակ վում են (ինչը, մեր կար -
ծի քով՝ ևս  ոչ ար դա րաց ված է), իսկ վկա յի և
տու ժո ղի դեպ քում նրանց նա խաքն նու թյան ըն -
թաց քում տված ցուց մունք նե րը չհրա պա րակ -
վեն: Ի վեր ջո՝ մենք այն կար ծի քին ենք, որ ա -
պա ցուց ման սահ ման նե րը, ո րոնք ընդգծ ված են
ե ղել նա խաքն նու թյան փու լում, ո րի հի ման վրա
նա խաքն նու թյան մար մի նը կա յաց րել է ո րո շում -
ներ և մե ղադ րա կան եզ րա կա ցու թյամբ գործն
ու ղար կել է դա տա րան, չի կա րող նե ղաց վել վկա -
յու թյան ան ձեռնմ խե լիու թյան ինս տի տու տի հաշ -
վառ մամբ: Այլ կերպ ասած՝ չի կա րող լի նել այն -
պես, որ վկա նե րը նա խաքն նու թյան ըն թաց քում
հրա ժար վեն ի րենց ան ձեռնմ խե լիու թյու նից և
ցուց մունք ներ տան քրեա կան գոր ծի հան գա -
մանք նե րի վե րա բեր յալ, ինչը հիմք ըն դու նե լով՝
նա խաքն նու թյան մար մի նն ան ձին մե ղադ րանք
ա ռա ջադ րի, իսկ դա տա րա նում վկա նե րը վկա -
յա կո չեն ի րենց ան ձեռնմ խե լիու թյու նը և դրա -
նով իսկ «ջար դեն» քրեա կան գոր ծը, քա նի որ
այդ մո տե ցու մը հա ճախ կդառ նա գոր ծուն մի -
ջոց ան բա րե խիղճ պաշտ պան նե րի կող մից տար -
բեր մա նի պու լիա ցիա նե րի և խո րա ման կու թյուն -
նե րի մի ջո ցով դա տա րա նում քրեա կան գոր ծե -
րով ար դա րաց ման դա տավ ճիռ նե րի կա յաց ման
հիմ քեր ստեղ ծե լու հա մար: Այս մո տե ցու մը մեզ
հա մար ա նըն դու նե լի է հատ կա պես հայ ի րա -
կա նու թյան պայ ման նե րում, երբ նա խաքն նու -
թյան ըն թաց քում հա մա գոր ծակ ցած վկա նե րը,
ան գամ տու ժող նե րը դա տա րա նում հրա ժար -
վում են ի րենց նա խաքն նու թյան ըն թաց քում
տված ցուց մունք նե րից, պար բե րա բար մե ղադրում
են ոս տի կա նու թյան և քնն չա կան մար մին նե րի
աշ խա տա կից նե րին կեղ ծիք նե րի կա տար ման
մեջ, հար կադ րանք կի րա ռե լու մեջ և այլն: Մեր
կող մից Երևան քա ղա քի ընդ հա նուր ի րա վա սու -
թյան դա տա րա նում տար բեր քրեա կան գոր ծե -
րով ի րա կա նաց րած դի տար կում նե րը ցույց տվե -
ցին, որ գրե թե բո լոր գոր ծե րով դա տա րա նը
հրա պա րա կում է նա խաքն նու թյան ըն թաց քում
տված ցուց մունք նե րը, քա նի որ ա նընդ հատ ա -
ռա ջա նում են հա կա սու թյուն ներ, կամ վկա նե րը
հայտ նում են, որ չեն հի շում և այլն, ինչը հիմք
ըն դու նե լով՝ դա տա րա նը հրա պա րա կում է նա -
խաքն նու թյան ըն թաց քում տված ցուց մունք ները: 

Ա ռա վել ու շագ րավ է այն հան գա ման քը, որ
նման մո տե ցու մը հատ կա պես խո ցե լի կա րող է
դարձ նել ըն տա նե կան բռնու թյուն նե րի վե րա բե -

րյալ գոր ծե րով ար դա րա դա տու թյան ի րա կա նա -
ցու մը, քա նի որ այդ գոր ծե րով անց նող վկա նե -
րը, տու ժո ղը և ամ բաս տան յա լը գտնվում են ազ -
գակ ցա կան և բա րե կա մա կան կա պե րի մեջ, և
ե թե բո լո րը վկա յա կո չեն ի րենց վկա յու թյան ան -
ձեռնմ խե լիու թյու նը և հ րա ժար վեն ցուց մունք ներ
տա լուց, դա տա րա նին չի մնա լու ոչ այլ ինչ, քան
ար դա րաց ման դա տավ ճիռ ար ձա կե լը, ո րի
հետևան քը լի նե լու է ռեա բի լի տա ցիան և այլն:
Կար ծում ենք՝ նաև ռեա բի լի տա ցիա յի տե սան -
կյու նից չի կա րող ի րա վա չափ հա մար վել վկա -
յու թյան ան ձեռնմ խե լիու թյան հիմ քով ցուց մունք
տա լուց հրա ժար վե լու դեպ քում նա խաքն նա կան
ցուց մունք նե րը հրա պա րա կե լու ար գել քը:

Պետք է նկա տել, որ այս հար ցին լու ծում չի
տրվել նաև Նա խագ ծում:

Այս խնդրին՝ իր նա խա դե պա յին ո րո շումնե -
րով բազ մից անդ րա դար ձել է նաև ՄԻԵԴ-ը, ո -
րը, մաս նա վո րա պես, նշել է. «Դա տա րա նը կրկին
նշում է, որ 6-րդ հոդ վա ծի կի րա ռու թյու նը կար -
գա վո րող հիմ նա կան սկզբուն քն ար դա րա ցիու -
թյունն է։ Ար դար դա տաքն նու թյան ի րա վուն քը
ժո ղովր դա վա րա կան հա սա րա կու թյան մեջ այն -
քան կարևոր տեղ է զբա ղեց նում, որ 6-րդ հոդ -
վա ծի 1-ին կե տով սահ ման ված ե րաշ խիք նե րը
նեղ ի մաս տով մեկ նա բա նե լը որևէ կերպ չի կա -
րող ար դա րաց վել (տե՛ս Մո րեյ րա դե Ա զևե դոն
ընդ դեմ Պոր տու գա լիա յի [ Մո րեի րա դե Ազևե դո
վ. Պոր տու գալ], 1990 թվա կա նի հոկ տեմ բե րի
23, §66, շարք Ա թիվ 189, Գրե գա չևիչն ընդ դեմ
Խոր վա թիա յի [Գրե գաչևիչ վ. Գրոա տիա], թիվ
58331/09, §49, 2012 թվա կա նի հու լի սի 10)։

Ար դար դա տաքն նու թյուն հաս կա ցու թյու նը
են թադ րում է, ին տե րա լիա, մրցակ ցա յին դա -
տա վա րու թյան ի րա վուն քը, ին չը քրեա կան գոր -
ծի պա րա գա յում նշա նա կում է, որ և՛ մե ղադ -
րան քի, և՛ պաշտ պա նու թյան կող մե րին պետք է
տրվի մյուս կող մի ներ կա յաց րած փաս տարկ -
նե րին ու ա պա ցույց նե րին ծա նո թա նա լու և
դրանք մեկ նա բա նե լու հնա րա վո րու թյուն (տե՛ս
Բ րանդշ թե թերն ընդ դեմ Ավստ րիա յի [Բ րանդ -
շթեթեր վ. Աուստ րիա], 1991 թվա կա նի օ գոս -
տո սի 28, §67, շարք Ա թիվ 211)։

Այս առն չու թյամբ Դա տա րա նը նշում է. հնա -
րա վոր է, որ դա տա վա րա կան այն պի սի ի րա վի -
ճա կը, ո րի դեպ քում մի կող մի հա մար հա կա -
ռակ կող մի հա մե մատ ան բա րեն պաստ պայ -
ման ներ չեն ստեղծ վում, այ նուա մե նայ նիվ, հանդի -
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սա նա մրցակ ցա յին դա տա վա րու թյան ի րա վունքի
խախ տում, ե թե տվյալ կող մին չի տրվել ներ կա -
յաց ված բո լոր ա պա ցույց նե րին կամ փաս տարկ -
նե րին ծա նո թա նա լու և դրանք մեկ նա բա նե լու
հնա րա վո րու թյուն, ին չը թույլ կտար ազ դել դատա -
րա նի ո րոշ ման վրա (տե՛ս Կրչ մա րը և այլք ընդ -
դեմ Չե խիա յի Հան րա պե տու թյան [Կրչ մար անդ
Ո թերս վ. թե Ց զեչ Ռե պուբ լից], թիվ 35376/97,
§§38-46, 2000 թվա կա նի մար տի 3 և Գրե գա -
չևի չի գոր ծը՝ վերևում հի շա տակ ված, §50)։

Դա տա րանն այ նու հետև նշում է, որ որ պես
ընդ հա նուր կա նոն՝ 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տով
և 3-րդ կե տի «դ» են թա կե տով պա հանջ վում է,
որ ամ բաս տան յա լին տրվի վկա յի՝ իր դեմ տված
ցուց մուն քի թույ լատ րե լիու թյու նը վի ճար կե լու կամ
իր դեմ ցուց մունք տված վկա յին հար ցաքն նե լու
հա մար ժեք և պատ շաճ հնա րա վո րու թյուն՝ վկա -
յի կող մից ցուց մունք տա լիս կամ հե տա գա փու -
լե րում (տե՛ս Ալ-Խա վա ջան և Թա հե րին ընդ դեմ
Միաց յալ Թա գա վո րու թյան [ՄՊ] [Ալ-Խա վա ջա
անդ Տա հերյ վ. թե Ու նի տեդ Կինգ դոմ [ԳՑ]],
թիվ 26766/05 և թիվ 22228/06, §118, ՄԻԵԴ
2011, Պո լե տա նը և Ա զի րո վիկն ընդ դեմ Մա կե -
դո նիա յի նախ կին Հա րավս լա վա կան Հան րա -
պե տու թյան [ Պո լե տան անդ Ա զի րո վիկ վ. թե
ֆոր մեր Յու գոս լավ Ռե պուբ լից ոֆ Մա ցե դո նիա],
թիվ 26711/07, 32786/10 և 34278/10, §81, 2016
թվա կա նի մա յի սի 12)։

Ոս տի կա նու թյան կող մից հե տաքն նու թյան
կամ դա տա կան քննու թյան փու լե րում ստաց -
ված ցուց մունք նե րը որ պես ա պա ցույց օգ տա -
գոր ծելն ինք նին չի հա կա սում վե րոնշ յալ դրույթ -
նե րին՝ պայ մա նով, որ, որպես հետևանք՝ պաշտ -
պա նու թյան կող մի ի րա վունք նե րը չեն խախտ -
վել (տե՛ս Սա յի դին ընդ դեմ Ֆրան սիա յի [ Սաïդի
վ.Ֆրան ցե], 1993 թվա կա նի սեպ տեմ բե րի 20,
§43, շարք Ա թիվ 261-Գ)։

Ալ-Խա վա ջա յի և Թա հե րիի գոր ծում Մեծ
պա լա տը հստա կեց րել է այն սկզբունք նե րը, ո -
րոնք պետք է կի րառ վեն այն դեպ քում, երբ
վկան դռնբաց դա տա կան քննու թյա նը չի ներ -
կա յա նում։ Այդ սկզբունք նե րը կա րող են ամ -
փոփ ներ կա յաց վել հետևյալ կերպ.

ա) Դա տա րա նը նա խա պատ րաս տա կան
փու լում նախ պետք է քննի այն հար ցը, թե արդ -
յոք հիմ նա վոր պատ ճառ կա՞ չներ կա յա ցած վկա -
յի տված ցուց մուն քը որ պես ա պա ցույց ճա նա չե -
լու հա մար՝ հաշ վի առ նե լով, որ վկա նե րը պետք

է, որ պես ընդ հա նուր կա նոն, ցուց մունք տան
դա տա կան քննու թյան ընթացքում, և որ պետք
է ձեռ նարկ վեն բո լոր անհ րա ժեշտ մի ջոց նե րը՝
նրանց ներ կա յա նալն ա պա հո վե լու հա մար.

բ) այն դեպ քում, երբ վկան չի հար ցաքնն վել
վա րույ թի նա խորդ ո րևէ փու լում, դա տա կան
քննու թյան ընթացքում, դա տա րա նում ցուց մունք
տա լու փո խա րեն վկա յի՝ նախ կի նում տված ցուց -
մուն քի գրա վոր հաս տա տու մը որ պես ա պա ցույց
ճա նա չե լը պետք է ծայ րա հեղ մի ջոց լի նի.

գ) չներ կա յա ցած վկա նե րի՝ նախ կի նում տված
ցուց մուն քը որ պես ա պա ցույց ճա նա չելն ան բա -
րեն պաստ հետևանք ներ է ա ռա ջաց նում ամ բաս -
տան յա լի հա մար, ինչը, ըստ էու թյան՝ քրեա կան
դա տա վա րու թյան ընթացքում պետք է ու նե նա
իր դեմ ներ կա յաց ված ա պա ցույց նե րի թույ լատ -
րե լիու թյու նը վի ճար կե լու արդ յու նա վետ հնա րա -
վո րու թյուն։ Մաս նա վո րա պես՝ նա պետք է կարո -
ղա նա ստու գել վկա նե րի տված ցուց մունք նե րի
ճշմար տա ցիու թյու նը և հա վաս տիու թյու նը՝ իր
ներ կա յու թյամբ վկա նե րին բա նա վոր հար ցա -
քննե լու մի ջո ցով՝ վկա յի կող մից ցուց մունք տալիս
կամ վա րույ թի հե տա գա փու լե րում.

դ) «միակ կամ վճռո րոշ ա պա ցույ ցի սկզբուն -
քի» հա մա ձայն՝ այն դեպ քում, երբ ամ բաս տա -
նյա լին դա տա պար տե լու հա մար հիմք են ծա -
ռա յում բա ցա ռա պես կամ հիմ նա կա նում այն
վկա նե րի տված ցուց մունք նե րը, ո րոնց մե ղադր -
յա լը չի կա րող հար ցաքն նել դա տա վա րու թյան
փու լե րից որևէ մե կում, նրա պաշտ պա նու թյան
ի րա վունք ներն ան հիմն սահ մա նա փակ վում են.

ե) այս հա մա տեքս տում «վճռո րոշ» ցուց -
մունք պետք է նշա նա կի միայն այն պի սի նշա -
նա կու թյամբ կամ կա րևո րու թյամբ ցուց մունք,
ո րը կա րող է ո րո շել գոր ծի ել քը։ Ե թե վկա յի
չստուգ ված ցուց մուն քը հիմ նա վոր վում է այլ
հաս տատ ված ա պա ցույց նե րով, ա պա գնա հա -
տա կանն այն մա սին՝ արդ յոք դա վճռո րո՞շ է,
կախ ված կլի նի հիմ նա վո րող ա պա ցույց նե րի
հա վաս տիու թյու նից. որ քան հա վաս տի են մե -
ղա վո րու թյու նը հաս տա տող մյուս ա պա ցույց -
նե րը, այն քան քիչ հա վա նա կան է, որ չներ կա -
յա ցած վկա յի ցուց մուն քը կհա մար վի վճռո րոշ:

Այս սկզբունք նե րը ման րա մաս նո րեն պար -
զա բան վել են Շա չաշ վի լիի գոր ծում (տե՛ս Շա -
չաշ վի լին ընդ դեմ Գեր մա նիա յի [ՄՊ] [Սչած -
չասչ վի լի վ. Գեր մա նիա յի [ԳՑ]], թիվ 9154/10,
§§111–131, ՄԻԵԴ 2015), ո րի ընթացքում Մեծ
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պա լա տը հաս տա տել է, որ վկա յի չներ կա յա նա -
լու հա մար հիմ նա վոր պատ ճա ռի բա ցա կա յու -
թյու նը չի կա րող ինք նին վկա յել դա տաքն նու -
թյան ա նար դա րա ցի լի նե լու մա սին, թեև ընդ -
հա նուր ար դա րա ցիու թյու նը գնա հա տե լիս ա -
մեն դեպ քում կարևոր գոր ծոն է՝ հա վա սա րակշ -
ռու թյու նը ո րո շե լու հա մար և կա րող է ո րո շիչ
դեր ու նե նալ 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի և 3-րդ
կե տի «դ» են թա կե տի խախ տում ար ձա նագ րե -
լու հար ցում։ Ա վե լին՝ հաշ վի առ նե լով, որ Դատա -
րա նի խնդիրն է պար զել՝ արդ յոք դա տաքն նու -
թյունն ընդ հա նուր առ մամբ ար դա րա ցի՞ է ե ղել,
պետք է ու սում նա սի րվի բա վա րար հակա կշռող
գոր ծոն նե րի առ կա յու թյու նը ոչ միայն այն գոր -
ծե րում, ո րոնց դեպ քում չներ կա յա ցած վկա յի
ցուց մուն քը միակ կամ վճռո րոշ հիմքն է ե ղել
դի մու մա տուին դա տա պար տե լու հա մար, այլ
նաև այն գոր ծե րում, ո րոնց դեպ քում չի կա րո -
ղա ցել հստակ պար զել՝ արդ յոք խնդրո ա ռար -
կա ցուց մուն քը միա կը և վճռո րո՞շն է ե ղել, սա -
կայն, այ նու հան դերձ՝ հա մոզ վել է, որ այդ ցուց -
մուն քը կարևոր նշա նա կու թյուն է ու նե ցել, և դա
որ պես ա պա ցույց ճա նա չե լը, հնա րա վոր է, սահ -
մա նա փա կել է պաշտ պա նու թյան կող մի հնա -
րա վո րու թյուն նե րը։ Հա կակշ ռող գոր ծոն նե րի՝
դա տաքն նու թյունն ար դար հա մա րե լու հա մար
անհ րա ժեշտ շրջա նա կը կախ ված է չներ կա յա -
ցած վկա յի ցուց մուն քի նշա նա կու թյու նից։ Որ -
քան կարևոր նշա նա կու թյուն ու նե նա այդ ցուց -
մուն քը, այն քան ա վե լի կարևոր նշա նա կու թյուն
պետք է ու նե նան հա կակշ ռող գոր ծոն նե րը, որ -
պես զի դա տաքն նու թյունն ընդ հա նուր առ մամբ
հա մար վի ար դա րա ցի (տե՛ս Սե թոնն ընդ դեմ
Միաց յալ Թա գա վո րու թյան [ Սե տոն վ. թե Ու նի -
տեդ Կինգ դոմ], թիվ 55287/10, §§58 և 59, 2016
թվա կա նի մար տի 31)։

Դա տա րա նը նաև փաս տել է, որ թե պետ,
ե թե ան գամ գոր ծում առ կա են լի նում մե ղադըր -
յա լի մե ղա վո րու թյու նը հաս տա տող այլ ա պա -
ցույց ներ, այ նուա մե նայ նիվ, հաշ վի առ նե լով այն
փաս տը, որ ե թե դա տա րանն անհ րա ժեշտ է
հա մա րում հիմք ըն դու նել նաև վկա նե րի նա -
խաքն նա կան ցուց մունք նե րը՝ հաս տա տե լու հա -
մար մե ղադ րան քը, ա պա պար տա վոր էր մե -
ղադր յա լին իր պաշտ պա նու թյու նը պատ շա ճո -
րեն կազ մա կեր պե լու և իր բո լոր հա մա պա տաս -
խան փաս տարկ նե րը ներ կա յաց նե լու հնա րա -
վո րու թյուն ըն ձե ռել։

Ա վե լին՝ ինչ պես բազ մա թիվ ան գամ ներ
Դա տա րա նը նշել է՝ ար դար դա տաքն նու թյան
պա հանջ նե րից մեկն այն է, որ մե ղադր յա լին
տրվի այն դա տա վո րի ներ կա յու թյամբ վկա -
նե րին ա ռե րես հար ցաքն նե լու հնա րա վո րու -
թյուն, ո րը վերջ նա կան ո րո շում է կա յաց նե լու
գոր ծի վե րա բեր յալ, քա նի որ դա տա վո րի դի -
տար կում նե րը տվյալ վկա յի վար քագ ծի վե րա -
բեր յալ և այն մա սին, թե որ քա նո՛վ կա րե լի է
վստա հել նրան, կա րող են հետևանք ներ ու նե -
նալ մե ղադր յա լի հա մար (տե՛ս Հա նուն ընդ դեմ
Ռու մի նիա յի [ Հա նու վ. Ռո մա նիա], թիվ
10890/04, §40, 2013 թվա կա նի հու նի սի 4, հա -
ջոր դող հղում նե րի հետ)։

Թեև Վե րաքն նիչ դա տա րա նը դի մու մա -
տուի մե ղա վո րու թյան վե րա բեր յալ նոր եզ րա -
կա ցու թյան չի հան գել, այ նուա մե նայ նիվ, ու նե -
նա լով Վար չա կան շրջա նի դա տա րա նի դա -
տավ ճի ռը փաս տե րի և օ րեն քի տե սանկ յու նից
վե րա նա յե լու ամ բող ջա կան ի րա վա սու թյուն՝ Վե -
րաքն նիչ դա տա րանն իր եզ րա հան գում նե րը
կա տա րե լիս ոչ միայն հիմք է ըն դու նել վկա նե -
րի՝ Վե րաքն նիչ դա տա րա նում չստուգ ված ցուց -
մունք նե րը, այլ նաև խնդրո ա ռար կա վկա նե րը
չեն հար ցաքնն վել Վար չա կան շրջա նի դա տա -
րա նի կող մից (տե՛ս ա ցոնտ րա րիո (հա կա ռա -
կը)՝ Կաշլևն ընդ դեմ Էս տո նիա յի [ Կաշլև վ. Էս -
տո նիա], թիվ 22574/08, §47, 2016 թվա կա նի
ապ րի լի 26)։ Վար չա կան շրջա նի դա տա րանն
այդ ա պա ցույց նե րին չի անդ րա դար ձել նաև դի -
մու մա տուին դա տա պար տե լիս։ Այս հան գա -
մանք նե րում այն փաս տը, որ Վե րաքն նիչ դա -
տա րանն ան ձամբ չի քննել այն վկա նե րին, ո -
րոնց ցուց մունք նե րը հե տա գա յում օգ տա գործ -
վել են դի մու մա տուի դեմ, կա րող էր մե ծա պես
ազ դել դի մու մա տուի պաշտ պա նու թյան ի րա -
վունք նե րի վրա։

Եվ րո պա կան դա տա րանը նաև ար ձա նա -
գրել է, որ այն դեպ քում, երբ մե ղադր յա լին դեռ
որևէ մե ղադ րանք ա ռա ջադր ված չի ե ղել և, նա
զրկված է ե ղել նա խաքն նու թյան ըն թաց քում
նրանց տված ցուց մունք նե րը վի ճար կե լու հնա -
րավ րու թյու նից, այդ պա րա գա յում Վե րաքն նիչ
դա տա րա նը չէր կա րող հիմն վել վե րաքն նիչ
վա րույ թին չներ կա յա ցած և ա ռա ջին ատ յա նի
դա տա րա նում չհար ցաքնն ված վկա նե րի ցուց -
մունք նե րի վրա (տե՛ս վերևում՝ 38-րդ պար բե -
րու թյու նը)։
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Եվ րո պա կան դա տա րա նը նշել է նաև, որ,
չնա յած չի հաս տա տում, թե ցուց մունք նե րը միա -
կը և վճ ռո րոշն են ե ղել, սա կայն, այ դու հան -
դերձ՝ հա մոզ ված է, որ դրանք նշա նա կա լի դեր
են ու նե ցել, և դրանք որ պես ա պա ցույց ճա նա -
չե լը, հնա րա վոր է, սահ մա նա փա կել է պաշտ -
պա նու թյան կող մի հնա րա վո րու թյուն նե րը (տե՛ս
վերևում՝ 55-րդ պար բե րու թյու նը՝ տվյալ հար ցի
վե րա բեր յալ Դա տա րա նի նա խա դե պա յին ի րա -
վուն քին հղում նե րով)։

Այս պի սով՝ ՄԻԵԴ-ն  ար ձա նագ րել է Կոն -
վեն ցիա յի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի և 3-րդ կե -
տի «դ» են թա կե տով նա խա տես ված ար դար
դա տաքն նու թյան ի րա վուն քի խախ տում այն
դեպ քե րում, երբ ներ պե տա կան օ րենսդ րու թյան
հա մա ձայն ցուց մունք տա լու պար տա կա նու թյու -
նից ա զատ ված անձն օգտ վել է այդ ի րա վուն -
քից և հ րա ժար վել է ցուց մունք տալ, սա կայն
ներ պե տա կան դա տա րանը, այ նուա մե նայ նիվ,
հիմն վել է նրա նա խաքն նա կան ցուց մունք նե րի
վրա, ո րոնք տրվել են այն փու լում, երբ դի մու -
մա տուն վա րույ թում մե ղադր յա լի կար գա վի ճակ
չի ու նե ցել։

Անհ րա ժեշտ ենք հա մա րում անդ րա դառ -
նալ նաև այն խնդրին, թե արդ յոք ամ բաս տա -
նյա լի նա խաքն նու թյան ըն թաց քում որ պես վկա
տված ցուց մունք նե րը կա րո՞ղ են հրապ արակ -
վել, թե՞ ոչ: Այս ա ռու մով ու շագ րավ է հատ կա -
պես թիվ ԵԱՆԴ/0032/01/16 քրեա կան գոր ծը,
քա նի որ սույն գոր ծով ամ բաս տան յա լը հրա -
ժար վեց ցուց մունք տա լուց, իսկ դա տա րա նը
հրա պա րա կեց ամ բաս տան յա լի նա խաքն նա -
կան բո լոր ցուց մունք նե րը, այդ թվում նաև՝ որ -
պես վկա տված ցուց մունք, ո րի դեմ ա ռար կեց
պաշտ պա նը և դա տա կան վի ճա բա նու թյուն նե -
րի փու լում դա տա րա նին միջ նոր դու թյուն ներ -
կա յաց րեց այդ ա պա ցույցն ան թույ լատ րե լի ճա -
նա չել, քա նի որ, պաշտ պա նի կար ծի քով՝ դատա -
րա նում թույ լատր վում է հրա պա րա կել բա ցա -
ռապես մե ղադր յա լի այն նա խաքն նա կան ցուց -
մունք նե րը, ո րոնք նա տվել է՝ որ պես մե ղադրյալ: 

Դա տա րա նը, դա տավճ ռում անդ րա դառ նա -
լով այդ միջ նոր դու թյա նը, նշել է հետևյա լը՝ «Դա -
տա րա նը համարում է, որ պաշտ պա նի դիր քո -
րո շու մը չի բխում օ րեն քի տա ռից և ո գուց, քա նի
որ Օ րենսգր քի 337-րդ հոդ վա ծում նշված դրույ -
թից չի հետևում, որ դա տա կան քննու թյան փու -
լում, ե թե ամ բաս տան յա լը հրա ժար վում է ցուց -

մունք ներ տա լուց, են թա կա են հրա պա րակ ման
բա ցա ռա պես նրա նա խաքն նա կան այն ցուց -
մունք նե րը, ո րոնք նա տվել է որ պես մե ղադր յալ:
Ընդ հա կա ռա կն՝ օ րեն քից հետևում է, որ խոս քը
մե ղադր յա լի նա խաքն նու թյան ըն թաց քում տված
ցուց մունք նե րի հրա պա րակ ման մա սին է, ո րոնց
մեջ, կոնկ րետ գոր ծի հան գա մանք նե րից ել նե -
լով, կա րող են ներառվել նաև մինչև մե ղադր յալ
ներ գրա վե լը մե ղադր յա լի նա խաքն նու թյան ըն -
թաց քում որ պես վկա, տու ժող, կաս կած յալ տված
ցուց մունք նե րը: Դա տա րա նը համարում է, որ
պաշտ պա նի մո տե ցու մը չի բխում դա տա կան
քննու թյան փու լում նա խաքն նա կան ցուց մունք -
նե րի հրա պա րակ ման ինս տի տու տի էու թյու նից
և էա կա նո րեն սահ մա նա փա կում է դա տա րա -
նում ա պա ցուց ման սահ ման նե րը, ինչն ընդգծված
է ե ղել նա խաքն նու թյան փու լում, և ինչի նպա -
տակն է ա պա հո վել Օ րենսգր քի 126-127-րդ հոդ -
ված նե րով ամ րագր ված ա պա ցույց նե րի օբ յեկ -
տիվ, լրիվ և բազ մա կող մա նի ստու գու մը և գնա -
հա տու մը՝ դա տա րա նի կող մից: Դա տա րա նը հա -
մա րում է, որ մե ղադր յա լի նա խաքն նու թյան ըն -
թաց քում ցան կա ցած կար գա վի ճա կում (տու ժող,
վկա, կաս կած յալ) տված ցուց մունք նե րը կա րող
են հրա պա րակ վել և հե տա զոտ վել դա տա րա -
նում, ե թե առ կա են դրանք հրա պա րա կե լու հա -
մար ան հրա ժեշտ օ րենսդ րա կան հիմ քե րը՝ ան -
կախ այն հանգամանքից՝ ցուց մունք նե րը օգ տա -
գործ վում են մե ղադ րան քը հիմ նա վո րե լո՞ւ, թե՞
հեր քե լու հա մար, այլ հարց է, որ դրանք պետք է
գնա հատ վեն թույ լատ րե լիու թյան, վե րա բե րե լիու -
թյան և ար ժա նա հա վա տու թյան տե սանկ յու նից:

Դա տա րա նի հետևու թյու նը բխում է նաև
այն հան գա ման քից, որ Օ րենսգր քի 105-րդ հոդ -
վա ծում ամ րագր ված՝ ա պա ցույց ներն ան թույ -
լատ րե լի ճա նա չե լուն հիմ քե րի և պայ ման նե րի
մեջ նա խա տես ված չէ քննարկ վող դեպ քը՝ որ -
պես ա պա ցույ ցի օգ տա գործ ման ար գել քի ինք -
նու րույն հիմք, պայ ման, դա պետք է քննար կել
ընդ հա նու րի հա մա տեքս տում»: 

Կար ծում ենք՝ դա տա րա նի նման մո տե -
ցումը հաս կա նա լի է և ի րա վա չափ, սա կայն
ակնհայտ ան հիմն չեն նաև պաշտ պա նի պնդում -
նե րը, ուս տի կարծում ենք, որ այս հար ցի ա ռա -
վել տրա մա բա նա կան լու ծու մը կլի նի օ րենս -
դրա կան կար գա վո րու մը կամ ՀՀ վճռա բեկ դա -
տա րա նի կող մից հա մա պա տաս խան ի րա վա -
կան դիր քո րո շում ձևա վո րե լը:

Օ
Ր

Ի
Ն

Ա
Կ

Ա
Ն

Ո
Ւ

Թ
Յ

Ո
Ւ

Ն
  №

1
0

7
  2

0
1

8



2015թ. սահ մա նադ րա կան բա րե փո խում -
նե րի հա յե ցա կար գում ամ րագր ված սկզբունք -
նե րից է այն, որ սահ մա նադ րա կան նոր մե րը ոչ
միայն պետք է հռչա կեն մար դու սահ մա նա -
դրա կան ի րա վունք նե րը և սահ մա նեն դրանց
ի րաց ման ե րաշ խիք նե րը, այլև ա ռա վե լա գույնս
հստակ սահ մա նեն ա ռան ձին ի րա վունք նե րի
սահ մա նա փակ ման թույ լատ րե լի շրջա նակ նե -
րը՝ ել նե լով մի ջազ գա յին ի րա վուն քի նոր մե րից,
լի նեն հա մա չափ, չա ղա վա ղեն ի րա վուն քի բո -
վան դա կու թյունն ու ի մաս տը, հստակ սահ ման -
վեն օ րեն քով և զու գակց վեն հան րա յին իշ խա -
նու թյան հա մար ժեք պար տա կա նու թյուն նե րով: 

Հիմ նա կան ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն -
նե րի ի րա ցու մը շատ հա ճախ կա րող է հան գեց -
նել ինչ պես այլ ան ձանց ի րա վունք նե րի, այն -
պես էլ հան րու թյան շա հե րի հետ բախ ման:
Նման հնա րա վոր բա խում նե րը կան խե լու և
տար բեր շա հերն ու ի րա վունք նե րը միմ յանց
հետ հա մա ձայ նեց նե լու հա մար չի բա ցառ վում
պե տու թյան մի ջամ տու թյու նը, ո րն ի րա կա նաց -
վում է հիմ նա կան ի րա վունք նե րի և ա զա տու -
թյուն նե րի սահ մա նա փակ ման մի ջո ցով: 

Հիմ նա կան ի րա վունք նե րի սահ մա նա փա -
կում նե րի ի րա վա կան ազ դե ցու թյու նն այն է, որ
դրանք հիմ նա կան ի րա վունք նե րի ե րաշ խա վոր -
ման պար տա կա նու թյուն ու նե ցող պե տա կան
իշ խա նու թյա նը հնա րա վո րու թյուն են ըն ձե ռում՝
շեղ վե լու հիմ նա կան ի րա վունք նե րի վե րա բեր -

յալ դրույթ նե րում սահ ման ված պա հանջ նե րից
և, հատ կա պես՝ ար գելք նե րից1: Հիմ նա կան ի -
րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի սահ մա նա -
փա կու մը Սահ մա նադ րու թյամբ և օ րեն քով ար -
դեն ամ րագր ված և սահ մա նադր ված կոնկ րետ
ի րա վուն քի կամ ա զա տու թյան բո վան դա կու -
թյան նե ղա ցու մը, նվա զե ցու մը, բա ցա ռումն է
պե տու թյան կող մից՝ ինչ-ինչ կարևոր շա հե րից
ել նե լով: Ձևա կան ի րա վա կան ա ռու մով մար դու
ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի սահ մա -
նա փա կու մը նշա նա կում է օ րենսդ րու թյամբ նա -
խա տես ված դեպ քե րում դրանց ի րա կա նաց ման
ի րա վա կան ան հնա րի նու թյու նը կամ հա վա սա -
րա պես օ րեն քով սահ ման ված դրանց ծա վա լի
կրճա տու մը2:

Այս պի սով՝ հիմ նա կան ի րա վունք նե րի և ա -
զա տու թյուն նե րի սահ մա նա փա կում նե րը սահ -
մա նադ րաի րա վա կան կար գա վո րում ներ են, ո -
րոն ցով հիմ նա կան ի րա վունք նե րի ե րաշ խա -
վոր ման մա սին դրույթ նե րով ե րաշ խա վոր ված
հիմ նա կան ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե -
րի պաշտ պա նու թյու նը կրճատ վում է սահ մա -
նադ րու թյան մա կար դա կով3: 

Մար դու ի րա վունք նե րի սահ մա նա փա կում -
նե րի վե րա բեր յալ սահ մա նա փա կում նե րը կա -
րող են ի րա կա նաց վել հետևյալ ե ղա նակ նե րով՝
ա) ար գելք ներ, ո րոնք կա րող են լի նել հա րա բե -
րա կան (ի րա վուն քի կամ ա զա տու թյան ի րա -
կա նաց ման ո րո շա կի տար բե րա կի ար գե լում,
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ԹԱՄԱՐԱ ՇԱՔԱՐՅԱՆ ԱՐՏԱԿ ԽԱՆԱՄԻՐՅԱՆ
ԵԽ և ԵՄ Երևանյան գրասենյակի ազգային փորձագետ, ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի 
ՀՀ կառավարման ակադեմիայի և մագիստրանտ
Արդարադատության ակադեմիայի դասախոս, 
իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ, 
արդարադատության առաջին դասի խորհրդական
____________________________________________________________________________________________________________

ÐÆØÜ²Î²Ü Æð²ìàôÜøÜºðÆ ºì ²¼²îàôÂÚàôÜÜºðÆ
ê²ÐØ²Ü²ö²ÎØ²Ü ²è²ÜÒÜ²Ð²îÎàôÂÚàôÜÜºðÀ ´²ðºöàÊì²Ì

ê²ÐØ²Ü²¸ðàôÂÚ²Ü Ð²Ø²îºøêîàôØ

1 Տե՛ս Զաքս Մ., Սահմանադրական իրավունք II: Հիմնական իրավունքներ. Մաս I. Հիմնական իրավունքների
տեսություն, 2-րդ հրատարակություն, Եր., Տիգրան Մեծ, 2015, էջ 209:

2 Տե՛ս Հեղինակային խումբ, Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության մեկնաբանություններ, Եր.,
Իրավունք, 2010, էջ 509:

3 Տե՛ս Զաքս Մ., Սահմանադրական իրավունք II: Հիմնական իրավունքներ. Մաս I. Հիմնական իրավունքների
տեսություն, 2-րդ հրատարակություն, Եր., Տիգրան Մեծ, 2015, էջ 208-209:
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այ սինքն՝ վար քագ ծի սահ ման նե րի ո րո շում) և
բա ցար ձակ (ի րա վուն քի կամ ա զա տու թյան ամ -
բողջ ծա վա լի ի րա կա նաց ման ար գե լում, բա -
ցար ձակ ար գելք), բ) կա սե ցում՝ մար դու ի րա -
վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի գոր ծո ղու թյան
ժա մա նա կա վոր կա սե ցում, գ) ի րա վա սու պե -
տա կան մար մին նե րի ներ խու ժում (ակ տիվ գոր -
ծո ղու թյուն նե րի մի ջո ցով) մար դու ի րա վունք նե -
րի և ա զա տու թյուն նե րի ո լորտ, դ) պար տա կա -
նու թյուն, ե) պա տաս խա նատ վու թյուն4:

Հարկ է ընդգ ծել, որ ի րա վունք նե րի և ա -
զա տու թյուն նե րի սահ մա նա փակ ման վե րա բե -
րյալ դրույթ ներ ամ րագր ված են մի շարք միջ -
ազ գա յին փաս տաթղ թե րում, ո րոնք ի րենց ամ -
րագ րումն են ստա ցել նաև պե տու թյուն նե րի
Սահ մա նադ րու թյուն նե րում և օ րենք նե րում: Այս -
պես՝ Մար դու ի րա վունք նե րի հա մընդ հա նուր
հռչա կագ րի5 29-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն. «Իր
ի րա վունք ներն ու ա զա տու թյուն ներն ի րա կա -
նաց նե լիս յու րա քանչ յուր ոք պետք է են թա կա
լի նի մի միայն այն պի սի սահ մա նա փա կում նե -
րի, ո րոնք օ րեն քով սահ ման ված են բա ցա ռա -
պես ու րիշ նե րի ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն -
նե րի պատ շաճ ճա նա չումն ու հար գանքն ա -
պա հո վե լու և ժո ղովր դա վա րա կան հա սա րա -
կար գում բա րո յա կա նու թյան ար դա րա ցի պա -
հանջ նե րը, հա սա րա կա կան կար գը և ընդ հա -
նուր բա րե կե ցու թյու նը բա րե լա վե լու նպա տա -
կով»:

Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա -
տա րանը (այ սու հետ՝ ՄԻԵԴ) իր վճիռ նե րից մե -
կում նշել է, որ Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմ -
նա րար ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան
մա սին կոն վեն ցիա յով6 (այ սու հետ՝ Կոն վեն ցիա)
նա խա տես ված նպա տակ նե րի ի րա կա նա ցու մը
ժո ղովր դա վա րա կան հա սա րա կու թյու նում հնա -
րա վոր չէ ի րա կա նաց նել, ե թե չպահ պան վեն
հա մա պա տաս խա նու թյու նը և հա վա սա րակշռու -
թյունն ա ռան ձին ի րա վունք նե րի և հա սա րա -

կա կան շա հե րի միջև, իսկ այդ հա մա պա տաս -
խա նու թյու նը և հա վա սա րակշ ռու թյու նը են թադ -
րում են, որ ան ձի ի րա վունք նե րը բա ցար ձակ
չեն, և որ ա ռան ձին ան ձի ի րա վուն քի ի րա կա -
նա ցու մը միշտ պետք է հա մե մատ վի պե տու -
թյան ներ սում գո յու թյուն ու նե ցող ա ռա վել լայն
հա սա րա կա կան շա հե րի հետ: Կոն վեն ցիան
պետք է փնտրի ար դա րա ցի հա վա սա րակշ ռու -
թյուն ամ բող ջու թյամբ հա սա րա կա կան շա հե րի
պահ պան ման և յու րա քանչ յուր ա ռան ձին մար -
դու հիմ նա կան ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու -
թյան պա հանջ նե րի միջև7: 

Կոն վեն ցիա յով՝ անձ նա կան և ըն տա նե կան
կյան քը հար գե լու (հոդ. 8), մտքի, խղճի և կ րո -
նի ա զա տու թյան (հոդ. 9), ար տա հայտ վե լու ա -
զա տու թյան (հոդ. 10), հա վաք նե րի և միա վոր -
ման ա զա տու թյան (հոդ. 11), տե ղա շար ժի ա -
զա տու թյան (թիվ 4 Ար ձա նագ րու թյուն, հոդ. 2)
ի րա վունք նե րը ե րաշ խա վո րող դրույթ նե րով միա -
ժա մա նակ ամ րագր ված են նաև այդ ի րա վունք -
նե րի սահ մա նա փա կում նե րը միայն օ րեն քով
նա խա տես ված դեպ քե րում, և ե թե դա անհ րա -
ժեշտ է՝ ժո ղովր դա վա րա կան հա սա րա կու թյու -
նում՝ ի շահ պե տա կան անվ տան գու թյան, տա -
րած քա յին ամ բող ջա կա նու թյան, հա սա րա կա -
կան կար գի կամ երկ րի տնտե սա կան բա րե կե -
ցու թյան, ինչ պես նաև ան կար գու թյուն նե րի կամ
հան ցա գոր ծու թյուն նե րի կանխ ման, ա ռող ջու -
թյան կամ բա րո յա կա նու թյան պաշտ պա նու -
թյան կամ այլ ան ձանց հե ղի նա կու թյան, ի րա -
վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու -
թյան և այլ ի րա վա չափ նպա տակ նե րի հաս նե -
լու հա մար: 

Հա ման ման դրույթ ներ սահ ման ված են նաև
Քա ղա քա ցիա կան և քա ղա քա կան ի րա վունք -
նե րի մա սին մի ջազ գա յին դաշ նագ րով8: Տն տե -
սա կան, սո ցիա լա կան և մ շա կու թա յին ի րա -
վունք նե րի մի ջազ գա յին դաշ նագ րում9 ամ րա -
գրված է, որ մաս նա կից պե տու թյուն նե րը կա -
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4 Տե՛ս Հեղինակային խումբ, Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության մեկնաբանություններ, Եր.,
Իրավունք, 2010, էջ 509: 

5 Տե՛ս Մարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագիր, 10 դեկտեմբերի 1948թ.:
6 Տե՛ս Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մասին կոնվենցիա, 4 նոյեմբերի

1950թ.:
7 Տե՛ս Հեղինակային խումբ, Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մասին 1950թ.

նոյեմբերի 4-ի կոնվենցիայի և դրան կից արձանագրությունների մեկնաբանություն. Մարդու իրավունքների
եվրոպական դատարանի նախադեպային իրավունքը, Եր., Տիգրան Մեծ, 2005, էջ 279-280:

8 Տե՛ս Քաղաքացիական և քաղաքական իրավունքների մասին միջազգային դաշնագիր, 16 դեկտեմբերի 1966թ.:
9 Տե՛ս Տնտեսական, սոցիալական և մշակութային իրավունքների միջազգային դաշնագիր, 16 դեկտեմբերի 1966թ.:



րող են սահ մա նել միայն դաշ նագ րով ճա նաչ -
վող ի րա վունք նե րի այն պի սի սահ մա նա փա -
կում ներ, ո րոնք ո րոշ վում են օ րեն քով և միայն
այն քա նով, որ քա նով դա հա մա տե ղե լի է այդ ի -
րա վունք նե րի բնույ թի հետ, և բա ցա ռա պես ժո -
ղովր դա վա րա կան հա սա րա կու թյան մեջ ընդ -
հա նուր բարoրու թյա նը նպաս տե լու նպա տա -
կով: 

Ել նե լով հա մաշ խար հա յին սահ մա նադ րա -
կան պրակ տի կա յից` ինչ պես նախ կին եր կու`
1995թ. ՀՀ Սահ մա նադ րու թյու նը և 2005թ. փո -
փո խու թյուն նե րով ՀՀ Սահ մա նադ րու թյու նը,
այն պես էլ գոր ծող 2015թ. խմբագ րու թյամբ ՀՀ
Սահ մա նադ րու թյու նը սահ մա նում են ի րա վունք -
նե րի և ա զա տու թյուն նե րի սահ մա նա փակ ման
կար գը, նպա տակ նե րը և հիմ քե րը: Սա կայն
հարկ է ընդգ ծել, որ 2015թ. փո փո խու թյուն նե -
րով ՀՀ Սահ մա նադ րու թյու նը (այ սու հետ՝ Սահ -
մա նադ րու թյուն) ի րա վունք նե րի սահ մա նա փակ -
ման կա ռու ցա կար գե րում սահ մա նել է նախ կին
կար գա վո րում նե րից էա կան տար բեր վող բա -
րե փոխ ված կար գա վո րում ներ, ո րոնց ա ռա վել
ման րա մասն կանդ րա դառ նանք ստորև:

Սահ մա նադ րու թյան «Մար դու և քա ղա քա -
ցու հիմ նա կան ի րա վունք նե րը և ա զա տու թյուն -
նե րը» վեր տա ռու թյամբ 2-րդ գլ խի դրույթ նե րի
վեր լու ծու թյու նը թույլ է տա լիս մար դու հիմ նա -
կան ի րա վունք ներն ու ա զա տու թյուն նե րը դա -
սա կար գե լ սահ մա նա փակ վող, ժա մա նա կա վո -
րա պես սահ մա նա փակ վող (ընդգ ծու մը՝ Թ.Շ)
և չ սահ մա նա փակ վող հիմ նա կան ի րա վունք նե -
րի և ա զա տու թյուն նե րի10: 

1. Սահ մա նա փակ վող են այն հիմ նա կան
ի րա վունք ներն ու ա զա տու թյուն նե րը, ո րոնց
սահ մա նա փակ ման հնա րա վո րու թյու նը և նպա -
տակ նե րը սահ ման վում են Սահ մա նադ րու թյամբ:
Սահ մա նադ րո րեն սահ ման ված է նաև հիմ նա -
կան ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի սահ -
մա նա փակ ման հիմ նա կան պայ ման նե րը: Հիմ -
նա կան ի րա վունք նե րի սահ մա նա փակ մա նը
ներ կա յաց վող պայ ման նե րի մեջ իր ու րույն նշա -
նա կու թյունն ու նեն հա մա չա փու թյան և ո րո շա -
կիու թյան սկզբունք նե րը, ո րոնք ա ռա ջին ան -

գամ ի րենց ամ րագ րու մն ստա ցան Սահ մա նա -
դրու թյան 78-րդ և 79-րդ հոդ ված նե րում: Մաս -
նա վո րա պես՝ հիմ նա կան ի րա վունք ներն ու ա -
զա տու թյուն նե րը սահ մա նա փա կե լիս պետք է
հիմք ըն դու նել հետևյալ ի րա վա կան չա փա նիշ -
նե րը.

ա) Սահ մա նա փա կու մը պետք է նա խատես -
ված լի նի օ րեն քով, այ սինքն՝ սահ մա նա փակ -
ման ձևն օ րենքն է: Օ րեն քով նա խա տես ված
պա հան ջը չի կա րող ձևա կան բնույթ ունենալ,
այլ պետք է հա մա պա տաս խա նի ի րա վա կան
ո րո շա կիու թյան սկզբուն քին: Սահ մա նադ րու -
թյան 79-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ հիմ նա կան
ի րա վունք նե րը և ա զա տու թյուն նե րը սահ մա -
նա փա կե լիս օ րենք նե րը պետք է սահ մա նեն
այդ սահ մա նա փա կում նե րի հիմ քե րը և ծա վա -
լը, լի նեն բա վա րար չա փով ո րո շա կի, որ պես զի
այդ ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի կրող -
նե րը և հաս ցեա տե րերն ի վի ճա կի լի նեն դրսևո -
րե լու հա մա պա տաս խան վար քա գիծ: Այ սինքն՝
օ րեն քով սահ մա նա փա կում նե րի ի րա վա կան
ձևա կեր պում նե րը, ինչ պես նաև սահ մա նա փա -
կում նե րի հիմ քե րը և ծա վա լը, պետք է հստակ
սահ ման վեն: Ընդ ո րում՝ օ րենք նե րը պետք է լի -
նեն բա վա րար չա փով մատ չե լի, ըն կա լե լի, որ -
պես զի այդ ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե -
րի կրող նե րը կամ հաս ցեա տե րե րը ի վի ճա կի
լի նեն կողմ նո րոշ վե լու և հաս կա նա լու ի րա վա -
կան նոր մի բո վան դա կու թյու նը և դրսևո րե լու
հա մա պա տաս խան վար քա գիծ։

ՄԻԵԴ-ն, իր ո րո շում նե րում տվել է «օ րեն -
քով նա խա տես ված» ձևա կերպ ման մեկ նա բա -
նու թյու նը11: «Սան դի Թայմ սն» ընդ դեմ Միա -
ցյալ Թա գա վո րու թյան գոր ծով վճռում նշվում
է, որ «օ րեն քով նա խա տես ված» ար տա հայ տու -
թյու նից բխում են հետևյալ եր կու պա հանջ նե -
րը: Ա ռա ջին՝ ի րա վուն քը պետք է լի նի միևնույն
չա փով մատ չե լի՝ քա ղա քա ցի նե րը պետք է հա -
մա պա տաս խան հան գա մանք նե րում հնա րա -
վո րու թյուն ու նե նան կողմ նո րոշ վե լու, թե տվյալ
դեպ քում ի՛նչ ի րա վա կան նոր մեր են կի րառ -
վում: Երկ րորդ՝ նոր մը չի կա րող հա մար վել «օ -
րենք», ե թե ձևա կերպ ված չէ բա վա րար ճշգրտու -
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10 Իրավաբանական գրականության մեջ իրավաբան-գիտնականներն իրավունքները և ազատությունները դասակարգում
են սահմանափակվող և չսահմանափակվող իրավունքների:

11 «Օրենքով նախատեսված» ձևակերպման մեկնաբանություններին ՄԻԵԴ-ն անդրադարձել է նաև Ռոտարուն ընդդեմ
Ռումինիայի (4 մայիսի 2000թ.), Էյմանն ընդդեմ Շվեյցարիայի (16 փետրվարի 2000թ.), Հասանը և Չաուշն ընդդեմ
Բուլղարիայի (26 հոկտեմբերի 2000թ.) գործերով իր վճիռներում:
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թյամբ, ո րը թույլ կտա մարդ կանց դրան հա մա -
պա տաս խա նեց նել ի րենց վար քա գի ծը12:

Սահ մա նադ րա կան դա տա րանն իր՝ ՍԴՈ-
1137 (4 փետր վա րի, 2014թ.) ո րոշ ման մեջ նշել
է, որ. «Բո լոր դեպ քե րում ֆի զի կա կան և ի րա -
վա բա նա կան ան ձանց ի րա վուն քը կամ ի րա -
վուն քի սահ մա նա փա կու մը (խոս քը չի վե րա բե -
րում Սահ մա նադ րու թյամբ նա խա տես ված ար -
տա կարգ և ռազ մա կան դրու թյան ժա մա նակ ի -
րա վուն քի ժա մա նա կա վո րա պես սահ մա նա -
փակ մա նը) կա րող է նա խա տես ված լի նել կա՛մ
Սահ մա նադ րու թյամբ, կա՛մ օ րեն քով, կա՛մ միջ -
ազ գա յին պայ մա նագ րով, և ոչ թե՝ այլ ի րա վա -
կան ակ տով։ Այլ նոր մա տիվ, ինչ պես նաև ան -
հա տա կան ի րա վա կան ակ տե րով չեն կա րող
ամ րագր վել կամ սահ ման վել ի րա վունք ներ կամ
ի րա վուն քի սահ մա նա փա կում ներ, իսկ ան հա -
տա կան ի րա վա կան ակ տե րով, որ պես ի րա -
վուն քի կի րառ ման ակ տեր, կա րող են ըն դա մե -
նը կի րառ վել ի րա վուն քի սահ մա նա փա կում նե -
րը»:

Հարկ է նաև ընդգ ծել, որ հիմ նա կան ի րա -
վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի սահ մա նա փա -
կում ներ նա խա տե սող օ րեն քով պետք է ամ -
րագր վեն ոչ միայն կոնկ րետ ի րա վուն քի սահ -
մա նա փակ ման սահ մա նադ րու թյու նից բխող
թույ լատ րե լիու թյու նը և նպա տակ նե րը, այլ նաև`
սահ մա նա փակ ման դեպ քե րը և կար գը։ Այս -
պես՝ Սահ մա նադ րու թյան 27-րդ հոդ վա ծում
սահ մա նա դի րը սպա ռիչ սահ մա նել է անձ նա -
կան ա զա տու թյան ի րա վուն քի սահ մա նա փակ -
ման դեպ քե րը: Ընդ ո րում՝ չի բա ցա ռում, որ օ -
րեն քը կոնկ րետ ի րա վուն քի սահ մա նա փակ ման
հա մար որ պես պար տա դիր նա խա պայ ման սահ -
մա նի նաև դա տա րա նի ո րոշ ման առ կա յու թյու -
նը։ Այս պայ մա նի սահ մա նու մը, տար բեր հնա -
րա վոր սահ մա նա փա կում նե րի առն չու թյամբ,
սահ մա նա դի րը թո ղել է օ րենսդ րի հա յե ցո ղու -
թյա նը կամ օ րեն քով կար գա վո րե լու անհ րա -
ժեշ տու թյա նը կամ սահ մա նել է Սահ մա նա դրու -
թյամբ։ Այս պես՝ բնա կա րա նի ան ձեռնմ խե լիու -
թյան ի րա վուն քը սահ մա նող Սահ մա նադ րու -
թյան 32-րդ հոդ վա ծում սահ մա նա դի րը, մի դեպ -
քում՝ ամ րագ րե լով խու զար կու թյան հնա րա վո -

րու թյու նը պար տա դիր դա տա րա նի ո րոշ մամբ,
միևնույն ժա մա նակ՝ օ րենսդ րի հա յե ցո ղու թյանն
է վե րա պա հել դա տա րա նի ո րոշ մամբ բնա կա -
րա նի ան ձեռնմ խե լիու թյան ի րա վուն քի սահ մա -
նա փակ ման նաև այլ դեպ քե րի սահ մա նու մը:
Կամ՝ Սահ մա նադ րու թյան 33-րդ հոդ վա ծի 3-
րդ մա սում հստակ ամ րագ րել է դա տա րա նի ո -
րոշ ման պար տա դիր առ կա յու թյուն հա ղոր դակ -
ցու թյան գաղտ նիու թյան սահ մա նա փակ ման
դեպ քում: Այս դեպ քում դա տա րա նի ո րոշ ման
առ կա յու թյան պար տա դիր նա խա պայ մա նը չի
թողն վել օ րենսդ րի հա յե ցո ղու թյա նը, այլ նա -
խա տես վել է հենց Սահ մա նադ րու թյամբ: 

բ) Սահ մա նա փա կու մը հե տապն դում է Սահ -
մա նադ րու թյամբ և ՀՀ մի ջազ գա յին պայ մա -
նագ րե րով նա խա տես ված ի րա վա չափ նպա -
տակ: Այլ կերպ ասած՝ մար դու ի րա վունք նե րի
և ա զա տու թյուն նե րի ի րաց մա նը մի ջամ տու թյու -
նը պետք է ի րա կա նաց վի օ րեն քին հա մա պա -
տաս խան և պետք է հե տապն դի Սահ մա նա -
դրու թյան հա մա պա տաս խան հոդ ված նե րում
բո վան դակ վող ի րա վա չափ նպա տակ նե րից մե -
կը, հա կա ռակ պա րա գա յում նույ նիսկ օ րեն քով
սահ մա նա փակ ման ամ րագ րու մը, ե թե չբխի
Սահ մա նադ րու թյամբ սահ ման ված ի րա վա չափ
նպա տակ նե րից, կհա կա սի Սահ մա նադ րու թյա -
նը:

Ինչ պես ար դեն նշե ցինք՝ Սահ մա նադ րու -
թյու նը սահ մա նում է ի րա վունք նե րի և ա զա -
տու թյուն նե րի սահ մա նա փակ ման կար գը և
նպա տակ նե րը: Սա կայն հարկ է ընդգ ծել, որ, ի
տար բե րու թյուն նախ կին խմբագ րու թյուն նե րի՝
2015թ. խմբագ րու թյամբ ՀՀ Սահ մա նադ րու -
թյու նը, հաշ վի առ նե լով յու րա քանչ յուր հիմ նա -
կան ի րա վուն քի էու թյու նը և դրա սահ մա նա -
փակ ման ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը՝ յու րա -
քանչ յուր հիմ նա կան ի րա վուն քի ու ա զա տու -
թյան բո վան դա կու թյու նն ամ րագ րող սահ մա -
նադ րա կան նոր մում հստակ և սպա ռիչ սահ -
մա նել է դրանց սահ մա նա փակ ման նպա տակ -
նե րը: Այս պես՝ 2005թ. խմբագ րու թյամբ ՀՀ
Սահ մա նադ րու թյամբ սահ մա նա փակ ման նպա -
տակ նե րի կամ հիմ քե րի ամ րագր ման միաս -
նա կան ձևա չափ չկար: Մաս նա վո րա պես՝ 2005թ.
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12 Տե՛ս Հեղինակային խումբ, Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մասին 1950թ.
նոյեմբերի 4-ի կոնվենցիայի և դրան կից արձանագրությունների մեկնաբանություն. Մարդու իրավունքների
եվրոպական դատարանի նախադեպային իրավունքը, Եր., Տիգրան Մեծ, 2005, էջ 277:



խմբագ րու թյամբ ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 43-
րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սում սահ մա նա փակ ման
նպա տակ նե րը կամ հիմ քե րը սահ ման ված էին
ընդ հա նուր՝ սահ մա նա փակ ման են թա կա բո -
լոր ի րա վունք նե րի հա մար: Միևնույն ժա մա -
նակ՝ նշված հոդ վա ծով թվարկ ված սահ մա նա -
փակ վող ի րա վունք նե րն սպա ռիչ չէին, բա ցա -
ռու թյուն էր 2005թ. խմբագ րու թյամբ ՀՀ Սահ -
մա նադ րու թյան 26-րդ հոդ վա ծով ամ րագր ված՝
մտքի, խղճի և կ րո նի ա զա տու թյան ի րա վուն -
քը, ո րի դեպ քում սահ մա նա փակ ման հիմ քե րը
կամ նպա տակ նե րը սահ ման ված էին նույն հոդ -
վա ծի 2-րդ մա սում:

2015թ. փո փո խու թյուն նե րով ՀՀ Սահ մա -
նադ րու թյան 2-րդ գլ խի դրույթ նե րի վեր լու ծու -
թյու նը թույլ է տա լիս ա ռանձ նաց նե լ սահ մա նա -
փակ ման հետևյալ ընդ հա նուր հիմ քերն ու նպա -
տակ նե րը՝ պե տա կան անվ տան գու թյան պաշտ -
պա նու թյու նը, հան ցա գոր ծու թյուն նե րի կան -
խումն ու բա ցա հայ տու մը, հա սա րա կա կան կար -
գի պաշտ պա նու թյու նը, ա ռող ջու թյան և բա րո -
յա կա նու թյան պաշտ պա նու թյու նը, երկ րի տնտե -
սա կան բա րե կե ցու թյան պաշտ պա նու թյու նը,
հան րա յին շա հե րի պաշտ պա նու թյու նը, այ լոց
հիմ նա կան ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե -
րի պաշտ պա նու թյու նը, այ լոց պատ վի և բա րի
համ բա վի պաշտ պա նու թյու նը, ե րե խա յի կեն -
սա կան շա հե րի ա պա հո վու մը:

Որ պես հիմ նա կան ի րա վունք նե րի և ա զա -
տու թյուն նե րի սահ մա նա փակ ման հիմք, կար -
ծում ենք, կա րե լի է ա ռանձ նաց նել նաև ան ձի
կար գա վի ճա կը (պաշ տոն, տա րիք, գոր ծու նա -
կու թյուն և այլն): Այս պես՝ կու սակ ցու թյուն ստեղ -
ծե լու և կու սակ ցու թյա նն ան դա մագր վե լու ի րա -
վուն քը, ըստ Սահ մա նադ րու թյան 46-րդ հոդ -
վա ծի 2-րդ մա սի, սահ մա նա փակ ված է դա տա -
վոր նե րի, քննիչ նե րի, դա տա խազ նե րի հա մար,
ինչ պես նաև, հա մա պա տաս խա նա բար՝ ըստ
Սահ մա նադ րու թյան 193-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա -
սի, 195-րդ հոդ վա ծի 5-րդ մա սի, 197-րդ հոդ -
վա ծի 5-րդ մա սի, 199-րդ հոդ վա ծի 5-րդ մա սի,
201-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սի՝ Մար դու ի րա վունք -
նե րի պաշտ պա նի, Կենտ րո նա կան ընտ րա կան

հանձ նա ժո ղո վի ան դա մի, Հե ռուս տա տե սու թյան
և ռա դիո յի հանձ նա ժո ղո վի ան դա մի, Հաշ վեքն -
նիչ պա լա տի ան դա մի, Կենտ րո նա կան բան կի
խորհր դի ան դա մի հա մար: Միևնույն ժա մա -
նակ՝ Սահ մա նադ րու թյան 46-րդ հոդ վա ծի 2-րդ
մա սը, ըստ ան ձանց կար գա վի ճա կի, հնա րա -
վո րու թյուն է տա լիս օ րեն քով սահ մա նա փա կե -
լու կու սակ ցու թյուն ստեղ ծե լու և կու սակ ցու թյա -
նը ան դա մագր վե լու ի րա վուն քը13: Նման կար -
գա վո րում սահ ման ված է նաև Սահ մա նադ րու -
թյան 44-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սում՝ հնա րա վո -
րու թյուն տա լով ըստ ան ձանց կար գա վի ճա կի
օ րեն քով սահ մա նա փա կե լու հա վաք նե րի ա զա -
տու թյան ի րա վուն քը:

Սահ մա նադ րու թյան 48-րդ հոդ վա ծի 4-րդ
մա սում ընտ րե լու և ընտր վե լու, ինչ պես նաև
հան րաք վե նե րին մաս նակ ցե լու ի րա վուն քը՝ ան -
ձանց կար գա վի ճա կից ել նե լով, սահ մա նա փակ -
ված է դա տա րա նի՝ օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած
վճռով ան գոր ծու նակ ճա նաչ ված, ինչ պես նաև
դի տա վո րու թյամբ կա տար ված ծանր հան ցանք -
նե րի14 հա մար օ րի նա կան ու ժի մեջ մտած դա -
տավճ ռով դա տա պարտ ված և պա տի ժը կրող
ան ձանց հա մար, իսկ ընտր վե լու ի րա վուն քը՝
նաև այլ հան ցանք նե րի հա մար օ րի նա կան ու -
ժի մեջ մտած դա տավճ ռով դա տա պարտ ված և
պա տի ժը կրող ան ձանց հա մար:

գ) Սահ մա նա փա կու մը պետք է լի նի հա -
մա չափ: Հա մա չա փու թյան սկզբուն քն ամ րագըր -
ված է Սահ մա նադ րու թյան 78-րդ հոդ վա ծում,
ո րի հա մա ձայն՝ հիմ նա կան ի րա վունք նե րի և
ա զա տու թյուն նե րի սահ մա նա փակ ման հա մար
ընտր ված մի ջոց նե րը պետք է պի տա նի և ան -
հրա ժեշտ լի նեն Սահ մա նադ րու թյամբ սահ ման -
ված նպա տա կին հաս նե լու հա մար: Սահ մա -
նա փակ ման հա մար ընտր ված մի ջոց նե րը պետք
է հա մար ժեք լի նեն սահ մա նա փակ վող հիմ նա -
կան ի րա վուն քի և ա զա տու թյան նշա նա կու թյա -
նը: Հա մա չա փու թյան սկզբուն քը բաղ կա ցած է
ե րեք տար րից՝ 1) պի տա նիու թյուն, այ սինքն՝
սահ մա նա փակ ման հա մար ընտր ված մի ջո ցը
պետք է, ա ռա վել նվազ ձևով մի ջամ տե լով ան -
ձի ի րա վուն քին, հնա րա վո րու թյուն տա հաս նե -
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13 Օրենքով կարող են սահմանվել զինված ուժերում, ազգային անվտանգության, ոստիկանության և այլ ռազմականացված
մարմիններում ծառայողների կողմից կուսակցություն ստեղծելու և որևէ կուսակցության անդամագրվելու իրավունքի
սահմանափակումներ:

14 2016թ. մայիսի 25-ին ընդունված «ՀՀ ընտրական օրենսգիրք» սահմանադրական օրենքի 2-րդ հոդվածի 4-րդ մասի
համաձայն՝ ծանր հանցանք եզրույթն ընդգրկում է ծանր և առանձնապես ծանր հանցանքները:
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լու Սահ մա նադ րու թյամբ սահ ման ված նպա տա -
կին, 2) անհ րա ժեշ տու թյուն, այ սինքն՝ սահ մա -
նա փակ ման հա մար ընտր ված մի ջոց նե րը պետք
է գնա հատ վեն Սահ մա նադ րու թյամբ սահ ման -
ված նպա տա կին հաս նե լու հնա րա վո րու թյան
և թույ լատ րե լիու թյան հա մա տեքս տում,  3) հա -
մար ժե քու թյուն, ո րը դրսևոր վում է սահ մա նա -
փակ ման հա մար ընտր ված մի ջոց նե րի և սահ -
մա նադ րու թյամբ սահ ման ված նպա տակ նե րի
միջև հա վա սա րակշ ռու թյան ա պա հով մամբ:

դ) Սահ մա նա փա կու մը պետք է անհ րա -
ժեշտ լի նի ժո ղովր դա վա րա կան հա սա րա կու -
թյու նում, այ սինքն՝ ցան կա ցած մի ջամ տու թյուն
մար դու ի րա վունք նե րին պետք է հա մա պա -
տաս խա նի անհ րա ժեշ տու թյան չա փա նիշ նե րին:
«Անհ րա ժեշտ» հաս կա ցու թյան նշա նա կու թյա -
նը ՄԻԵԴ-ը անդ րա դար ձել է իր տար բեր ո րո -
շում նե րում: Այս պես՝ Դադ ջենն ընդ դեմ Միաց -
յալ Թա գա վո րու թյան գոր ծով վճռում ար ձա -
նագ րել է հետևյա լը. «Կոն վեն ցիա յի 8-րդ հոդ -
վա ծում, ինչ պես նաև ո րոշ այլ հոդ ված նե րում,
«անհ րա ժեշ տու թյուն» հաս կա ցու թյու նը սեր տո -
րեն կապ ված է «ժո ղովր դա վա րա կան հա սա -
րա կու թյուն» հաս կա ցու թյան հետ: Դա տա րա -
նի պրակ տի կա յի հա մա ձայն՝ որ պես զի սահ -
մա նա փա կու մը հան դուր ժո ղա կան և բաց հա -
սա րա կու թյու նում հա մար վի անհ րա ժեշտ, այդ
սահ մա նա փա կու մը պետք է հա մա հունչ լի նի
հե տապնդ վող ի րա վա չափ նպա տա կին»: Իր
մեկ այլ՝ Օլ սոնն ընդ դեմ Շ վե դիա յի գոր ծով
վճռում, նշել է, որ «անհ րա ժեշ տու թյուն» հաս -
կա ցու թյու նը են թադ րում է, որ մի ջամ տու թյու նը
հա մա պա տաս խա նում է որևէ կեն սա կան հա -
սա րա կա կան պա հան ջի և որ հա մար ժեք է հե -
տապնդ վող ի րա վա չափ նպա տա կին: Այն հան -
գա ման քը ո րո շե լիս, թե արդ յոք մի ջամ տու թյու -
նը «ան հրա ժե՞շտ է ժո ղովր դա վա րա կան հա -
սա րա կու թյու նում», Կոն վեն ցիա յի մաս նա կից
պե տու թյուն ներն ու նեն հա յե ցո ղու թյան ո րո շա -
կի ա զա տու թյուն15: 

ե) Ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի սահ -
մա նա փա կում նե րը չեն կա րող գե րա զան ցել ՀՀ

մի ջազ գա յին պայ մա նագ րե րով սահ ման ված
սահ մա նա փա կում նե րը, այ սինքն՝ օ րեն քով սահ -
ման ված սահ մա նա փա կում նե րը չեն կա րող հա -
կա սել ՀՀ ստանձ նած մի ջազ գա յին պար տա -
վո րու թյուն նե րին:

Այ սպի սով՝ Սահ մա նադ րու թյան 2-րդ գլ խի
դրույթ նե րի վեր լու ծու թյու նը թույլ է տա լիս ա -
ռանձ նաց նե լ սահ մա նա փակ վող ի րա վունք ները.
ֆի զի կա կան և հո գե կան ան ձեռնմ խե լիու թյան
ի րա վունք (հոդ. 25), անձ նա կան ա զա տու թյան
ի րա վունք (հոդ. 27), մաս նա վոր և ըն տա նե կան
կյան քի ան ձեռնմ խե լիու թյան ի րա վունք (հոդ.
31), բնա կա րա նի ան ձեռնմ խե լիու թյան ի րա -
վունք (հոդ. 32), հա ղոր դակ ցու թյան ա զա տու -
թյան և գաղտ նիու թյան ի րա վունք (հոդ. 33),
անձ նա կան տվյալ նե րի պաշտ պա նու թյան ի -
րա վուն քի բո վան դա կու թյուն կազ մող անձ նա -
կան տվյալ նե րին ծա նո թա նա լու ի րա վունք (հոդ.
34-րդ 4-րդ մաս), ա մուս նա նա լու ա զա տու թյուն
(հոդ. 35), ծնո ղա կան ի րա վունք ներ (հոդ. 36),
մար դու ա զատ գոր ծե լու ի րա վունք (հոդ. 39)16,
ա զատ տե ղա շարժ վե լու ի րա վունք՝ բա ցա ռու -
թյամբ ՀՀ քա ղա քա ցու ՀՀ մուտք գոր ծե լու ի -
րա վուն քի (հոդ. 40), մտքի, խղճի և կ րո նի ա -
զա տու թյան ի րա վուն քի բո վան դա կու թյուն կազ -
մող մտքի, խղճի և կ րո նի ար տա հայտ ման ի -
րա վունք (հոդ. 41-րդ 2-րդ մաս), կար ծի քի ար -
տա հայտ ման ա զա տու թյուն (հոդ. 42), հա վաք -
նե րի ա զա տու թյուն (հոդ. 44), միա վո րում նե րի
ա զա տու թյուն (հոդ. 45), կու սակ ցու թյուն ներ
ստեղ ծե լու և կու սակ ցու թյանն ան դա մակց վե լու
ի րա վունք (ըստ ան ձանց կար գա վի ճա կի (հոդ.
46-րդ 2-րդ մաս), քա ղա քա ցիու թյան ձեռք բեր -
ման և քա ղա քա ցիու թյու նը փո խե լու ի րա վունք
(հոդ. 47-րդ 7-րդ մաս), ընտ րա կան ի րա վունք
և հան րաք վեին մաս նակ ցե լու ի րա վունք (ըստ
ան ձանց կար գա վի ճա կի) (հոդ. 48), տե ղե կու -
թյուն ներ ստա նա լու ի րա վունք (հոդ. 51), գործա -
դու լի ի րա վունք (հոդ. 58), տնտե սա կան գործու -
նեու թյան ի րա վուն քի բո վան դա կու թյու նը կազ -
մող մրցակ ցու թյան ի րա վունք (հոդ. 59-րդ 2-րդ
մաս), սե փա կա նու թյան ի րա վունք (հոդ. 60):
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15 Տե՛ս Հեղինակային խումբ, Մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների պաշտպանության մասին 1950թ.
նոյեմբերի 4-ի կոնվենցիայի և դրան կից արձանագրությունների մեկնաբանություն. Մարդու իրավունքների
եվրոպական դատարանի նախադեպային իրավունքը, Եր., Տիգրան Մեծ, 2005, էջ 278-279:

16 Չնայած սահմանադիրն այս իրավունքի սահմանափակման նպատակները չի սահմանել նույն հոդվածում, սակայն
ազատ գործելու իրավունքը «սահմանափակել է» այլոց իրավունքները չխախտելու, Սահմանադրությամբ և
օրենքներին չհակասելու պայմանով: 



2. Ժա մա նա կա վո րա պես սահ մա նա փակ -
վող են այն հիմ նա կան ի րա վունք ներն ու ա -
զա տու թյուն նե րը, ո րոնք են թա կա են ժա մա -
նա կա վո րա պես կա սեց ման կամ լրա ցու ցիչ
սահ մա նա փակ ման այն քա նով, որ քա նով դա
պա հան ջում է կոնկ րետ ի րա վի ճա կը (սահ -
մա նու մը՝ ըստ Թ.Շ): Սահ մա նադ րու թյան 76-
րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ այդ ի րա վի ճա կը ռազ -
մա կան կամ ար տա կարգ դրու թյունն է։ Նշ ված
հոդ վա ծում կի րառ վում է «ժա մա կա նա վո րա -
պես կա սե ցում» և «լրա ցու ցիչ սահ մա նա փա -
կում» (ընդգ ծու մը՝ Թ.Շ) եր կու եզ րույթ, ո րոնց
ի մաս տը, կար ծում ենք, բա ցա հայտ վում է սահ -
մա նադ րա կան դրույթ նե րի վեր լու ծու թյամբ:
Մաս նա վո րա պես՝ Սահ մա նադ րու թյան 76-րդ
հոդ վա ծում սահ ման ված են այն հիմ նա րար ի -
րա վունք նե րը և ա զա տու թյուն նե րը, ո րոնք են -
թա կա չեն սահ մա նա փակ ման ար տա կարգ կամ
ռազ մա կան դրու թյան ժա մա նակ: Վե րը թվարկ -
ված սահ մա նա փակ վող հիմ նա րար ի րա վունք -
նե րը և ա զա տու թյուն նե րը, ե թե Սահ մա նադ -
րու թյան 76-րդ հոդ վա ծով որ պես բա ցա ռու -
թյուն սահ ման ված չեն, ա պա կա րող են լրա -
ցու ցիչ սահ մա նա փակ վել: Այս դեպ քում կի րա -
ռե լի է նշված եզ րույ թը, քա նի որ ար դեն իսկ
սահ մա նա դի րը հա մա պա տաս խան ի րա վուն -
քը կամ ա զա տու թյու նը սահ մա նող հոդ վա ծով
տվել է սահ մա նա փակ ման հնա րա վո րու թյուն:
Հետևա բար՝ սահ մա նա փակ վող հիմ նա րար ի -
րա վուն քը և ա զա տու թյու նը ար տա կարգ կամ
ռազ մա կան դրու թյան ժա մա նակ կա րող է լրա -
ցու ցիչ սահ մա նա փակ վել՝ բա ցա ռու թյամբ ֆի -
զի կա կան և հո գե կան ան ձեռնմ խե լիու թյան ի -
րա վուն քի, ա մուս նա նա լու ա զա տու թյան, ծնո -
ղա կան ի րա վունք նե րի, մտ քի, խղճի և կ րո նի
ա զա տու թյան ի րա վուն քի։ Իսկ չսահ մա նա փակ -
վող հիմ նա րար ի րա վուն քը և ա զա տու թյու նը
ար տա կարգ կամ ռազ մա կան դրու թյան ժա -
մա նակ կա րող է ժա մա նա կա վո րա պես կա սեց -
վել: Այդ պի սի չսահ մա նա փակ վող հիմ նա րար
ի րա վունք ներն ու ա զա տու թյուն ներն են՝ պատ -
վի և բա րի համ բա վի ան ձեռնմ խե լիու թյան ի -

րա վուն քը (հոդ. 31-րդ 1-ին մաս), անձ նա կան
տվյալ նե րի պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քը (հոդ.
34-րդ 1-ին մաս), անվ ճար կրթու թյուն ստա նա -
լու և բարձ րա գույն ու սում նա կան հաս տա տու -
թյուն նե րի ինք նա կա ռա վար ման ի րա վուն քը
(հոդ. 38-րդ 2-3-րդ մա սեր), ՀՀ քա ղա քա ցու
ՀՀ մուտք գոր ծե լու ի րա վուն քը (հոդ. 40-րդ 4-
րդ մաս), ստեղ ծա գոր ծու թյան ա զա տու թյու նը
(հոդ. 43), հան րա յին ծա ռա յու թյան անց նե լու
ի րա վուն քը (հոդ. 49), պատ շաճ վար չա րա րու -
թյան ի րա վուն քը (հոդ. 50), հան րա գիր ներ -
կա յաց նե լու ի րա վուն քը (հոդ. 53), քա ղա քա -
կան ա պաս տա նի ի րա վուն քը (հոդ. 54), ար -
տաքս ման և հանձն ման ար գել քը՝ բա ցա ռու -
թյամբ ՀՀ քա ղա քա ցուն չհանձ նե լու դրույ թի
(հոդ. 55-րդ 1-ին մաս), աշ խա տան քի ընտ րու -
թյան ա զա տու թյու նը (հոդ. 57), տնտե սա կան
գոր ծու նեու թյամբ զբաղ վե լու ի րա վուն քը (հոդ.
59-րդ 1-ին մաս), վնա սի հա տուց ման ի րա վուն -
քը (հոդ. 62):

Ժա մա նա կա վոր սահ մա նա փակ մա նը բնո -
րոշ են հետևյալ ի րա վա կան չա փա նիշ նե րը՝

ա) սահ մա նա փա կու մն ունի ժա մա նա կա -
վոր բնույթ,

բ) սահ մա նա փակ վում է միայն ռազ մա կան
կամ ար տա կարգ դրու թյան ժա մա նակ,

գ) սահ մա նա փակ ման կար գը սահ ման վում
է օ րեն քով: «Ար տա կարգ դրու թյան ի րա վա կան
ռե ժի մի մա սին» ՀՀ օ րեն քով17 և «Ռազ մա կան
դրու թյան ի րա վա կան ռե ժի մի մա սին» ՀՀ օ -
րեն քով18 սահ ման վում են հա մա պա տաս խա -
նա բար ար տա կարգ և ռազ մա կան դրու թյան
պայ ման նե րում ի րա կա նաց վող մի ջո ցա ռում նե -
րը և ժա մա նա կա վոր սահ մա նա փա կում նե րն
ու դրանց սահ ման նե րը: Սահ մա նա փակ ման
ձևը գոր ծա դիր իշ խա նու թյան մարմ նի ո րո շումն
է19, ո րով սահ ման վում են ֆի զի կա կան և ի րա -
վա բա նա կան ան ձանց ժա մա նա կա վոր սահ -
մա նա փակ վող ի րա վունք ներն ու ա զա տու թյուն -
նե րը, ինչ պես նաև ի րա վունք նե րի և ա զա տու -
թյուն նե րի սահ մա նա փա կում նե րի ծա վա լը՝ օ -
րեն քով սահ ման ված շրջա նակ նե րում,
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17 Տե՛ս Արտակարգ դրության իրավական ռեժիմի մասին ՀՀ օրենք (21 մարտի 2012թ. ՀՕ-106-Ն):
18 Տե՛ս Ռազմական դրության իրավական ռեժիմի մասին ՀՀ օրենք (5 դեկտեմբերի 2006թ. ՀՕ-258-Ն):
19 Ռազմական և արտակարգ դրություն հայտարարում է ՀՀ կառավարությունը: Երկու դեպքում էլ իրավունքի ուժով

անհապաղ գումարվում է ՀՀ ԱԺ հատուկ նիստ: ԱԺ կարող է պատգամավորների ընդհանուր թվի ձայների
մեծամասնությամբ վերացնել ռազմական կամ արտակարգ դրությունը կամ չեղյալ հայտարարել դրանց իրավական
ռեժիմով նախատեսված միջոցառումների իրականացումը:
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դ) սահ մա նա փակ վում է ռազ մա կան կամ
ար տա կարգ դրու թյան ժա մա նակ պար տա վո -
րու թյուն նե րից շեղ վե լու վե րա բեր յալ ստանձ -
նած մի ջազ գա յին պար տա վո րու թյուն նե րի շրջա -
նակ նե րում: Վեր ջինս նշա նա կում է, որ սահ մա -
նա փա կում նե րը չեն կա րող լի նել ա վե լի լայն,
քան ՀՀ մի ջազ գա յին պայ մա նագ րե րով նա -
խա տես ված սահ մա նա փա կում նե րը, ուս տի միջ -
ազ գա յին պար տա վո րու թյուն նե րը գե րա զան ցե -
լու մի ջո ցով շե ղում նե րը հիմք են մար դու ի րա -
վունք նե րի ու ա զա տու թյուն նե րի մի ջազ գա յին
մար մին նե րին դի մե լու հա մար:

Այս պես՝ Քա ղա քա ցիա կան և քա ղա քա կան
ի րա վունք նե րի մա սին մի ջազ գա յին դաշ նա գրի
4-րդ հոդ վա ծում ամ րագր ված է. «Ար տա կարգ
դրու թյան ժա մա նակ, ո րի դեպ քում վտանգ -
ված է ժո ղովր դի կյան քը, և ո րը հայ տա րար -
ված է պաշ տո նա պես, սույն դաշ նագ րի մաս -
նա կից պե տու թյուն նե րը կա րող են մի ջոց ներ
ձեռ նար կել ի շե ղումն սույն դաշ նագ րով ստանձ -
նած ի րենց պար տա վո րու թյուն նե րից միայն
այն քա նով, որ քա նով դա պա հան ջում է ի րա -
վի ճա կի լրջու թյու նը, պայ մա նով, որ այդ մի -
ջոց ներն ան հա մա տե ղե լի չեն մի ջազ գա յին ի -
րա վուն քի հա մա ձայն ի րենց մյուս պար տա վո -
րու թյուն նե րի հետ և խտրա կա նու թյուն չեն բա -
ցա ռա պես ռա սա յի, մաշ կի գույ նի, սե ռի, լեզ -
վի, կրո նի կամ սո ցիա լա կան ծագ ման հիմ -
քով»: Մաս նա կից պե տու թյուն նե րը չեն կա րող
շեղ վել կյան քի ի րա վուն քը, խոշ տան գում նե րից,
դա ժան, ան մարդ կա յին և նվաս տաց նող վե -
րա բեր մուն քից կամ պատ ժից ա զատ լի նե լու,
ստրկու թյու նից ա զատ լի նե լու, մտքի, խղճի և
կ րո նի ա զա տու թյան, ան ձի ի րա վա սուբ յեկ տու -
թյան ճա նաչ ման ի րա վունք նե րը, պայ մա նա -
գրա յին պար տա վո րու թյուն նե րը չկա տա րե լու
հիմ քով ա զա տու թյու նից զրկվե լու ար գել քը,
հան ցա գոր ծու թյուն ներ սահ մա նե լիս և պա տիժ -
ներ նշա նա կե լիս օ րի նա կա նու թյան սկզբուն -
քը, ա րար քի պատ ժե լիու թյու նը վե րաց նող կամ
պա տի ժը մեղ մաց նող օ րեն քի հե տա դարձ ու ժը
ամ րագ րող Դաշ նագ րի հա մա պա տաս խան հոդ -
ված նե րից: Դաշ նագ րի 2-րդ կա մըն տիր ար -
ձա նագ րու թյան 6-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ չի
թույ լատր վում շեղ վել նաև մա հա պա տիժն ար -
գե լող դրույ թից, ընդ ո րում՝ ոչ միայն ար տա -
կարգ դրու թյան, այլ նաև խա ղաղ պայ ման նե -
րում: 

Ստանձ նած մի ջազ գա յին պար տա վո րու -
թյուն նե րից շեղ վե լու ի րա վունք նե րի հա մե մա -
տա բար ա ռա վել նեղ շրջա նակ է սահ մա նում
Կոն վեն ցիան, ո րի 15-րդ հոդ վածն ար գե լում է
շեղ վել կյան քի ի րա վուն քից, խոշ տան գում նե րի
և ստր կու թյան ար գելք նե րից, չկա հան ցա գոր -
ծու թյուն ա ռանց օ րեն քի կամ մի ջազ գա յին ի -
րա վուն քի (crimen sine lege) սկզբուն քից: Հարկ
է ընդգ ծել նաև, որ պե տու թյան կող մից մի ջազ -
գա յին պար տա վո րու թյուն նե րից շե ղու մը չի կա -
րող հա կա սել նաև մի ջազ գա յին մար դա սի րա -
կան նոր մե րով ստանձ նած պար տա վո րու թյուն -
նե րին (1949թ. Ժնևյան կոն վեն ցիա նե րին և
դրան կից լրա ցու ցիչ ար ձա նագ րու թյուն նե րին):

ե) ռազ մա կան կամ ար տա կարգ դրու թյան
ժա մա նակ սահ մա նա փա կում կի րա ռե լու հա -
մար յու րա քանչ յուր ան ձի վե րա բեր յալ ան հա -
տա կան ի րա վա կան ակ տեր չեն ըն դուն վում (օ -
րի նակ՝ քա ղա քա ցի նե րի անձ նա կան ա ռար կա -
նե րի, բնա կա րա նի և տ րանս պոր տա յին մի ջոց -
նե րի զննու թյան ի րա կա նաց ման դեպ քում տվյալ
քա ղա քա ցու վե րա բեր յալ ա ռան ձին ան հա տա -
կան ակտ չի ըն դուն վում):

3. Չ սահ մա նա փակ վող են հա մար վում այն
ի րա վունք նե րը, ո րոնց սահ մա նա փակ ման հնա -
րա վո րու թյու նը սահ ման ված չէ Սահ մա նադ րու -
թյամբ՝ ի րա վուն քի բո վան դա կու թյու նը սահ մա -
նող հոդ վա ծով, ինչ պես նաև այդ ի րա վունք նե -
րը են թա կա չեն ժա մա նա կա վո րա պես կա սեց -
ման ռազ մա կան կամ ար տա կարգ դրու թյան
ժա մա նակ: Սահ մա նադ րու թյան 2-րդ գլ խի
դրույթ նե րի վեր լու ծու թյու նից բխում է, որ չսահ -
մա նա փակ վող են հա մար վում՝ ար ժա նա պատ -
վու թյան ի րա վուն քը (հոդ. 23), կյան քի ի րա -
վուն քը (հոդ. 24), խոշ տանգ ման, ան մարդ կա -
յին կամ նվաս տաց նող վե րա բեր մուն քի կամ
պատ ժի չեն թարկ վե լու ի րա վուն քը (հոդ. 26), օ -
րեն քի առջև հա վա սա րու թյան (հոդ. 28), խտրա -
կա նու թյան ար գել քի (հոդ. 29), կա նանց և տղա -
մարդ կանց ի րա վա հա վա սա րու թյան (հոդ. 30),
ե րե խա յի ի րա վունք նե րը (հոդ. 37), կրթու թյան
ի րա վուն քը (հոդ. 38-րդ 1-ին մաս), ՀՀ քա ղա -
քա ցի նե րի ՀՀ քա ղա քա ցիու թյան և քա ղա քա -
ցիու թյու նից չզրկվե լու ի րա վուն քը, ինչ պես նաև
ՀՀ պաշտ պա նու թյան ներ քո գտնվե լու ի րա -
վուն քը (հոդ. 47-րդ 1-ին մաս և 5-րդ մաս ա ռա -
ջին նա խա դա սու թյուն, 8-րդ մաս), Մար դու ի -
րա վունք նե րի պաշտ պա նին դի մե լու ի րա վուն -
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քը (հոդ. 52), ՀՀ քա ղա քա ցուն չհանձ նե լու ար -
գել քը (հոդ. 55-րդ 2-րդ մաս), ազ գա յին և էթ -
նիկ ինք նու թյու նը պահ պա նե լու ի րա վուն քը (հոդ.
56), դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քը
և մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան մի -
ջազ գա յին մար մին ներ դի մե լու ի րա վուն քը (հոդ.
61), ար դար դա տաքն նու թյան ի րա վուն քը (հոդ.
63), ի րա վա բա նա կան օգ նու թյուն ստա նա լու ի -
րա վուն քը (հոդ. 64), ցուց մունք տա լու պար տա -
կա նու թյու նից ա զատ վե լու ի րա վուն քը (հոդ. 65),
ան մե ղու թյան կան խա վար կա ծը (հոդ. 66), մե -
ղադ րան քից պաշտ պան վե լու ի րա վուն քը (հոդ.
67), կրկին դատ վե լու ար գել քը (հոդ. 68), դա -
տա պարտ վա ծի բո ղո քարկ ման ի րա վուն քը (հոդ.
69), ներ ման խնդրան քի ի րա վուն քը (հոդ. 70),
մեղ քի սկզբուն քը և պատ ժի հա մա չա փու թյան
սկզբուն քը (հոդ. 71), հան ցա գոր ծու թյուն ներ
սահ մա նե լիս և պա տիժ ներ նշա նա կե լիս օ րի -
նա կա նու թյան սկզբուն քը (հոդ. 72):

Այս պի սով՝ հարկ ենք հա մա րում նշել, որ

բա րե փոխ ված Սահ մա նադ րու թյու նը բա վա րար
չա փով հստա կեց րել է ի րա վունք նե րի սահ մա -
նա փա կում նե րին ներ կա յաց վող պա հանջ նե րը,
հաշ վի է ա ռել յու րա քանչ յուր հիմ նա կան ի րա -
վուն քի սահ մա նա փակ ման ա ռանձ նա հատ կու -
թյուն նե րը, ինչն էլ ե րաշ խիք է հիմ նա կան ի րա -
վունք նե րի ի րաց ման ու պաշտ պա նու թյան տե -
սանկ յու նից: Ի րա վա կան ո րո շա կիու թյան
սկզբուն քը, սահ մա նադ րա կան ամ րագր ման
շնորհիվ՝ օ րենսդ րու թյան սահ մա նադ րա կա նու -
թյան ո րոշ ման չա փա նիշ է: Այս հա մա տեքս -
տում օ րենսդ րի պար տա կա նու թյունն է ի րա -
վուն քի սահ մա նա փակ ման նոր մե րի ի րա վա -
կան ո րո շա կիու թյան սկզբուն քի ա պա հո վու մը,
մաս նա վո րա պես՝ չբա վա րար վե լով օ րեն քով՝
զուտ Սահ մա նադ րու թյամբ սահ ման ված նպա -
տակ նե րի ամ րագր մամբ, այլ՝ այդ նպա տակ -
նե րին հա մա պա տաս խան ամ րագ րել սահ մա -
նա փակ ման հստակ հիմ քե րն ու կար գը:
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Տե ղա կան (տա րած քա յին) հան րաք վեն
կարևոր սո ցիալ-քա ղա քա կան նշա նա կու թյուն
ու նի ան մի ջա կան ժո ղովր դաիշ խա նու թյան կա -
ռու ցա կար գում: Կա յա ցած ժո ղովր դա վա րու թյան
ո րոշ երկր նե րում, որ տեղ տա րած ված է հան -
րաք վեի ինս տի տու տի լայն կի րա ռու մը, նկատ -
վում է հատ կա պես տե ղա կան հան րաք վե նե րի
անց կաց ման դեպ քե րի ա ճի մի տում: Այդ պի սի
երկ րի օ րի նակ է ԱՄՆ-ը, որ տեղ հա մա պե տա -
կան հան րաք վեն երբևի ցե չկի րառ ված ինս տի -
տուտ է, սա կայն դաշ նու թյան սուբ յեկտ նե րի,
այլ վար չա տա րած քա յին միա վոր նե րի մա կար -
դա կում լայ նո րեն կի րառ վող ժո ղովր դաիշ խա -
նու թյան ան մի ջա կան ձև է: Հան րաք վեի ինս -
տի տու տի հե տա զո տող նե րի կար ծի քով՝ ար դի
աշ խար հի նույ նիսկ ժո ղովր դա վա րա կան երկըր -
նե րում ա վե լի շատ տա րած ված են տե ղա կան
հան րաք վե նե րը, քան հա մա պե տա կան: Դա
բա ցատր վում է այն հանգամանքով, որ այդ -
պես լուծ վող հար ցե րը շատ ա վե լի մոտ և հո գե -
հա րա զատ են ընտ րող նե րին, քան հա մա պե -
տա կան նե րը, ո րոնք, որ պես կա նոն, պա հան -
ջում են ար հես տա վար ժու թյուն և հա տուկ տե -
ղե կույ թի հա սա նե լիու թյուն: Հենց այդ պատ -
ճա ռով են բա ցատր վում հա մազ գա յին հան -
րաք վեի ամ րագր ման փոր ձե րի ձա խո ղում նե րը
ԱՄՆ-ում1: ՀՀ-ի գո յու թյան ա ռա ջին կե սին գոր -
ծում էր հա կա ռակ օ րի նա չա փու թյու նը: Օ րենս -
դրու թամբ, այ նու հետև 1995 թ. Սահ մա նադ րու -
թյամբ ճա նաչ վում և կար գա վոր վում էր ա ռա -
ջին հեր թին հա մազ գա յին հան րաք վեն, իսկ
տե ղա կան հան րաք վեն, որ պես ժո ղովր դաիշ -
խա նու թյան ան մի ջա կան ձև, ան տես ված էր:
Միայն հան րա պե տու թյան գո յու թյան երկ րորդ
շրջա նում՝ սկզբում օ րենսդ րա կան, իսկ այ նու -

հետև սահ մա նադ րա կան կար գա վոր ման մա -
կար դակ նե րում ի րա վա բա նո րեն ամ րագր վեց,
կար գա վոր վեց տե ղա կան հան րաք վեի ի րա վա -
կան ինս տի տու տը: 

Այս առնչությամբ առաջ է գալիս հետա-
զոտական խնդիր՝ պարզելու տեղական հան-
րաքվեի իրավական ինստիտուտի կայացման
առանձնահատկությունները ՀՀ-ում, տեղա-
կան հանրաքվեի բովանդակային մաս կազ-
մող էական չափանիշների վիճակն այդ ինս-
տիտուտի իրավական ամրագրման ու կայաց-
ման ամեն մի փուլում և, վերջապես՝ դրա ար-
դի վիճակը, չափանիշների որակական ցու-
ցանիշները: Այս խնդրի լուծման համար փոր-
ձենք վեր հանել և վերլուծել տեղական հան-
րաքվեի՝ որպես ինստիտուտի ի րա վա կան ամ-
րագրման ու փոփոխությունների քաղաքակա-
նությունը, հետևյալ հերթականությամբ՝ «Տե-
ղական հանրաքվեի մասին» 2002 թ. օրենքի
ընդունումը, դրա արդ յու նա վե տու թյան և ժո -
ղովր դա վա րու թյան հիմնական իրավական չա-
փանիշների բնութագիրը, տեղական հանրա-
քվեի սահմանադրական (2005 և 2015 թթ.) և
դրանց հետևող ընթացիկ օրենսդրական բա-
րեփոխումները: 

Մինչև 2005 թ. սահմանադրական բարե-
փոխումները՝ հանրաքվեի իրավական ինստի-
տուտում կատարված առաջին էական փոփո-
խությունը համապետական հանրաքվեի ինս-
տիտուտի վերանայումն էր՝ 2001 թ. «Հանրա-
քվեի մասին» օրենքի ընդունմամբ, իսկ երկ-
րորդը՝ տեղական մակարդակով հանրաքվեի
օրենսդրական կարգավորումը, ինչը կատար-
վեց 2002 թ. փետրվարի 6-ին ընդունված «Տե-
ղական հանրաքվեի մասին» ՀՀ օրենքի ըն- Օ
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դունմամբ2: Չխորանալով այդ օրենքի բովան-
դակության մանրամասների մեջ՝ փորձենք
օրենքն արժևորել հանրաքվեի արդյունավե-
տության իրավական հիմնական չափանիշնե-
րի տեսանկյունից՝ դրան քաղաքական-իրավա-
կան գնահատական տալու համար: Հան րաքվեի
տե սու թյան ամ փոփ ման հի ման վրա ա ռաջ ենք
քա շում դրա բովանդակային կողմը կազմող ի-
րավական այնպիսի չափանիշների շրջա նակ,
ինչպիսիք են՝ ա) հան րաք վեի անց կաց ման մա -
կար դակ նե րը, բ) հան րաք վեի անց կաց ման պար -
տա դի րու թյու նը, գ) հան րաք վեի անց կաց ման
ա ռար կան, դ) հան րաք վեի արդ յունք նե րի ի րա -
վա կան նշա նա կու թյու նը, ե) հան րաք վե նա խա -
ձեռ նող սուբ յեկտ նե րի շրջա նա կը3, զ) հան րա -
քվեի ինս տի տու տի ի րա վա կան կար գա վոր ման
նոր մա տիվ աղբ յու րը, է) հան րաք վեի քվո րու մի
և ո րոշ ման ըն դուն ման անհ րա ժեշտ ձայ նե րի
քա նա կը4: 

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան պայ ման -
նե րում, բա ցի այս չա փա նիշ նե րից, ա ռանձ նա -
հա տուկ նշա նա կու թյուն է ձեռք բե րում նաև
տե ղա կան հան րաք վեին մաս նակ ցու թյան ի րա -
վունք ու նե ցող ան ձանց շրջա նա կի հիմ նախըն -
դի րը: Այդ խնդիրն ա ռաջ ե կավ 1990-ա կան
թթ., երբ ՀՀ տա րած քում հայտն վե ցին Ադր բե -
ջա նից և Ար ցա խից գաղ թած փախս տա կան նե -
րը, ով քեր, բնակ վե լով այս տեղ՝ ձեռք չբե րե ցին
ՀՀ քա ղա քա ցիու թյուն և մինչ այժմ մնում են
որ պես փախս տա կա նի կար գա վի ճակ ու նե ցող
ան ձինք: Այս պի սով՝ տե ղա կան հան րաք վեի
բնու թագ րի հա մար, բա ցի վե րը թվարկ ված նե -
րից, էա կան նշա նա կու թյուն ու նի նաև այն հար -

ցը, թե ով քե՞ր են մաս նակ ցում հան րաք վեին՝
միայն ի րա վա զոր քա ղա քա ցի նե ՞րը, թե՞ այդ պի -
սին հա մար վող բո լոր բնա կիչ նե րը:

«Հան րաք վեի մա սին» ՀՀ 1991 թ. օ րեն քը
գո նե տե սա կա նո րեն ամ րագ րում էր տե ղա կան
հան րաք վեն՝ որ պես հան րաք վեի տա րա տե -
սակ՝ ա ռանց անց կաց ման կար գի սահ ման -
ման: «Հան րաք վեի մա սին» 2001 թ. օ րեն քը
կար գա վո րեց միայն հա մա պե տա կան հան րա -
քվեի անց կաց ման հա րա բե րու թյուն նե րը՝ դուրս
մղե լով տե ղա կան հան րաք վեի տե սա կան օ -
րենսդ րա կան ճա նա չու մը. օ րեն քի 1-ին հոդ վա -
ծը սահ մա նում էր, որ հան րաք վեն անց կաց -
վում է Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ամ -
բողջ տա րած քում: Այդ օ րեն քում չկար հան -
րաք վե նե րի դա սա կար գում ըստ մա կար դա կի
(վայ րի), հետևա բար՝ տե ղա կան հան րաք վեի
օ րենսդ րա կան կար գա վո րում: Միայն 2002 թ.
«Տե ղա կան հան րաքվեի մա սին» ՀՀ օ րեն քի
ըն դուն մամբ ժո ղովր դաիշ խա նու թյան կեն սա -
գործ ման կա ռու ցա կար գում ի հայտ ե կավ տե -
ղա կան հան րա քվեն, և դրա նով իսկ հան րա -
քվեի ի րա վա կան ինս տի տու տի կա ռուց ված -
քում տեղ գտան դրա եր կու մա կար դակը՝ հա -
մա պե տա կան և տե ղա կան5: 

Տե ղա կան հան րաք վե նե րը ևս  ու նեն ի -
րենց մա կար դակ նե րը՝ ըստ վար չա տա րած -
քա յին միա վոր նե րի: Տե ղա կան հան րաք վե -
ներն անց կաց վում են վար չա տա րած քա յին
միա վոր նե րի (դաշ նա յին պե տու թյուն նե րում՝
դաշ նու թյան սուբ յեկ տի), ինչ պես նաև, այս -
պես կոչ ված, միջ տա րա ծաշր ջա նա յին մա կար -
դակ նե րով6: Վեր ջի նը մի քա նի վար չա տա րած -
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2 Տե՛ս Հայաստանի Հանրապետության գործող օրենքների ժողովածու, 2002 թ., գիրք Ե, «Պաշտոնական տեղեկագիր»
ՓԲԸ, Երևան, 2002, էջ 94-113:

3 Հանրաքվեի իրավական ինստիտուտին նվիրված գրականության մեջ հետաքրքիր է Գ.Վ. Սինցովի մոտեցումը, ում
կարծիքով՝ օրենսդրությամբ նախատեսված հանրաքվեի յուրաքանչյուր ընթացակարգ կարող է գնահատվել միայն
դրա կոնկրետ հատկանիշների յուրահատուկ հավաքածուի պարզորոշումից հետո: Որպես այդպիսին՝ նա առանձ -
նաց նում է վերը նշված չափանիշներից առաջին հինգը (տե՛ս Синцов Г.В. Современные конституционно-правовые
модели института референдума в зарубежных странах: дисс... док. юрид. наук. М., 2009, էջ 14, 72-85): 

4 Լիովին կարելի է համաձայնել Գ.Վ. Սինցովի նման մոտեցման հետ՝ հաշվի առնելով մեր երկրի պետաիրավական
համակարգի ձևավորման ու զարգացման պատմական առանձնահատկությունները, քաղաքական-օրենսդրական
գործոնները, մենք ավելացնում ենք ևս երկու չափանիշ՝ հանրաքվեի ինստիտուտի իրավական կարգավորման
նորմատիվ աղբյուրը (սահմանադրություն, թե օրենք), հանրաքվեի քվորումի և որոշման ընդունման անհրաժեշտ
ձայների քանակը: 

5 Ըստ անցկացման մակարդակի հանրաքվեների համապետական (ազգային) և տեղական (լոկալ) տեսակների
մասին տե՛ս Синцов Г.В. Современные конституционно-правовые модели института референдума в зарубежных
странах: дисс... док. юрид. наук. М., 2009, էջ 74; Комарова В.В. Референдум в системе народовластия в Российской
Федерации: дисс... канд. юрид. наук. М., 1995, էջ 81-82:

6 Տե՛ս Руденко В., Конституционные модели референдума в странах Европейского союза, Швейцарии и России // Кон-
ституционное право. Восточноевропейское обозрение. М., 2003, ном. 1, с. 10).
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քա յին միա վո րում նե րում անց կաց վող հան րա -
քվեն է: 

«Տե ղա կան հան րաք վեի մա սին» ՀՀ 2002
թ. օ րեն քի 1-ին հոդ վա ծը տե ղա կան հան րա -
քվեն բնո րո շում էր որ պես «տվյալ հա մայն -
քում ՀՀ քա ղա քա ցի նե րի հա մայն քա յին նշա -
նա կու թյան կարևոր հար ցե րով քվեար կու -
թյուն»7: Դրա նով իսկ տե ղա կան (ըստ տա -
րած քի, վայ րի անց կաց ման) բո լոր հնա րա վոր
տար բե րակ նե րից, օ րի նակ՝ մար զա յին, միջ -
հա մայն քա յին, օ րեն քը ճա նա չում էր միայն հա -
մայն քա յին հան րաք վեն: Նման կար գա վո րու -
մը ՀՀ տա րած քա յին կա ռուց ված քի տե սան -
կյու նից գու ցե ըն դու նե լի էր, սա կայն լրիվ տա -
րօ րի նակ՝ Երևան քա ղա քի պայ ման նե րում, քա -
նի որ, 1995 թ. խմբագ րու թյամբ Սահ մա նա -
դրու թյան 108 հոդ. հա մա ձայն՝ Երևան քա ղա -
քը, որ պես վար չա տա րած քա յին միա վոր, ու -
ներ մար զի, այլ ոչ թե՝ հա մայն քի կար գա վի -
ճակ: Օ րեն քի տա ռա ցի ի մաս տից բխում էր,
որ Երևան քա ղա քի մա կար դա կով հան րաք վե
անց կաց նելն անհ նա րին էր: Երևա նում հնա -
րա վոր էր միայն թա ղա յին ա ռան ձին հա մայնք -
նե րի հան րաք վեն: 

Այս պի սով՝ «Տե ղա կան հան րաք վեի մա -
սին» 2002 թ. օ րեն քի նշա նա կու թյունն այն էր,
որ ժո ղովր դաիշ խա նու թյան ի րա կա նաց ման կա -
ռու ցա կար գում ներ մու ծում էր տե ղա կան հան -
րաք վեի ի րա վա կան ինս տի տու տը, սա կայն
սահ մա նա փակ գոր ծո ղու թյամբ: Այդ պի սի հան -
րաք վեն հնա րա վոր էր անց կաց նել միայն հա -
մայնք ներ կոչ ված վար չա կան միա վո րում նե -
րում՝ բա ցա ռե լով մար զա յին, միջ հա մայն քա յին
հան րաք վե նե րի անց կա ցու մը, ինչ պես նաև հան -
րաք վեն Երևան քա ղա քի ողջ մա կար դա կով: 

Անց կաց ման ե ղա նա կը, այ սինքն՝ պար -
տա դի րու թյունն ինչ պես հա մա պե տա կան, այն -
պես էլ տե ղա կան հան րաք վե նե րի՝ որ պես ան -
մի ջա կան ժո ղովր դաիշ խա նու թյան ձևե րի ար -
դյու նա վե տու թյան կարևոր ի րա վա կան չա փա -
նիշ է8: Այս չա փա նի շով հան րաք վե նե րը լի նում
են պար տա դիր և լ րա ցու ցիչ (ֆա կուլ տա տիվ)9:

Պար տա դիր ներն անց կաց վում են օ րեն քով հա -
տուկ նա խա տես ված դեպ քե րում, հստակ ո րոշ -
ված հար ցե րի շրջա նա կով, ո րոնք չեն կա րող
լուծ վել այլ կերպ, բա ցի հան րաք վեով: Այս դեպ -
քում հար ցի լուծ ման ի րա վուն քը պատ կա նում է
միայն քվեար կող նե րի զանգ վա ծին, իսկ ներ -
կա յա ցուց չա կան և այլ մար մին ներն այդ գործ -
ըն թա ցում կա տա րում են միայն նա խա պատ -
րաս տող, ա ռա ջար կող դեր: Տե ղա կան լրա ցու -
ցիչ հան րաք վեի մի ջո ցով քվեարկ վող հար ցի
լուծ ման կար գում առ կա է եր կընտ րանք: Հար -
ցը կա րող է լուծ վել նաև հան րա յին մար մին նե -
րի մի ջո ցով, սա կայն, ի րադ րու թյու նից կախ -
ված՝ դրվում է տե ղա կան հան րաք վեի՝ դա նա -
խա ձեռ նե լու ի րա վունք ու նե ցող սուբ յեկ տի ո -
րոշ մամբ: Ե թե տե ղա կան հան րաք վեի ի րա վա -
կան կար գա վո րու մը նա խա տե սում է միայն լրա -
ցու ցիչ հան րաք վե, ո րի նա խա ձեռ նու թյան ի -
րա վունք ու նեն միայն հան րա յին իշ խա նու թյան
մար մին նե րը, այ սինքն՝ քա ղա քա ցի նե րը կամ
դրանց խմբե րը բա ցառ ված են հան րաք վե նա -
խա ձեռ նե լու սուբ յեկտ նե րի շրջա նա կից, ու րեմն՝
հան րաք վեի ինս տի տուտն ա նարդ յու նա վետ է,
չի կա րող հա մար վել ժո ղովր դաիշ խա նու թյան
գոր ծուն մի ջոց, կա տա րել իր ժո ղովր դա վա րա -
կան ա ռա քե լու թյու նը: Այս պա րա գա յում հան -
րաք վեն վե րած վում է հան րա յին-իշ խա նա կան
տե ղա կան կա ռա վար մա նը լրաց նող այ լընտ -
րան քա յին ձևի: Ու րեմն՝ արդ յու նա վետ կա րող
է լի նել տե ղա կան հան րաք վեի այն մո դե լը, ո րը
նա խա տե սում է ոչ միայն լրա ցու ցիչ, այլ նաև ո -
րո շա կի հար ցե րով պար տա դիր հան րաք վե նե -
րի անց կա ցու մը: 

«Տե ղա կան հան րաք վեի մա սին» 2002 թ.
օ րենքն ըստ անց կաց ման պար տա դի րու թյան
սահ մա նում էր միայն լրա ցու ցիչ (ֆա կուլ տա -
տիվ) տե ղա կան-հա մայն քա յին հան րաք վեի
ինստի տու տը: Օ րեն քը չէր նա խա տե սում որևէ
կոնկ րետ հարց, ո րով հան րաք վեի անց կա ցու -
մը պար տա դիր էր, այ սինքն՝ ա ռանց հան րա -
քվեի հար ցի լու ծումն օ րեն քի տե սանկ յու նից
հնա րա վոր չէր: «Տե ղա կան հան րաք վեի մա -
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7 Տե՛ս Հայաստանի Հանրապետության գործող օրենքների ժողովածու, 2002 թ., գիրք Ե, «Պաշտոնական տեղեկագիր»
ՓԲԸ, Երևան, 2002, էջ 94:

8 Տե՛ս Синцов Г.В. Современные конституционно-правовые модели института референдума в зарубежных странах:
дисс... док. юрид. наук. М., 2009, էջ 76:

9 Տե՛ս Комарова В.В. Референдум в системе народовластия в Российской Федерации: дисс... канд. юрид. наук. М.,
1995, էջ 69:



սին» 2002 թ. օ րեն քի բնո րոշ մամբ. «Տե ղա կան
հան րա քվեի կա րող են դրվել Սահ մա նադ րու -
թյամբ և օ րեն քով տե ղա կան ինք նա կա ռա վար -
ման մար մին նե րի ի րա վա սու թյա նը վե րա պահ -
ված, ինչ պես նաև օ րեն քով նա խա տես ված հար -
ցե րը»10: Այս պի սի կար գա վոր ման պայ ման նե -
րում հա մայն քա յին հան րաք վեն վե րած վում էր
հան րա յին-իշ խա նա կան մար մին նե րի կա ռա -
վար ման հնա րա վոր այ լընտ րան քի, այդ կա ռա -
վա րու մը լրաց նող հար ցի լուծ ման ե ղա նա կի, ո -
րը կա րող էր անց կաց վել միայն նա խա ձեռ նող
սուբ յեկտ նե րի դրա կան հա յե ցո ղու թյան, ցան -
կու թյան դեպ քում: 

Բո լոր տե սա կի հան րաք վե նե րը, ըստ անց -
կաց ման ա ռար կա յի, բա ժան վում են ի րա վա -
ստեղծ և այլ հար ցեր լու ծող տե սակ նե րի11: Այլ
հար ցե րով հան րաք վե նե րը տե սա բան նե րը բա -
ժա նում են պլե բիս ցի տա յին, մի ջազ գա յին-իրա -
վա կան, վար չաի րա վա կան տե սակ նե րի: Դրան -
ցից տե ղա կան մա կար դա կով կա րող են անց -
կաց վել պլե բիս ցի տա յի նի մեկ տա րա տե սակ՝
տե ղա կան պաշ տո նա տար ան ձին կամ հան -
րա յին մարմ նին անվս տա հու թյուն հայտ նե լու
հար ցե րով, ինչ պես նաև վար չաի րա վա կան հան -
րաք վե ներ, ո րոն ցով լուծ վում են կա ռա վար չա -
կան բնույ թի հար ցեր՝ նե րառ յալ վար չա կան-
տա րած քա յին բա ժան ման կամ վար չա կան միա -
վոր նե րի սահ ման նե րի փո փո խու թյան, պաշ -
տո նա տար ան ձանց լիա զո րու թյուն նե րի դա դա -
րեց ման, տե ղա կան հար կե րի և տուր քե րի հար -
ցե րը: Հան դի պում են նաև տե ղա կան օ րենս -
դիր և տե ղա կան ներ կա յա ցուց չա կան մար մին -
նե րի լիա զո րու թյուն նե րի դա դա րեց ման հան -
րաք վե ներ:

Տե ղա կան ի րա վաս տեղծ հան րաք վե ներն
անց կաց վում են տե ղա կան ինչ-որ նոր մա տիվ
ի րա վա կան ակ տի ըն դուն ման հա մար: Հա մա -
պե տա կան հան րաք վե նե րի օ րի նա կով12՝ տե -
ղա կան ի րա վաս տեղծ հան րաք վե նե րը տե սա -

կա նո րեն կա րող են լի նել մեր ժող (լրիվ կամ
մաս նա կիո րեն վե րաց վում է տե ղա կան ակ տը)
կամ հաս տա տող (վա վե րաց վում է տե ղա կան
ակ տը): 

«Տե ղա կան հան րաք վեի մա սին» 2002 թ.
Օ րենքի հա մա ձայն՝ ըստ տե ղա կան հան րաքվեի
ա ռար կա յի և քվեար կու թյան դրվող հար ցե րի
շրջա նա կի հնա րա վոր էր անց կաց նել ինչ պես
ի րա վաս տեղծ, այն պես էլ այլ բնույ թի հար ցեր
լու ծող հան րաք վե ներ: Օ րեն քի ընդ հա նուր բնո -
րո շու մը հան րաք վեի ա ռար կա յի շրջա նա կի մեջ
էր մտցնում «Սահ մա նադ րու թյամբ և օ րեն քով
տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մին նե րի
ի րա վա սու թյա նը վե րա պահ ված, ինչ պես նաև
օ րեն քով նա խա տես ված հար ցե րը» (հոդ ված 5,
1-ին մաս): Այս ընդ հա նուր ա ռար կա յից, նույն
հոդ վա ծի 2-րդ մասն ա նում է բա ցա ռու թյուն -
ներ՝ սահ մա նե լով հար ցե րի շրջա նակ, ո րոնք
չեն կա րող դրվել տե ղա կան-հա մայն քա յին հան -
րաք վեի, ինչ պես նաև տե ղա կան հան րաք վեի
անց կա ցու մը բա ցա ռող հան գա մանք նե րը:
Քննարկ վող օ րեն քի համաձայն՝ տե ղա կան հան -
րաք վեի չեն կա րող դրվել. 

ա) Սահ մա նադ րու թյամբ կամ օ րեն քով տե -
ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մին նե րի բա -
ցա ռիկ ի րա վա սու թյանն ուղ ղա կիո րեն վե րա -
պահ ված հար ցե րը, 

բ) մար դու և քա ղա քա ցու ի րա վունք նե -
րին, ա զա տու թյուն նե րին ու պար տա կա նու -
թյուն նե րին, դրանց ի րա կա նա ցումն ա պա հո -
վող սահ մա նադ րա կան ե րաշ խիք նե րի վե րաց -
մա նը կամ սահ մա նա փակ մա նը վե րա բե րող
հար ցե րը, 

գ) պե տա կան մար մին նե րի կող մից տե ղա -
կան ինք նա կա ռա վար ման մար մին նե րին պատ -
վիր ված լիա զո րու թյուն նե րին առնչ վող հար ցե -
րը, 

դ) հա մայն քի ղե կա վա րի աշ խա տա կազ մի
ձևա վոր մա նը վե րա բե րող հար ցե րը, 
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10 Տե՛ս Հայաստանի Հանրապետության գործող օրենքների ժողովածու, 2002 թ., գիրք Ե, «Պաշտոնական տեղեկագիր»
ՓԲԸ, Երևան, 2002, էջ 94-95, հոդված 5:

11 Իրավաստեղծ համապետական հանրաքվեներն իրենց հերթին բաժանվում են սահմանադրականի և օրենսդրականի:
Վ.Վ. Կոմարովան ըստ անցկացման առարկայի հանրաքվեների դասակարգման չափանիշ է համարում
«բովանդակությունը» և այդ հիմքով առանձնացնում է սահմանադրական, օրենսդրական, միջազգային-իրավական,
վարչական-իրավական հանրաքվեները, որոնք տարբերվում են նախաձեռնող սուբյեկտների շրջանակով, անցկացման
ընթացակարգով (տե՛ս Комарова В.В. Референдум в системе народовластия в Российской Федерации: дисс... канд.
юрид. наук. М., 1995, էջ 72):

12 Տե՛ս Синцов Г.В., Современные конституционно-правовые модели института референдума в зарубежных странах:
дисс... док. юрид. наук. М., 2009, էջ 48:
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ե) հա մայն քի բյու ջեի ըն դուն ման կամ փո -
փոխ ման, ինչ պես նաև հա մայն քի ֆի նան սա -
կան պար տա վո րու թյուն նե րի կա տար ման կամ
փո փոխ ման մա սին հար ցե րը, 

զ) հա մայն քի սե փա կա նու թյան օ տար ման
մա սին հար ցե րը, 

է) բնակ չու թյան ա ռող ջու թյունն ու ան վտան -
գու թյունն ա պա հո վող ար տա կարգ և շտապ մի -
ջո ցա ռում ներ ձեռ նար կե լու մա սին հար ցե րը, 

ը) պատ մու թյան, մշա կույ թի, բնու թյան հու -
շար ձան նե րին և ար գե լա նոց նե րին վնաս հասց -
նող հար ցե րը13:

Տե ղա կան հան րաք վեի անց կա ցու մը բա -
ցա ռող հան գա մանք ներ են հա մար վում ար տա -
կարգ և ռազ մա կան դրու թյու նը, դրանց վե րաց -
վե լուց հե տո՝ եր կամս յա ժամ կե տը: Միևնույն
հար ցի կամ միևնույն բո վան դա կու թյունն ու նե -
ցող հար ցի վե րա բեր յալ տե ղա կան կրկնա կի
հան րաք վե կա րող է անց կաց վել ոչ շուտ, քան
եր կու տա րի հե տո՝ ա ռա ջին հան րաք վեի ար -
դյունք նե րի պաշ տո նա կան հրա պա րակ ման օր -
վա նից հաշ ված: «Տե ղա կան հան րաք վեի մա -
սին» 2002 թ. օ րեն քը տե ղա կան հան րաք վեն
բա ցա ռող հան գա մանք էր հա մա րում հա մայն -
քի ա վա գա նու ո րո շու մը՝ տե ղա կան հան րա -
քվեի անց կա ցու մը մեր ժե լու մա սին: Նման լու -
ծու մը, մեր կար ծի քով, արդ յու նա վետ չէր: Որ -
պես զի հիմ նա վո րենք այս տե սա կե տը, փոր -
ձենք վեր լու ծել այդ բա ցա ռող հան գա ման քի
վե րա բեր յալ նշված օ րեն քի ի րա վա կար գա վո -
րում նե րը: 

«Տե ղա կան հան րաք վեի մա սին» 2002 թ.
օ րեն քի 6-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սը սահ մա նում
է, որ տե ղա կան հան րաք վեի դրվե լու են թա կա
հար ցի վե րա բեր յալ հա մայն քի ա վա գա նու կամ
ղե կա վա րի ըն դու նած ո րո շու մը չի կա րող այդ
հար ցով տե ղա կան հան րաք վե անց կաց նե լու
հա մար բա ցա ռող հան գա մանք լի նել: Նման
լու ծու մը լիո վին ժո ղովր դա վա րա կան ու ար -
դյու նա վետ օ րենսդ րա կան լու ծում է, որը հա -
մայն քի քա ղա քա ցի նե րի կամ քի ար տա հայտ -
ման ձևը գե րա դա սում էր հա մայն քի կա ռա -
վար ման մարմ նի ըն դու նած ո րո շու մից, սա -

կայն օ րենսդ րա կան այս պի սի ընդ հա նուր լու -
ծու մից ար ված էր բա ցա ռու թյուն, ո րը հան գում
էր հետևյա լին. օ րեն քի 11-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե -
տի հա մա ձայն. «Ե թե հա մայն քի ա վա գա նին
ըն դու նում է ո րո շում տե ղա կան հան րաք վեի
անց կա ցու մը մեր ժե լու մա սին, ա պա տվյալ նա -
խա ձեռ նու թյամբ հան դես ե կած ան ձինք այդ ո -
րո շու մը հրա պա րա կե լու օր վա նից հե տո՝ եր կու
տար վա ըն թաց քում չեն կա րող կրկին հան դես
գալ նույն հար ցով տե ղա կան հան րաք վե անց -
կաց նե լու նա խա ձեռ նու թյամբ: Տե ղա կան հան -
րաք վեի նա խա ձեռ նու թյան ի րա վունք ու նեն
հան րաք վեին մաս նակ ցե լու ի րա վունք ու նե ցող
ան ձինք, տվյալ հա մայն քի ա վա գա նին և ղե -
կա վա րը» (հոդ ված 7, 1-ին մաս): Ստաց վում է,
որ ար գել քը վե րա բե րում է հա մայն քի ղե կա -
վա րին և հա մայն քում հան րաք վեին մաս նակ -
ցե լու ի րա վունք ու նե ցող ան ձանց: Հան րա յին
կա ռա վար ման գոր ծըն թա ցում նման խիստ ար -
գել քով կար գա վո րու մը, երևի թե, նպա տա կա -
հար մար չէ: Չէ՞ որ կա րող են փոխ վել քա ղա -
քա կան ի րադ րու թյու նը, հա մայն քի ղե կա վարն
ու ա վա գա նին, այլ հան գա մանք ներ: Այդ պատ -
ճա ռով նոր ի րա վի ճա կում հան րաք վեի անց -
կա ցու մը կա րող է դառ նալ նպա տա կա հար -
մար: Մինչ դեռ խիստ և միան շա նակ ար գել քը
խո չըն դոտ է այդ նպա տա կա հար մա րու թյան
ժո ղովր դա վա րա կան կեն սա գործ ման հա մար:
Այս հա մա տեքս տում, կար ծում ենք, նման ար -
գել քը պետք է վե րաց վի:

«Տե ղա կան հան րաք վեի մա սին» 2002 թ.
օ րեն քի հան րաք վեի դրվող հար ցե րը կար գա -
վո րող դրույթ նե րի վեր լու ծու թյու նը ցույց է տա -
լիս, որ ի րա վաս տեղծ տե ղա կան հան րաք վե -
նե րը կա րող են լի նել ինչ պես մեր ժող (ժո ղո -
վրդա կան վե տո), այն պես էլ վե րաց նող ու հաս -
տա տող: 

Հան րաք վեով ըն դուն ված ո րոշ ման ի րա -
վա կան ու ժը դրա արդ յու նա վե տու թյան կարևոր
չա փա նիշ նե րից է և՛ հա մա պե տա կան, և՛ տե ղա -
կան մա կար դա կով: Ըստ այդ հատ կա նի շի՝ հան -
րաք վե նե րը լի նում են ո րո շիչ (իմ պե րա տիվ) և
խորհր դատ վա կան14: Ո րո շիչ հան րաք վեի մի -
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13 Տե՛ս Հայաստանի Հանրապետության գործող օրենքների ժողովածու, 2002 թ., գիրք Ե, «Պաշտոնական տեղեկագիր»
ՓԲԸ, Երևան, 2002, էջ 94-95, հոդված 5:

14 Տե՛ս Комарова В.В. Референдум в системе народовластия в Российской Федерации: дисс... канд. юрид. наук. М.,
1995, էջ 64:



ջո ցով կա յաց ված ո րո շումն ու նի վերջ նա կան,
պար տա դիր ի րա վա կան ուժ: Խորհր դատ վա -
կան հան րաք վեն, ըստ էու թյան, ժո ղովր դի կար -
ծի քը վեր հա նե լու մի ջոց է15: Ըստ հան րաք վեի
արդ յունք նե րի ի րա վա կան նշա նա կու թյան՝ հնա -
րա վոր հան րաք վե նե րից «Տե ղա կան հան րա -
քվեի մա սին» 2002 թ. օ րեն քը ճա նա չում էր
միայն իմ պե րա տիվ հան րաք վեի ինս տի տու տը:
Դրա նում նա խա տես ված չէր տե ղա կան հա -
մայն քա յին խորհր դատ վա կան հան րաք վեն: Քա -
նի որ օ րենքն ամ րագ րում էր միայն իմ պե րա -
տիվ հան րաք վեն, ուստի օ րեն քի 36 հոդ վա ծը
սահ մա նում էր տե ղա կան հան րաք վեով ըն դուն -
ված ո րոշ ման ու ժի մեջ մտնե լու կար գը. «Տե -
ղա կան հան րաք վեով ըն դուն ված տե ղա կան
ինք նա կա ռա վար ման մարմ նի ո րո շումն ու ժի
մեջ է մտնում հան րաք վեի արդ յունք նե րի վե -
րա բեր յալ մար զա յին հանձ նա ժո ղո վի ո րո շու մը
հրա պա րա կե լուց հե տո՝ հնգօր յա ժամ կե տում,
ե թե այդ հան րաք վեի արդ յունք նե րի հետ կապ -
ված վե ճով դա տա րան դի մում չի ներ կա յաց -
վել»16: Հան րաք վեով ըն դուն ված ո րո շում նե րը
կա րող են փո փոխ վել միայն տե ղա կան հան -

րաք վեով: Այս պի սով՝ տե ղա կան հան րաք վեի
արդ յուն քով ըն դուն ված տե ղա կան ո րոշ մանն
օ րեն քը տա լիս է ի րա վա բա նա կան պատ շաճ
ուժ և ճա նա չում դրա պար տա դի րու թյու նը, այլ
մար մին նե րի կող մից դրա ան փո փո խե լիու թյու -
նը:

Անց կաց ման նա խա ձեռ նող-սուբ յեկ տի
հիմ նա հար ցը հան րաք վեի ժո ղովր դա վա րա -
կա նու թյան կարևոր բնու թագ րե րից է: Որ պես
կա նոն՝ հան րաք վեի անց կաց ման նա խա ձեռ -
նու թյան ի րա վունք ու նեն կա՛մ հան րա յին իշ -
խա նու թյան ներ կա յա ցուց չա կան (կամ գոր ծա -
դիր) մար մին նե րը, կա՛մ քա ղա քա ցի նե րի խում -
բը17: Վեր ջի նիս նա խա ձեռ նած հան րաք վեն ան -
վա նում են հան րագ րա յին (պե տի ցիոն): Հան -
րագ րա յին հան րաք վեի ինս տի տու տը հայտ նի
է դեռ 18-րդ դա րից, երբ 1715 թ. ԱՄՆ-ի Մա սա -
չու սեթս նա հան գում ըն դուն վեց օ րենք տե ղա -
կան հան րագ րա յին հան րաք վեի մա սին18: Օգ -
տա գոր ծե լով Գ.Վ. Սին ցո վի հան րագ րա յին օ -
րենսդ րա կան (հա մա պե տա կան) հան րաք վե նե -
րի դա սա կարգ ման չա փա նիշ նե րը՝ տե ղա կան
ի րա վաս տեղծ հան րագ րա յին հան րաք վե նե րը
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15 Խորհրդատվական հանրաքվեի նկատմամբ և՛ տեսության, և՛ իրավական պրակտիկայի վերաբերմունքը միանշանակ
դրական չէ: Երբեմն գործնական իրավակիրառական պրակտիկայում դա գնահատվում է բացասական, միջոցների
և ջանքերի անիմաստ ծախս: Օրինակ՝ Ռուսաստանի Դաշնության օրենսդրությամբ նախատեսված է միայն որոշիչ
հանրաքվեն (տե՛ս Федеральный конституционный закон РФ от 28 июня 2004 года N 5-ФКЗ “О референдуме Рос-
сийской Федерации” (С изменениями и дополнениями от 6 апреля 2015 г.), ч. 2 ст. 83): Դրան հակառակ՝
խորհրդատվական հան րա  քվեն ամրագրված է Իսպա նիա յում (տե՛ս Spanish Constitution (Ratified by the spanish people
in the referendum of December 7, 1978, http://www.congreso.es/portal/page /portal/Congreso/Congreso/Hist_Normas/Norm/con-
st_espa_texto_ingles_0.pdf, 04. 04. 2014, 17:18), Շվեդիայում («Կառավարման ձևի մասին» 1974 թ. Ակտով (տե՛ս The
Constitution of the Kingdom of Sweden. The Instrument of Government (SFS nr: 1974:152, http: //www. parliament.am
/library/ sahmanadrutyunner /Sweden.pdf, 10. 06. 2016, 14:58): Խորհրդատվական հանրաքվեի տեսական
անընդունելիությունը շեշտադրել է «Ժո ղո վր դի նախաձեռնությամբ անց կաց վող համաուկրաինական հանրաքվեի
վե րա բեր յալ» Ուկ րաինայի Սահ մա նա դրական դա տարանի 2000 թ. մարտի 27-ի որոշ ումը, ըստ որի. «Ժո ղովրդի
կամքը չի կարող ունենալ խորհրդատվական բնույթ: Ուստի խոր  հր  դատվական հան  րա քվե ները կորցրել են իրենց
ար դիականությունն Ուկ րաինայում» (տե՛ս http://www.uchebnikionline.com/pravo/ referendne_ pravo_ukrayini_-_pogorilko_vf/
vid i_referendumiv_ ukrayini.htm (02. 02. 2015, 11:50)): 

16 Տեղական հանրաքվեի արդյունքների հետ կապված վեճով դատարան դիմում ներկայացվելու դեպքում տեղական
հանրաքվեով ընդունված տեղական ինքնակառավարման մարմնի որոշումն ուժի մեջ է մտնում դատարանի վճիռը
հրապարակվելու պահից, եթե այդ վճռով այլ բան նախաատեսված չէ (տե՛ս Հայաստանի Հանրապետության
գործող օրենքների ժողովածու, 2002 թ., գիրք Ե, «Պաշտոնական տեղեկագիր» ՓԲԸ, Երևան, 2002, էջ 112, հոդված
36, 2-րդ մաս):

17 Արդի պետությունների սահմանադրական համակարգերում հանրաքվեի անցկացման նախաձեռնության իրավունք
ունեցող սուբյեկտների մասին մանրամասն տե՛ս Синцов Г.В. Современные конституционно-правовые модели
института референдума в зарубежных странах: дисс... док. юрид. наук. М., 2009, էջ 48:

18 1898 թ. նման օրենք ընդունեց Դակոտա նահանգը: Եվրոպայում առաջին անգամ հանրագրային հանրաքվեն
ամրագրվել է 1891 թ. Շվեյցարիայում, որտեղ էլ բոլոր մակարդակներում ամենալայն կերպով կիրառվող ինստիտուտ
է: Այդ ինստիտուտը տարածված է նաև Ավստրալիայում, Իտալիայում (տե՛ս Комарова В.В., Референдумный процесс
в Российской Федерации. М., 2004.; Мамичев В.Н., Референдум в законодательстве зарубежных стран и России:
историко-правовое исследование: дисс... канд. юрид. наук. - Ставрополь, 2000.; Руденко В., Конституционные
модели референдума в странах Европейского Союза, Швейцарии и России // Конституционное право: Восточноев-
ропейское Обозрение. М., 2003. №1 և այլն):



37

ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ

կա րող ենք դա սա կար գել մեր ժող, վե րաց նող,
հաս տա տող տե սակ նե րի19: 

Հան րագ րա յին հան րաք վեն, էա կա նո րեն
բարձ րաց նե լով հան րաք վեի դե րը կա ռա վար -
ման հա մա կար գում, էա կան հա կակ շիռ է հան -
րա յին իշ խա նու թյան քա ղա քա կա նու թյա նը20:
Հան րագ րա յին հան րաք վե նե րը միշտ լրա ցու -
ցիչ են, այլ ոչ թե՝ պար տա դիր: Դրանք այ լընտ -
րանք են հան րա յին իշ խա նու թյան մար մին նե -
րին՝ այն դեպ քում, երբ քա ղա քա ցի ներն ընդ -
դի մա նում են նրանց: Ե թե հան րաք վեի, այն էլ
տե ղա կան, անց կաց ման կար գում նա խա տե -
ված չէ դրա նա խա ձեռ նում քա ղա քա ցի նե րի
կող մից, ու րեմն՝ այդ պի սի հան րաք վեն տե ղա -
կան իշ խա նու թյան քմա հա ճույ քից կախ ված քա -
ղա քա կան մի ջոց է, այլ ոչ թե՝ ժո ղովր դաիշ խա -
նու թյան արդ յու նա վետ և գոր ծուն ձև: 

Տե ղա կան հան րաք վեի անց կաց ման նա -
խա ձեռ նող սուբ յեկ տի հար ցը «Տե ղա կան հան -
րաք վեի մա սին» 2002 թ. օ րեն քում ու ներ պատ -
շաճ կար գա վո րում: Օ րեն քը (հոդ ված 7) նա -
խա ձեռ նու թյան ի րա վունք է վե րա պա հում հա -
մայն քի ա վա գա նուն, ղե կա վա րին, ինչ պես
նաև հան րաք վեի մաս նակ ցե լու ի րա վունք ու -
նե ցող ան ձանց (քա ղա քա ցիա կան նա խա ձեռ -
նու թյուն): Տե ղա կան հան րաք վեի մաս նակ ցե -
լու ի րա վունք ու նե ցող առն վազն 5 քա ղա քա ցի
կա րող են ձևա վո րել տե ղա կան հան րաք վեի
անց կաց ման նա խա ձեռ նող խումբ, գրանց վել

տե ղա կան հան րաք վեի մար զա յին հանձ նա ժո -
ղո վում, ձեռ նար կել ստո րագ րու թյուն ներ հա -
վա քե լու գոր ծըն թա ցը: Տե ղա կան հան րաք վեն
նշա նա կում է հա մայն քի ա վա գա նին, իսկ ե թե
դա կազ մա վոր ված չէ, ա պա տվյալ հա մայնքն
ընդգր կող մար զի մարզ պե տը (հոդ ված 11):

«Տե ղա կան հան րաք վեի մա սին» 2002 թ.
օ րեն քը նա խա տե սում է նա խա ձեռ նող խմբի
գրանց ման մերժ ման ո րոշ ման դա տա կան բո -
ղո քարկ ման կարգ21: Սա կայն մար զա յին հանձ -
նա ժո ղո վի կող մից ստո րագ րու թյուն նե րի ստուգ -
ման հետևանքով տե ղա կան հան րաք վեի անց -
կա ցու մը մեր ժե լու մա սին ո րոշ ման, ինչ պես
նաև հա մայն քի ա վա գա նու կող մից հան րա -
քվեի նշա նակ ման ո րոշ ման չըն դուն ման կամ
նշա նա կու մը մեր ժե լու մա սին ո րո շում նե րի դա -
տա կան բո ղո քար կում նա խա տես ված չէ: 

Հան րաք վեի ի րա վա կան ինս տի տու տի
կարևոր և ար դիա կան խնդիր նե րից է հան -
րաք վեի քվո րու մի22 և ո րոշ ման ըն դուն ման
անհ րա ժեշտ ձայ նե րի քա նա կի հար ցը: Ե թե,
օ րի նակ՝ հան րաք վեի քվո րու մի պա հան ջը ձայ -
նի ի րա վունք ու նե ցող նե րի 35 տո կոսն է, իսկ ո -
րո շու մը կա րող է ըն դուն վել մաս նա կից նե րի
պարզ մե ծա մաս նու թյամբ, դի ցուք՝ ձայ նի ի րա -
վունք ու նե ցող նե րի 20 տո կո սով, ա պա դա չի
խո սում ժո ղովր դաիշ խա նու թյան մա սին: Նման
փոք րա մաս նու թյամբ ամ բողջ հա սա րա կու թյան
հա մար պար տա դիր ո րոշ ման ըն դու նու մը չի
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19 Գ.Վ. Սինցովը (տե՛ս Синцов Г.В., Современные конституционно-правовые модели института референдума в

зарубежных странах: дисс... док. юрид. наук. М., 2009, էջ 48) աշխարհի երկրների օրենսդրության վերլուծության
հիման վրա հանրագրային հանրաքվեները բաժանում է երեք տեսակի՝ ա) ժողովրդական օրենսդրական
նախաձեռնություն, որը հիմնադրվել է Ֆրանսիայում (Սահմանադրության 59 հոդվ.) և տարածվել է ԱՄՆ-ի
նահանգներում, Շվեյցարիայում, որոշ հետսոցիալիստական երկրներում: Վերջին տարիներին ԱՄՆ-ում հանրագրային
հանրաքվեների առարկա են դառնում մոլախաղերը, աբորտները, կանանց ընտրական իրավունքները, սեռական
փոքրամասնությունների իրավունքները, մահապատիժը և այլն (տե՛ս Зиммерман Дж. Прямая демократия в
Соединенных Штатах Америки: опыт и проблемы / Вестник МГУ. Сер. «Право». 1991. №5. էջ 53, Васильев В.И.
Прямая демократия: опыт Калифорнии / Государство и право. 1994. №1. էջ 119), բ) քաղաքացիների նախաձեռնած
հանրաքվե, որին քվեարկվում է ընդունված, սակայն ուժի մեջ չմտած խորհրդարանական օրենքը, գ) «ժողովրդական
վետո» կամ հանրաքվե, որը նախաձեռնում են քաղաքացիները, և քվեարկության առարկան արդեն ընդունված ու
գործող օրենքն է: Անվանում են նաև մերժողական վետո: 

20 Քաղաքացիական նախաձեռնությամբ հանրաքվեի ինստիտուտը կարևորում են նաև այլ հետազատողներ (տե՛ս Գ.
Դանիելյան «Հանրաքվեի՝ որպես անմիջական ժողովրդավարության ինստիտուտի վերանայման հիմնարար
ուղղությունները», Պետության և իրավունք, ՀՀ իրավաբանների միություն, թիվ 3-4 (65-66), էջ 17-18):

21 2014 թ. դեկտեմբերի 17-ին ընդունված օրենքով սահմանվեց, որ նախաձեռնող խմբի գրանցումը մերժելու մասին
որոշումը կարող է բողոքարկվել ՀՀ վարչական դատարան՝ ՀՀ վարչական դատավարության օրենսգրքով
սահմանված կարգով և ժամկետներում (տե՛ս ՀՀ ՊՏ 2014. 12 30 /76 (1089). 1, հոդված 1253.14: 

22 Հանրաքվեի քվորումի, այսինքն՝ անհրաժեշտ քանակով ձայնի իրավունք ունեցողների մասնակցության հարցի
նշանակությունն ընդունում է նաև Գ. Դանիելյանը (տե՛ս Գ. Դանիելյան «Հանրաքվեի՝ որպես անմիջական ժողովրդա -
վա րության ինստիտուտի վերանայման հիմնարար ուղղությունները», Պետություն և իրավունք, ՀՀ իրավաբանների
միություն, թիվ 3-4 (65-66), էջ 18):



կա րե լի հա մա րել ժո ղովր դա վա րա կան: Մեր
կար ծի քով՝ բնա կա նոն և ժո ղովր դա վա րա կան
կա րող է լի նել այն ո րո շու մը, որն ըն դուն վում է
ձայ նի ի րա վունք ու նե ցող ան ձանց գո նե 50 տո -
կո սի ա ջակ ցու թյան դեպ քում: Հետևա բար՝ այս
հար ցում անհ րա ժեշտ է ա պա հո վել պատ շաճ
սահ մա նադ րա կան և ըն թա ցիկ օ րենսդ րա կան
կար գա վո րում: Չա փից դուրս ցածր քվո րու մը
հան րաք վեն կա րող է դարձ նել ամ բո խա վա րա -
կան մի ջոց քա ղա քա կան ու ժե րի ձեռ քին՝ ի -
րենց նեղ կլա նա յին հար ցե րին լե գա լու թյուն ու
լե գի տի մու թյուն շնոր հե լու հա մար: 

Տե ղա կան հան րաք վեի քվո րու մի և ո րոշ -
ման ըն դուն ման անհ րա ժեշտ ձայ նե րի քա նա -
կը կար գա վոր ված է «Տե ղա կան հան րաք վեի
մա սին» 2002 թ. օ րեն քի 35 հոդ վա ծի 2-րդ մա -
սով, որի հա մա ձայն՝ տե ղա կան հան րաք վեի
դրված հար ցը կամ ո րոշ ման նա խա գի ծը հա -
մար վում է ըն դուն ված, ե թե կողմ է քվեար կել
քվեար կու թյան մաս նա կից նե րի կե սից ա վե լին,
բայց ոչ պա կաս, քան ցու ցակ նե րում ընդգըրկ -
ված քա ղա քա ցի նե րի մեկ եր րոր դը: Ե թե հա -
մա պե տա կան հան րաք վեի դեպ քում նման լուծ -
ման հետ կա րե լի է ինչ-որ տեղ հա մա ձայն վել,
ա պա տե ղա կան հան րաք վեի դեպ քում նման
ի րա վա կար գա վո րու մը հա մա րում ենք ա նըն -
դու նե լի: Ստաց վում է, որ տե ղա կան հան րա -
քվեին մաս նակ ցող 9000 ձայ նի ի րա վունք ու -
նե ցող նե րի դեպ քում՝ հան րաք վեի լե գա լու թյան
պա հանջ նե րից են 60 տո կոս մաս նակ ցու թյու -
նը, մոտ 33 տո կոս կողմ քվեար կե լը: Նման
կար գով ըն դուն ված ո րո շու մը, հա մա պա տաս -
խա նե լով օ րեն քին ձևա կան ա ռու մով, ան շուշտ,
օ րի նա կան (լե գալ) է, սա կայն դա չի նշա նա -
կում, թե այդ ո րո շումն ու նի լե գի տի մու թյան
բարձր աս տի ճան:

Որ պես զի կա րո ղա նանք գնա հա տել «Տե -
ղա կան հան րաք վեի մա սին» 2002 թ. օ րեն քով
հիմ նադր ված տե ղա կան հան րաք վեի ի րա վա -
կան ինս տի տուտն իր բո վան դա կա յին, այլ ոչ
թե՝ ձևա կան-նոր մա տիվ կող մե րով, փոր ձենք

կա ռու ցել տե ղա կան հան րաք վեի ի դեա լա կան
մո դե լի և ի րա կան մո դե լի հա մե մա տա կան
աղ յու սակ: «Ի դեա լա կան մո դել» պայ մա նա կան
ան վա նումն օգ տա գոր ծում ենք լա վա գույն ի -
մաս տով, այ սինքն՝ հան րաք վեի տար բե րակ, ո -
րում հան րաք վեի բո վան դա կու թյու նը կազ մող
հիմ նա կան ի րա վա կան չա փա նիշ նե րը դրսևոր -
ված են ա ռա վել լրի վու թյամբ, ինչ քան որ հնա -
րա վոր է՝ ՀՀ տա րած քա յին և այլ ա ռանձ նա -
հատ կու թյուն նե րով պայ մա նա վոր ված: Ա մեն մի
բո վան դա կա յին ի րա վա կան չա փա նիշ կա րող
է դրսևոր վել մի քա նի ձևով, օ րի նակ՝ անց կաց -
ման մա կար դա կի հնա րա վոր ցու ցա նիշ ներ են
մար զա յին, Երևան քա ղա քի, հա մայն քա յին,
միջ հա մայն քա յին հան րաք վե նե րը, ո րոն ցից ա -
մեն մեկն ի դեա լա կան տար բե րա կի այդ չա -
փա նի շին բե րում է մեկ միա վոր: Ի րա կան մո -
դելն օ րենսդ րա կան կար գա վոր ման արդ յուն -
քով հիմ նադր ված ի րա կան գոր ծող ի րա վա կան
ինս տի տուտն է, ո րը կա րող է շեղ վել ի դեա լա -
կա նից իր ցու ցա նիշ նե րով: Օ րի նակ՝ ե թե ըստ
մա կար դա կի հնա րա վոր 4 ցու ցա նիշից ՀՀ օ -
րենսդ րու թյու նը նա խա տե սել է տե ղա կան հան -
րաք վեի մեկ մա կար դակ, տե սակ՝ հա մայն քա -
յին, ու րեմն՝ ի րա կան մո դելն այդ ցու ցա նի շով
ստա նում է 1 միա վոր դրա հա մար և 0՝ մնա ցած
մա կար դակ նե րի բա ցա կա յու թյան հա մար:
Երևան քա ղա քը դի տար կում ենք ըստ մա կար -
դա կի հան րաք վեի անց կաց ման ա ռան ձին տե -
սակ, ո րով հետև, 1995 թ. Սահ մա նադ րու թյամբ
լի նե լով քա ղաք՝ ու ներ մար զի կար գա վի ճակ:
Բա ցի այդ՝ այս տեղ կենտ րո նաց ված է հան րա -
պե տու թյան բնակ չու թյան մեկ եր րոր դը: Հետևա -
բար՝ երևան յան կամ մայ րա քա ղա քա յին հան -
րաք վեի հնա րա վո րու թյան առ կա յու թյու նը կամ
դրա իս պառ բա ցա կա յու թյու նը էա կան ցու ցա -
նիշ է հան րաք վեի անց կաց ման մա կար դա կի
հա մար, ու րեմն նաև՝ հան րաք վեի ի րա կան
ինստի տու տի՝ ըստ անց կաց ման մա կար դա կի
գնա հատ ման հա մար:
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Հա մե մա տա կան աղ յու սա կի թվա յին տվյալ -
նե րի հա մա ձայն՝ ի դեա լա կան մո դե լն 8 չա փա -
նիշ ի շրջա նա կում ու նի արդ յու նա վե տու թյան և
գոր ծու նու թյան 20 միա վոր, այ նինչ ի րա կան
մո դե լի արդ յու նա վե տու թյան միա վո րը կազ մում
է ըն դա մե նը 10 միա վոր՝ եր կու ան գամ պակաս:
Դա հիմք է տա լիս եզ րա կաց նե լու, որ «Տե ղա -
կան հան րաք վեի մա սին» 2002 թ. օ րեն քով
հիմ նադր ված տե ղա կան հան րաք վեի ի րա վա -
կան ինս տի տուտը, ի դեա լա կան մո դե լի հետ
հա մե մա տած, ու նի ըն դա մե նը կի սով չափ արդ -

յու նա վե տու թյուն և գոր ծու նու թյուն: Իսկ դա
նշա նա կում է կի սով չափ ժո ղովր դա վա րու թյուն
և ժո ղովր դաիշ խա նու թյուն: Ընդ ո րում՝ պետք է
նկա տի ու նե նալ, որ հաշ վարկ ված չեն հան -
րաք վեի անց կաց ման ըն թա ցա կար գի ման րա -
մաս նու թյուն նե րին բնո րոշ թե րու թյուն նե րը, օրի -
նակ՝ տե ղա կան հան րաք վեի նա խա ձեռն ման և
անց կաց ման ո րոշ փու լե րում դա տա կան բո ղո -
քարկ ման հնա րա վո րու թյու նը օ րեն քով չնա խա -
տե սե լը և այլն23:

1995 թ. խմբագ րու թյամբ Սահ մա նադ րու -
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Տեղական հանրաքվեի ինստիտուտի իդեալական և ՀՀ օրենսդրությամբ
սահմանված իրական մոդելների իրավական չափանիշների համեմատական

աղյուսակ 2002 թ. դրությամբ

Չափանիշ Իդեալական մոդել Իրական օրենսդրական մոդել

1. Կարգավորման
իրավական աղբյուրը

հիմունքների պատշաճ
սահմանադրական
կարգավորում

1
առանց հիմունքների
սահմանադրական
կարգավորման

0

2. Անցկացման
մակարդակը

մարզային, Երևան
քաղաքի, համայնքային,
միջհամայնքային

1+1+1+1 1+1+1+1միայն
համայնքային 0+0+0+1

0+0+0+13.0+0+0+13
0+0+0+13 Անցկացման
պարտադիրությունը

պարտադիր, լրացուցիչ 1+1 1+1 միայն լրացուցիչ 0+1

0+14.0+14 0+14
Անցկացման առարկան

իրավաստեղծ՝ 3 տեսակով,
վստահության, այլ
հարցերով

1+1+1+1+1 1+1+1+1+1 միայն
իրավաստեղծ 3 տեսակով 1+1+1

1+1+15.1+1+15 1+1+15
Արդյունքների իրավական
նշանակությունը

իմպերատիվ,
խորհրդատվական 1+1 “w” միայն իմպերատիվ 1

6. Անցկացման
նախաձեռնողներ

քաղաքացիներ, պետական
մարմիններ, համայնքային
մարմիններ

1+1+1

1+1+1 քաղաքացիներ,
պետական մարմիններ՝
սահմանափակ, համայն -
քային մարմիններ

1+1+1

1+1+17.1+1+17 1+1+17
Մասնակիցներ

քաղաքացիներ,
բնակիչներ 1+1 “w” միայն քաղաքացիներ 1

8. Որոշման ընդունման
ձայների քանակ

հանրաքվեին մասնակցելու
իրավունք ունեցող
անձանց պարզ
մեծամասնություն (50%) 

1

քվեարկությանը
մասնակցած անձանց
կեսից ավելին, բայց ոչ
պակաս 1/3-ը (34%)

0

20
միավոր

10
միավոր

23 Միայն 2014 թ. օրենքով սահմանվեց, որ տեղական հանրաքվեի արդյունքների հետ կապված վեճերով դիմում
վարչական դատարան կարող է ներկայացվել տեղական հանրաքվեի արդյունքի պաշտոնական հրապարակման
օրվանից հետո՝ 5-րդ օրը մինչև ժամը 18.00-ն:



թյու նը որևէ ի րա վա կար գա վո րում՝ նվիր ված
տե ղա կան հան րաք վեին, չէր նա խա տե սում:
2005 թ. բա րե փոխ ված Սահ մա նադ րու թյունն
այս հար ցում դրսևո րեց նո րա մու ծու թյուն: Սահ -
մա նադ րու թյան «Տե ղա կան ինք նա կա ռա վա րու -
մը» 7-րդ գլ խում ի հայտ ե կան տե ղա կան հան -
րաք վեին նվիր ված ի րա վա կար գա վո րում ներ,
ո րոնք կարևոր նշա նա կու թյուն ու նե ցան այդ
ինս տի տու տի ժո ղովր դա վա րա կա նաց ման ցու -
ցա նիշ նե րի բա րե լավ ման գոր ծում: 2005 թ.
Սահ մա նադ րու թյան 107 հոդ վա ծի 4-րդ մասն
ամ րագ րում էր. «Հա մայն քի ան դամ նե րը կա -
րող են ուղ ղա կիո րեն մաս նակ ցել հա մայն քի
գոր ծե րի կա ռա վար մա նը՝ հա մայն քա յին նշա -
նա կու թյան հար ցե րը տե ղա կան հան րաք վեով
լու ծե լու մի ջո ցով: Տե ղա կան հան րաք վե նե րի
անց կաց ման կար գը սահ ման վում է օ րեն քով»24: 

Սահ մա նադ րա կան մա կար դա կում տե ղա -
կան հան րաք վեի ամ րագ րումն ազ դա րա րում էր
տե ղա կան մա կար դա կով ան մի ջա կան ժո ղովըր -
դաիշ խա նու թյան կարևոր ձևի ճա նա չու մը՝ տե -
ղա կան ընտ րու թյուն նե րի և ժո ղովր դա վա րու -
թյան ան մի ջա կան տե ղա կան այլ ձևե րի կող -
քին: Այդ կար գա վո րու մը ե րաշ խիք էր ինս տի -
տու տի ի րա կան գոր ծու նու թյան և արդ յու նա վե -
տու թյան հա մար, ո րով հետև սահ մա նա փա կում
էր օ րենս դիր մարմ նի քա ղա քա կան հա յե ցո ղա -
կան մո տե ցու մը հան րաք վեի կար գա վոր ման
հար ցում: Այդ պի սին էր, օ րի նակ՝ ի րադ րու թյու -
նը 1990-1995 թթ., երբ չկար սահ մա նադ րա -
կան կար գա վո րու մը՝ որ պես ե րաշ խիք ըն թա -
ցիկ կար գա վոր ման գո յու թյան հա մար: 

Օ րենս դիր մարմ նի կող մից օ րեն քով կար -
գա վո րե լու սահ մա նադ րա կան պար տա կա նու -
թյան բա ցա կա յու թյան պա րա գա յում խորհր դա -
րա նը հան րաք վեի օ րենսդ րա կան կար գա վո -
րումն ի րա կա նաց նե լիս (1991 թ.) միայն են թա -
դրա բար ճա նա չեց տե ղա կան հան րաք վեն՝ չնա -
խա տե սե լով դրա անց կաց ման կար գը: Ի րա վի -
ճա կը մնաց նույ նը նաև 1995 թ. Սահ մա նադրու -

թյունն ըն դու նե լուց հե տո, ո րով հետև դա ևս
ան տե սեց տե ղա կան հան րաք վեն՝ չսահ մա նե -
լով դրա գո յու թյան սահ մա նադ րա կան հիմ քե -
րը: Ի րա վա կան հետևան քը ե ղավ այն, որ տե -
ղա կան հան րաք վեի անց կաց ման կար գը սահ -
մա նող օ րենքն ըն դուն վեց միայն 2002 թ.:

2005 թ. խմբագ րու թյամբ Սահ մա նադ րու -
թյու նը սահ մա նեց դրույթ տե ղա կան պար տա -
դիր, սա կայն արդ յունք նե րի նշա նա կու թյամբ
խորհր դատ վա կան հան րաք վեի վե րա բեր յալ:
Կար ծում ենք՝ 2005 թ. խմբագ րու թյամբ Սահ -
մա նադ րու թյան 110 հոդ վա ծի ի րա վադ րույթ ներն
այն մա սին, որ մինչև հա մայնք նե րի միաց ման
կամ ա ռան ձա նաց ման կա ռա վա րու թյան օ րենս -
դրա կան նա խա ձեռ նու թյան ներ կա յա ցու մը՝ «կա -
ռա վա րու թյու նը հա մա պա տաս խան հա մայնք -
նե րում նշա նա կում է տե ղա կան հան րաք վե ներ»,
ազ դա րա րեց տե ղա կան պար տա դիր հան րա -
քվեի ինս տի տու տի ներ մու ծու մը, ինչն էլ, իր
հեր թին, մեկ նի շով բա րե լա վեց տե ղա կան հան -
րա քվեի ի րա կան մո դե լը Հա յաս տա նում: Սահ -
մա նադ րա կան կար գա վո րումն այս տե սա կի
հան րաք վեի արդ յունք նե րը ճա նա չում էր խորհըր -
դատ վա կան նշա նա կու թյուն ու նե ցող. Սահ մա -
նադ րու թյան 110 հոդ վա ծը սահ մա նում էր, որ.
«Տե ղա կան հան րաք վե նե րի արդ յունք նե րը կցվում
են օ րենսդ րա կան նա խա ձեռ նու թյա նը: Հա մայնք -
նե րը կա րող են միա վոր վել կամ բա ժան վել՝ ան -
կախ տե ղա կան հան րաք վե նե րի արդ յունք նե -
րից»: Այս պի սով՝ ստաց վում էր յու րա հա տուկ
մո դել. ըստ անց կաց ման՝ պար տա դիր, սա կայն,
ըստ արդ յուն քի ի րա վա կան նշա նա կու թյան՝
խորհր դատ վա կան հան րաք վե25: 

Մյուս դրա կան սահ մա նադ րա կան փո փո -
խու թյունն այն էր, որ 2005 թ. խմբագ րու թյամբ
Սահ մա նադ րու թյու նը 108 հոդ վա ծով Երևան
քա ղա քին շնոր հեց հա մայն քի կար գա վի ճակ:
Իսկ դա նշա նա կում էր, որ Երևան քա ղա քում
ևս կա րող էր անց կաց վել տե ղա կան հան րա -
քվե՝ ինչ պես մնա ցած հա մայնք նե րում: 
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24 Տե՛ս Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրություն (փոփոխություններով): Ընդունվել է ՀՀ հանրաքվեով 1995
թ. հուլիսի 5-ին, փոփոխությունները կատարվել են ՀՀ հանրաքվեով 2005 թ. նոյեմբերի 27-ին: Երևան, 2005, էջ 46:

25 Սահմանադրական այս նորամուծությունը փոփոխություն ներմուծեց տեղական հանրաքվե նախաձեռնող սուբյեկտների
շրջանակում, քաղաքացիների խմբի, ավագանու և համայնքի ղեկավարի կողքին՝ նախատեսելով նաև պետական
մարմնի, մասնավորապես՝ կառավարության կողմից տեղական հանրաքվեի անցկացման նախաձեռնության
իրավունք: Սակայն այս իրավունքը գործում էր միայն համայնքների միացման կամ առանձնացման դեպքի համար,
այլ ոչ թե ընդհանրապես՝ ըստ առարկայի բոլոր տեսակի հանրաքվեների համար, այդ իսկ պատճառով՝ դա
համարում ենք տեղական հանրաքվեի ինստիտուտի մասնակի բարելավում մեկ ցուցանիշի ուղղությամբ:
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Այս պի սով՝ 2005 թ. խմբագ րու թյամբ Սահ -
մա նադ րու թյու նը ո րո շա կիո րեն բա րե լա վեց տե -
ղա կան հան րաք վեի ինս տի տու տը մի քա նի ուղ -
ղու թյամբ. ա ռա ջին՝ ինս տի տու տի հիմ քե րի
սահ մա նադ րա կան ամ րագր մամբ, երկ րորդ՝
պար տա դիր տե ղա կան հան րաք վեի սահ ման -
մամբ, եր րորդ՝ բա ցի իմ պե րա տիվ տե ղա կան
հան րաք վե նե րից՝ խորհր դատ վա կան հան րա -
քվեի մաս նա կի դեպ քի (հա մայնք նե րի միաց -
ման կամ ա ռանձ նաց ման) նա խա տես մամբ,
չոր րորդ՝ Երևան քա ղա քին հա մայն քի կարգա -
վի ճա կի շնորհ մամբ և այս տեղ տե ղա կան հան -
րաք վե անց կաց նե լու սահ մա նադ րա կան հնա -
րա վո րու թյան ստեղծ մամբ:

2005 թ. սահ մա նադ րա կան բա րե փո խում -
նե րից հե տո մինչև 2015 թ. օ րենս դիրն ըն դու նել
է չորս օ րենք՝ «Տե ղա կան հան րաք վեի մա սին»
2002 թ. օ րեն քում փո փո խու թյուն ներ և լ րա -
ցում ներ կա տա րե լու մա սին: Փոր ձենք վեր լու ծել
այս օ րենսդ րա կան նո րա մու ծու թյուն նե րը հան -
րաք վեի էա կան բո վան դա կա յին չա փա նիշ նե րի
տե սանկ յու նից և գ նա հա տել դրանք ու դրանց
դե րը տե ղա կան հան րաք վեի ի րա վա կան ինս -
տի տու տի հե տա գա զար գաց ման գոր ծում: 

Ա ռա ջին օ րենքն ըն դուն վել է 2006 թ. նո -
յեմ բե րի 28-ին26: Այս օ րեն քով կա տար վե ցին
տե ղա կան հան րաք վեի նշա նակ ման և անց -
կաց ման կար գի այն փո փո խու թյուն նե րը, ո -
րոնք բխում էին ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 2005
թ. խմբագ րու թյու նից: Մաս նա վո րա պես՝ ամ -
րագր վե ցին կա ռա վա րու թյան կող մից տե ղա -
կան հան րաք վեի նշա նակ ման հա րա բե րու թյուն -
նե րը կար գա վո րող դրույթ նե րը: Փո փո խու թյուն -
նե րի մյուս խումբն իր բնույ թով ըն թա ցա կար -
գա յին և ի րա վա տեխ նի կա կան էր27: 

2006 թ. նո յեմ բե րի 28-ի օ րեն քով «Տե ղա -

կան հան րաք վեի մա սին» 2002 թ. օ րեն քում
կա տար ված էա կան փո փո խու թյու նը վե րա բե -
րում էր տե ղա կան հան րաք վեի մաս նա կից նե -
րի շրջա նա կի ընդ լայն մա նը, ին չը պայ մա նա -
վոր ված էր Սահ մա նադ րու թյան 2005 թ. խմբա -
գրու թյան նո րա մու ծու թյամբ: Սահ մա նադ րու -
թյան 30 հոդ վա ծի 2-րդ մա սը սահ մա նեց, որ.
«Օրեն քով կա րող են սահ ման վել Հա յաս տա նի
Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցիու թյուն չու նե -
ցող ան ձանց՝ տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման
մար մին նե րի ընտ րու թյուն նե րին և տե ղա կան
հան րաք վե նե րին մաս նակ ցե լու ի րա վունք»: Սահ -
մա նադ րա կան այս նո րա մու ծու թյամբ պայ մա -
նա վոր ված «Տե ղա կան հան րաք վեի մա սին»
2002 թ. օ րեն քի 1-3, ինչ պես նաև մի շարք այլ
հոդ ված նե րում «քա ղա քա ցի» հաս կա ցու թյու նը
փո խա րին վեց «հան րաք վեի մաս նակ ցե լու ի -
րա վունք ու նե ցող», «հա մայն քի բնա կիչ», «յու -
րա քանչ յուր ոք» ի րա վա կան հաս կա ցու թյուն -
նե րով: «Տե ղա կան հան րաք վեի մա սին» 2002
թ. օ րեն քի 3-րդ հոդ վա ծի նոր խմբագ րու թյու նը
սահ մա նեց, որ. «Տե ղա կան հան րաք վեին մաս -
նակ ցե լու ի րա վունք ու նի հա մա պա տաս խան
հա մայն քում առն վազն մեկ տար վա հաշ վա ռում
ու նե ցող և փաս տա ցի բնակ վող 18 տա րին լրա -
ցած յու րա քանչ յուր ոք»: Օ րեն քը ոչ քա ղա քա -
ցի նե րից հան րաք վեին մաս նակ ցե լու ի րա վուն -
քով օժ տում էր միայն «փախս տա կա նի կար -
գա վի ճակ ու նե ցող կամ փախս տա կա նի ըն տա -
նի քի վկա յա կա նում նշված 18 տա րին լրա ցած
յու րա քանչ յուր ան ձի»28: 

«Տե ղա կան հան րաք վեի մա սին» ՀՀ օ րեն -
քում փո փո խու թյուն ներ կա տա րե լու մա սին» ՀՀ
2008 թ. դեկ տեմ բե րի 6-ի օ րեն քով29, ինչ պես
նաև «Տե ղա կան հան րաք վեի մա սին ՀՀ օ րեն -
քում փո փո խու թյուն ներ և լ րա ցում ներ կա տա -
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26 Տե՛ս «Տեղական հանրաքվեի մասին» ՀՀ օրենքում լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքը՝
ընդունված 2006 թ. նոյեմբերի 28-ին (ՀՀ ՊՏ 2006.12.29 /69 (524), Հոդ. 1433):

27 Այդ փոփոխությունները շոշափում էին հանրաքվեի հանձնաժողովների կարգավիճակը, աշխատանքի կարգը,
հանրաքվեի հետ կապված ծախսերի կատարման կարգը և այլն (տե՛ս «Տեղական հանրաքվեի մասին» ՀՀ օրենքում
լրացումներ և փոփոխություններ կատարելու մասին» ՀՀ օրենքը՝ ընդունված 2006 թ. նոյեմբերի 28-ին (ՀՀ ՊՏ
2006.12.29 /69 (524), Հոդ. 1433), հոդվածներ 6-12, 14-18):

28 «Տեղական հանրաքվեի մասին» 2002 թ. օրենքը տեղական հանրաքվեին մասնակցելու իրավունք էր վերապահում
նաև տեղական հանրաքվեին մասնակցելու իրավունք ունեցող այն անձանց, ովքեր բնակվում կամ գտնվում էին
արտասահմանում: 2006 թ. օրենքով կատարված փոփոխությամբ այս իրավունքը վերացվեց՝ ելնելով դրա կիրառման
կազմակերպական և նյութական բարդություններից:

29 Տե՛ս «Տեղական հանրաքվեի մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքում փոփոխություններ կատարելու
մասին» Հայաստանի Հանրապետության օրենքը՝ ընդունված 2008 թ. դեկտեմբերի 20-ին (ՀՀ ՊՏ 2009.01.16/3
(669), հոդված 62):



րե լու մա սին» ՀՀ 2014 թ. դեկ տեմ բե րի 17-ին
ըն դուն ված օ րեն քով30, «Տե ղա կան հան րաք վեի
մա սին» 2002 թ. օ րեն քում կա տար ված փո փո -
խու թյուն նե րը 2005 թ. սահ մա նադ րա կան, իսկ
այ նու հետև ընտ րա կան օ րենսդ րու թյան բա րե -
փո խում նե րով պայ մա նա վոր ված զուտ ի րա վա -
տեխ նի կա կան փո փո խու թյուն ներ էին, այդ
պատճառով՝ հա տուկ քննարկ ման ա ռար կա
չենք դարձ նի: 

Այս պի սով՝ 2005 թ. սահ մա նադ րա կան,
ինչ պես նաև մինչև 2014 թ. ի րա կա նաց ված օ -
րենսդ րա կան բա րե փո խում նե րից հե տո տե ղա -
կան հան րաք վեի ի րա կան մո դե լը բա րե լա վեց
իր արդ յու նա վե տու թյան և գոր ծու նու թյան միա -
վոր նե րը՝ դրանք 10-ից հասց նե լով 15-ի (75 տո -
կոս), ին չը կա րել է հա մա րել էա կան նվա ճում: 

Տե ղա կան հան րաք վեի ի րա վա կան ինս -
տի տուտն էա կան վե րա կա ռուց ման են թարկ -
վեց 2015 թ. խմբագ րու թյամբ Սահ մա նադ րու -
թյան ըն դուն մամբ: Սահ մա նադ րու թյան 183
հոդ վա ծը ( Հա մայն քի գոր ծե րի կա ռա վար մանն
ան մի ջա կան մաս նակ ցու թյու նը) հա տուկ կար -
գա վոր ման է են թար կում հա մայն քի բնա կիչ նե -
րի կող մից հա մայն քի գոր ծե րի կա ռա վար ման
ան մի ջա կան ե ղա նակ նե րի հար ցը: Այդ ի րա -
վա կար գա վո րումն աչ քի է ընկ նում հետևյալ ա -
ռանձ նա հատ կու թյուն նե րով.

1) Ինչ պես հա մաերկ րա յին մա կար դա կով՝
հա մայն քա յին մա կար դա կում ևս հա սա րա կա -
կան գոր ծե րի կա ռա վար ման եր կու ձևը ճա -
նաչ վում են ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան կող մից:
Այդ պի սի եզ րա կա ցու թյան հիմ քը Սահ մա նա -
դրու թյան 183 հոդ վա ծի 1-ին և 2-րդ մա սերն
են, ո րոնք օգ տա գոր ծում են «հա մայն քի գոր ծե -
րի ան մի ջա կան կա ռա վա րում» բա նաձևը: Դա,
իր հեր թին, նշա նա կում է, որ Սահ մա նադ րու -
թյու նը հա մայն քա յին գոր ծե րի կա ռա վար ման
կա ռու ցա կար գը տրո հում է եր կու ձևի՝ ուղ ղա -
կի-ան մի ջա կան և ա նուղ ղա կի-միջ նոր դա վոր -
ված (հա մայն քի տե ղա կան ինք նա կա ռա վար -
ման մար մին նե րի):

2) Որ պես հա մայն քի բնա կիչ նե րի կող մից
հա մայն քի գոր ծե րի կա ռա վար ման ան մի ջա -
կան մաս նակ ցու թյան ձևեր են ճա նաչ վում տե -
ղա կան հան րաք վեն և օ րեն քով սահ ման ված
այլ ե ղա նակ նե րը:

Այս պի սով՝ 2015 թ. խմբագ րու թյամբ Սահ -
մա նադ րու թյունն ամ րագ րում է «հա մայն քի բնա -
կիչ նե րի ի րա վունքն ան մի ջա կա նո րեն մաս նակ -
ցել հա մայն քի գոր ծե րի կա ռա վար մա նը՝ հա -
մայն քա յին նշա նա կու թյան հան րա յին հար ցե -
րը տե ղա կան հան րաք վեով լու ծե լու մի ջո ցով»:
Սահ մա նադ րու թյան 183 հոդ վա ծի 2-րդ մա սը
տե ղա կան հան րաք վեի անց կաց ման կար գի,
ինչ պես նաև բնա կիչ նե րի կող մից հա մայն քի
գոր ծե րի կա ռա վար մա նը մաս նակ ցե լու այլ ե -
ղա նակ նե րի սահ մա նու մը թո ղել է օր գա նա կան
օ րեն քի վրա: 

2005 թ. խմբագ րու թյամբ Սահ մա նադ րու -
թյան հետ հա մե մա տած՝ 2015 թ. խմբագ րու -
թյու նը չի նա խա տե սում տե ղա կան պար տա -
դիր հան րաք վեի ինս տի տու տը հա մայնք նե րի
միաց ման և ա ռանձ նաց ման դեպ քում: Ըստ էու -
թյան՝ 2005 թ. խմբագ րու թյան ի րա վա կար գա -
վոր ման մեջ առ կա լու ծու մը հա կա սա կան էր:
Հա կա սա կա նու թյու նը դրսևոր վում էր անց կաց -
մամբ պար տա դիր, սա կայն արդ յունք նե րի ի -
րա վա կան ու ժով խորհր դատ վա կան բնույ թում: 

Այս պի սով՝ 2015 թ. խմբագ րու թյամբ Սահ -
մա նադ րու թյու նը, նա խորդ նե րի հա մե մատ, ար -
ձա նագ րեց ա ռա ջըն թաց՝ սահ մա նե լով, որ հա -
մայն քի գոր ծե րի կա ռա վար ման կա ռու ցա կարգ
են կազ մում նաև ան մի ջա կան ե ղա նակ նե րը՝
մաս նա վո րա պես՝ հան րաք վեն և օ րեն քով սահ -
ման ված այլ ե ղա նակ նե րը: Սա կայն, ա ռա ջըն -
թա ցի հետ մեկ տեղ՝ այդ խմբագ րու թյա նը բնու -
թագ րա կան են նաև ո րո շա կի թե րու թյուն ներ և
բաց թո ղում ներ: Դրան ցից կա րե լի է թվար կել
հետևյալ նե րը.

1) Ճա նա չե լով հա մայն քի գոր ծե րի լուծ ման
ան մի ջա կան ձևե րը՝ Սահ մա նադ րու թյան այդ
խմբագ րու թյան 179 հոդ վա ծը տե ղա կան ինք -
նա կա ռա վա րու մը բնո րո շում է որ պես «տե ղա -
կան ինք նա կա ռա վար ման մար մին նե րի ի րա -
վունք ու կա րո ղու թյուն … լու ծե լու հա մայն քա -
յին նշա նա կու թյան հար ցե րը»: Զուտ ձևա կան
տրա մա բա նու թյան դիր քե րից բխում է, որ ե թե
հա մայն քա յին գոր ծե րի կա ռա վա րումն ու նի ան -
մի ջա կան ձևեր, և Սահ մա նադ րու թյու նը ճա -
նա չում է դրանց գո յու թյան ի րա վունքը, ա պա
179 հոդ վա ծը տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման
բնո րոշ մա նը պետք է ա վե լաց ներ նաև հա մայն -
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քի բնա կիչ նե րին՝ որ պես «ի րա վունք և կա րո -
ղու թյուն ու նե ցող» ինք նա կա ռա վար ման մաս -
նա կից ներ: Հու սանք, որ սահ մա նադ րա կան
բա րե փո խում նե րի հա ջորդ փու լի ըն թաց քում
այս հար ցը կլուծ վի: Դա բխում է ոչ միայն ձևա -
կան տրա մա բա նու թյան պա հանջ նե րից, այլ
նաև ժո ղովր դաիշ խա նու թյան սկզբուն քի ա զա -
տա կան բո վան դա կու թյու նից:

2) 2015 թ. խմբագ րու թյամբ Սահ մա նա -
դրու թյու նը ճա նա չում է տե ղա կան հան րաք վեի
միայն մեկ մա կար դակ: Ըստ անց կաց ման տա -
րած քի տե ղա կան (լո կալ) հան րաք վեի՝ այլ մա -
կար դակ նե րը սահ ման ված չեն ո՛չ Սահ մա նա -
դրու թյամբ, ո՛չ էլ՝ օ րեն քով: Օ րի նակ՝ հենց միայն
այն հան գա ման քը, որ Սահ մա նադ րու թյան 189
հոդ վա ծը միջ հա մայն քա յին միա վո րու մը ճա նա -
չում է հան րա յին ի րա վուն քի ի րա վա բա նա կան
անձ, հու շում է, որ կա րե լի էր նա խա տե սել նաև
տե ղա կան միջ հա մայն քա յին հան րաք վեն:

3) Տե ղա կան հան րաք վեի սահ մա նադ րա -
կան կար գա վոր ման տես լա կա նը շատ ընդ հա -
նուր է ու չի հա մա պա տաս խա նում ի րա վա կան
ո րո շա կիու թյան սկզբուն քին, ո րով հետ չի կոնկ -
րե տաց նում տե ղա կան հան րաք վեի արդ յու նա -
վե տու թյան բո վան դա կու թյան հիմ նա կան չա -
փա նիշ նե րը, այն է՝ ա ռար կան, նա խա ձեռ նող
սուբ յեկտ նե րին, ո րոշ ման ըն դուն ման ձայ նե րի
քա նա կը: Ըստ մա կար դա կի՝ նա խա տես ված է
տե ղա կան հան րաք վեի մեկ տե սակ՝ հա մայն -
քա յին: Այդ պի սի կար գա վո րու մը հղի է վտան -
գով՝ օ րենսդ րի կող մից չե զո քաց նե լու կամ վե -
րաց նե լու տե ղա կան հան րաք վեի ինս տի տու -
տի այն ժո ղովր դա վա րա կան չա փա նիշ նե րը,
ո րոնք քայլ առ քայլ ամ րագր վել են օ րենսդ րու -
թյամբ: Որ դա հնա րա վոր է, ցույց է տա լիս հա -
մազ գա յին հան րաք վեի ինս տի տու տի օ րենս -
դրա կան վե րա կա ռու ցու մը 1995-2001 թթ., երբ
ոչ պատ շաճ սահ մա նադ րա կան կար գա վո րու -
մը հնա րա վո րու թյուն տվեց օ րենսդ րին հետ
կանգ նելու ան կա խու թյան ա ռա ջին տա րի նե րի

ո րոշ ժո ղովր դա վա րա կան օ րենսդ րա կան լու -
ծում նե րից: 

2015 թ. խմբագ րու թյամբ Սահ մա նադ րու -
թյան ըն դու նու մից հե տո օ րենս դի րը միայն մեկ
ան գամ է անդ րա դար ձել հան րաք վեի ինս տի -
տու տին: Դա ար վել է 2016 թ. դեկ տեմ բե րի 16-
ի «Տե ղա կան հան րաք վեի մա սին» Հա յաս տա -
նի Հան րա պե տու թյան օ րեն քում փո փո խու թյուն -
ներ կա տա րե լու մա սին» օ րեն քով31: Այդ փո փո -
խու թյուն նե րը բխում են 2015 թ. սահ մա նա -
դրա կան բա րե փո խում նե րից և կապ ված են
տե ղա կան պար տա դիր հան րաք վեի մաս նա -
վոր դեպ քի՝ հա մայնք նե րի միա վոր ման կամ ա -
ռանձ նաց ման հար ցով հան րաք վեի վե րաց ման
հետ: Այս հար ցին Սահ մա նադ րու թյու նը տվեց
նոր լու ծում՝ սահ մա նե լով, որ, հան րա յին շա հե -
րից ել նե լով՝ հա մայնք նե րը կա րող են օ րեն քով
միա վոր վել կամ բա ժան վել: Ազ գա յին ժո ղո վը
հա մա պա տաս խան օ րենք ըն դու նե լիս պար տա -
վոր է լսել այդ հա մայնք նե րի կար ծի քը (հոդ -
ված 190): Են թադր վում է, թե այդ կար ծի քը կա -
րող է ար տա հայտ ված լի նել լրա ցու ցիչ՝ ֆա կուլ -
տա տիվ տե ղա կան հան րաք վեի մի ջո ցով:

Ամ փո փե լով 2015 թ. ի րա կա նաց ված սահ -
մա նադ րա կան բա րե փո խում նե րից հե տո տե -
ղա կան հան րաք վեի ի րա կան մո դե լի արդ յու -
նա վե տու թյան և գոր ծու նու թյան միա վոր նե րը՝
կա րող ենք փաս տել, որ բուն չա փա նիշ նե րի
հար ցում աճ չի գրանց վել. ի դեա լա կան մո դե լի
20 միա վո րից ի րա կան մո դե լին բնո րոշ է 15-ը:
2015 թ. Սահ մա նադ րու թյու նը կա տա րե լա գոր -
ծեց միայն տե ղա կան հան րաք վեի հա յե ցա կար -
գա յին ո րոշ հիմ քեր: Հետևու թյունն այն է, որ ի -
րա կան մո դելն ու նի բա րե լավ ման տեղ, հատ -
կա պես՝ անց կաց ման մա կար դակ նե րի, պար -
տա դի րու թյան, ա ռար կա յի, ո րոշ ման ըն դուն -
ման ձայ նե րի քա նա կի, հիմ նա կան մի քա նի
չա փա նիշի հար ցում սահ մա նադ րա կան կար -
գա վոր ման ո րո շա կիու թյան ա պա հով ման ուղ -
ղու թյամբ: 
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31 Տե՛ս ՀՀ ՊՏ 2016.12.30 /95 (1275). 1. Հոդված 1228.21:



В современной цивилистике одним из самых
интересных проявлений права общей долевой
собственности является установленное законо-
дателем преимущественное право общих доле-
вых собственников покупки доли при ее отчуж-
дении третьему лицу. В течение последних де-
сятилетий данное право неоднократно иссле-
довалось различными зарубежными и отече-
ственными учеными, что привело к постепенному
установлению конкретного порядка реализации
данного права в Армении. На практике, однако,
до сих пор многие проблемные вопросы остают-
ся неурегулированными и становятся причиной
правовых казусов, что изо дня в день повышает
необходимость осуществления исследований в
данной сфере. В настоящей работе мы исследуем
механизмы реализации данного права, выявим
некоторые законодательные пробелы и прак-
тические проблемы функционирования преиму-
щественного права, а также предложим свои
пути их разрешения. Более того, исследуем
также особенности проявления данного права
в зарубежных странах и возможности осуществ-
ления рецепции определенных норм с целью
повышения эффективности функционирования
исследуемого института. 

Итак, для понятия сущности преимуще-
ственного права покупки доли, необходимо об-
ратиться к его истокам. 

Несмотря на то, что большинство совре-
менных цивилистических категорий были ре-
цептированы из Римского права, однако ис-

следуемый институт является исключением из
этого правила, так как известен цивилистам
лишь с недавних пор. Так, в частности, в Древ-
нем Риме каждый из сособственников общей
долевой собственности являлся субъектом иде-
альной доли в праве на вещь, и oна рассматри-
валась как самостоятельный объект прав – ее
можно было закладывать, продавать, дарить,
завещать без согласия остальных сособствен-
ников. Римское право не знало каких-либо при-
вилегий преимуществ сособственников при от-
чуждении одним из них доли в праве общей
собственности. 

Между тем, в советское время данный ин-
ститут нашел свое отражение практически во
всех правовых актах эпохи. Несмотря на то, что
ГК РСФСР 1922г. устанавливала лишь общие
положения института общей собственности, и
многие «законодательные пробелы решались
ведомственными нормативными актами, а также
судебной практикой»,1 однако уже тогда ст. 64
устанавливала преимущественное право покупки
одним из общих долевых сособственников доли
другого сособственника при ее отчуждении
третьему лицу.2

Далее, несмотря на то, что Основы граж-
данского законодательства СССР и союзных
республик 1961г.3 содержали идентичные граж-
данскому кодексу РСФСР 1922г. положения,
однако уже спустя 3 года былa произведена
кодификация, которая намного более детально
отрегулировала отношения общей собственности
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и послужила основой для современной законо-
творческой деятельности. Этим правовым актом
был Гражданский Кодекс Арм. ССР от 1964
года.4 В данном документе отдельная Глава 12
была посвящена вопросам общей собственности
и включала в себя 19 статей (схожие положения
были в ГК РСФСР 1964г).5 Здесь ст. 121 регу-
лировала право преимущественной покупки пу-
тем детального установления порядка его осу-
ществления. Так, согласно ч. 3 ст. 120, общий
долевой собственник, намеренный продать
свою долю в общем имуществе, должен был в
письменной форме уведомить об этом других
общих собственников и указать цену и другие
условия продажи. Здесь сроком для отказа от
этого права или его использования являлись –
1 месяц для дома и 10 дней для движимого
имущества, по истечении которых продающий
собственник имел право продажи своей доли
любому третьему лицу. 

Именно эти положения легли в основу дей-
ствующего законодательства РА. 

В настоящее время вопрос o преимуще-
ственном праве покупки доли является одним
из наиболее противоречивых в рамках института
общей долевой собственности. Предпосылкой
для этого, inter alia, служит некоторая неясность
в понятии его сущности как вещного права, или
же обязательственного права. В частности, не-
которые ученые считают, что как в советский
период, так и в настоящем армянском и россий-
ском гражданском праве право преимущественной
покупки имеет исключительно обязательственную
природу,6 а преимущественное право покупки в
качестве вещного права, по существу, оказалось
забытым.7 Между тем, существуют также ученые,
считающие, что преимущественное право покупки

отчуждаемой доли имеет вещно-правовой ха-
рактер.8 Так, Емелькина И.А. отмечает, что под
«вещным преимущественным правом покупки
в законодательстве европейских стран, как пра-
вило, понимается абсолютное право управомо-
ченного лица на заключение договора купли-
продажи в отношении недвижимости преиму-
щественно перед всеми другими лицами, реали-
зация которого возможна при условии продажи
собственником вещи третьему лицу, а в случае
его нарушения – возможность вступления во
владение вещью независимо от воли собствен -
ни ка».9 В связи с этим, считаем, что обе позиции
являются обоснованными и имеют место для
существования. На наш взгляд, однако, преиму-
щественное право долевых сособственников по-
купки отчуждаемой другим сособственником
своей доли третьему лицу имеет обязательствен-
ную природу, хотя и включает в себя некоторые
вещно-правовые элементы.

Переходя к рассмотрению применения пре-
имущественного права покупки доли в граж-
данском праве Армении, следует подчеркнуть
некоторые его особенности. 

Итак, необходимо изначально установить,
что преимущественное право на покупку доли
распространяется исключительно на случаи про-
дажи доли именно третьему, постороннему лицу
и никоим образом не действует при ее отчуж-
дении и продаже одному из долевых собствен-
ников. То есть, если лицо намерено продать
свою долю любому другому участнику общей
долевой собственности, то оно свободно может
сделать это без какого-либо одобрения со сто-
роны других сособственников. Более того, это
право также не распространяется на случаи от-
чуждения данной доли иным путем кроме про-

Օ
Ր

Ի
Ն

Ա
Կ

Ա
Ն

Ո
Ւ

Թ
Յ

Ո
Ւ

Ն
  №

1
0

7
  2

0
1

8

4 ՀՀ քաղաքացիական օրենսգիրք 1964թ. (Гражданский кодекс РА 1964г.) //
http://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docid=9

5 ГК РСФСР 1964 года/ http://www.consultant.ru/popular/gkrsfsr/
6 Кузнецова Л.В. Некоторые проблемы осуществления преимущественного права покупки доли в праве общей

долевой собственности//Журнал российского права. 2006. No.4. стр 81–89.; Гребенкина И.А. Право преимущественной
покупки чужой недвижимости как новое ограниченное вещное право для РФ: анализ вещных признаков и проблема
«обязательственных элементов»// Актуальные проблемы российского права, МГЮА, Но. 2(27), 2013, с. 143.

7 Суханов Е.А. Ограниченные вещные права в гражданском праве, Юрист. 2003. No.3. с. 2. 
8 Емелькина И.А. Вещное преимущественное право покупки недвижимости// Вестник гражданского права. 2010. No

3. стр. 108.; Гребенкина И.А. Преимущественное право покупки чужой недвижимости: понятие и содержание, Тео-
ретические проблемы отраслей права, No 11 (Том XCVI) ноябрь, 2014, с. 1276-1283

9 Там же, Емелькина, с. 108.



дажи, как например, дарение, завещание, мена
и т. д.10

Далее, необходимо отметить, что иссле-
дуемое преимущественное право не распро-
страняется на отношения по поводу общей сов -
местной собственности между супругами. Это
вытекает как из буквального толкования ст.
195 ГК РА, так и из прецедентного толкования,
данного Кассационным Судом РА по ряду своих
дел.11 По этому поводу согласимся с профессором
Сухановым Е. А., что этот вывод вытекает из
лично-доверительного характера правоотноше-
ний участников общей совместной собственно-
сти, делающий их юридически незаменимыми,12
однако, на наш взгляд, действие данного пре-
имущественного права покупки доли могло бы
фактически гарантировать осведомленность од-
ного из сособственников при распоряжении об-
щим совместным имуществом другим сособ-
ственником и не допустить установление и дей-
ствие крайне проблематичной презумпции со-
гласия сособственника при отчуждении общего
совместного имущества в Республике Армения.13
Причем, практика применения преимуществен-
ного права при общей совместной собственности
известна также немецкому законодателю, о чем
будет более детально исследовано ниже. 

Более того, из части 3 статьи 224 ГК РА
вытекает также, что правила, установленные в
ст. 195 ГК РА, о преимущественном праве по-
купки доли не распространяются также на собст-
венников квартир и/или нежилых помещений в
многоквартирных домах. Это было установлено
также Кассационным судом РА в ряде своих
прецедентных постановлениях.14 Это правило,
на наш взгляд, ставит под вопрос эффективность
распространения данного института на недви-

жимое имущество, хотя и согласимся с факти-
ческой невозможностью в настоящее время за-
крепить иное правовое регулирование, учитывая
тот факт, что в сфере регулирования много-
квартирных домов и их управления в настоящее
время существуют крайне глубокиe и много-
численные проблемы,15 попытки разрешения
которых по сей день предпинимаются в виде
законотворческих инициатив.

При рассмотрении права преимущественной
покупки доли в праве общей долевой собст-
венности, для нас особый интерес представляет
часть 2 ст. 195 ГК РА, где законодатель Армении
установил идентичную советскому ГК Арм. ССР
1964г. норму относительно как письменного
порядка извещения сособственником других
общих долевых собственников о своем намере-
нии продать долю третьему лицу – с указанием
цены и других условий продажи, так и сроков
их отказа от использования данного права или
осуществления его непосредственной реализации
(1 месяц для недвижимого имущества и 10 дней
для движимого имущества, со дня такого изве-
щения). 

Необходимо отметить, что в настоящее
время существуют различные точки зрения уче-
ных по поводу характера и юридической при-
роды исследуемого письменного извещения.
Некоторые рассматривают его в качестве офер-
ты, так как отчуждающий собственник не просто
уведомляет остальных о своем намерении про-
дать свою долю в общем имуществе, но и,
фактически, предлагает заключить с ним сдел-
ку.16 Другие же придерживаются того мнения,
что отчуждающий собственник лишь инфор-
мирует других сособственников о своем желании
продать долю, и это информирование не несет
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10 Բարսեղյան Տ.Կ., Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական իրավունք, մաս II, ԵՊՀ հրատ, 2006, էջ 363:
11 Постановления Кассационного суда РА по гражданским делам номер 3-415(ՎԴ) от 2007г, и ԵԱՆԴ/0758/02/08 от

2009г.
12 Е.А. Суханов, Гражданское право в 4-х томах, Т. II, М: 2007, “Волтерс Клувер”, с. 133.
13 М.Г. Эвоян, «Вопросы презумпции согласия сособственника при распоряжении общей совместной собственностью

в Республике Армения», Ереван, журнал «Правосудие», август 2017г.
14 Постановления Кассационного суда РА по гражданским делам номер 3-1577(ՎԴ) от 2007г. и номер ԵՇԴ/1406/02/09

от 2011г.
15 М.Г. Эвоян, «Вопросы общей долевой собственности при функционировании многоквартирных домов в Республике

Армения», Ереван, журнал «Правосудие», декабрь 2017г.
16 Гаврилов, Э. Преимущественное право покупки// Российская юстиция. 2001., No 2. с. 17.; Скловский, К. Институт

преимущественной покупки в российском и зарубежном праве, Хозяйство и право, 2003., No 10, с. 95.
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характер оферты.17 Мы придерживаемся первой
точки зрения, так как данное извещение, на
наш взгляд, обладает всеми признаками оферты,
указанными в ст. 451 ГК РА – оно адресовано
определенным лицам, предполагает четкое на-
мерение лица заключить договор в случае ак-
цепта и содержит все существенные условия
договора – обозначение товара, конкретных
условий его продажи и т. д. Соответственно, к
данным отношениям следует применять правила
об оферте. 

Далее, законодательство Армении, так же,
как и России, не устанавливает конкретные де-
тали письменной формы уведомления, однако
согласимся с мнением российского цивилиста
Л.В. Кузнецовой, что извещение о продаже
доли может быть получено другими сособствен-
никами по почте либо передано им непосред-
ственно с отобранием соответствующей росписи
извещаемых участников общей собственности
о получении такого извещения.18 Между тем,
многие ученые также считают, что наиболее
эффективной формой осуществления данного
извещения является передача данного изве-
щения через нотариуса.19 Здесь необходимо от-
метить, что простая письменная форма, на наш
взгляд, вполне достаточна для обеспечения до-
казательственной базы, однако на ней обяза-
тельно должна быть соответствующая роспись
сособственников о ее получении, которая в
дальнейшем будет иметь достаточную доказа-
тельную силу. Таким образом, при надлежащем
извещении и упущении указанных сроков со-
собственниками, доля может быть продана лю-
бому третьему лицу. 

Вышеотмеченноe регулирование ч. 2 ст.
195 ГК РА, на наш взгляд, таит в себе немалые
риски и является неэффективным с точки

зрения защиты прав долевых собственников.
Ниже исследуем каждый аспект вышеуказанной
нормы.

Во-первых, при установлении обязанности
продающего сособственника известить других
сособственников о «цене и других условиях
продажи», считаем, что здесь отчуждающему
долевому собственнику предоставляется крайне
широкая дискреция для решения деталей из-
вещения, что может служить основой для зло-
употребления правом путем сокрытия важной
информации. Так, считаем, что в данной статье
необходимо перечислить все существенные
аспекты предполагаемой продажи, такие как
сроки его осуществления и порядок оплаты,
информацию о третьем лице, претендующем
на его покупку, и т. д. Это исключит возможность
преднамеренного извещения других сособствен-
ников, например, о своем желании продать не-
движимость – дом, задолго до предполагаемой
продажи, с целью ее вынужденного скорейшего
приобретения общими сособственниками в тече-
ние 1 месяца. Более того, установление необхо-
димости включения в извещение информации
o лице, намеревающегося купить данное иму-
щество, позволяющей его идентифицировать,
позволит не только не допустить злоупотребление
отчуждающим сособственником своих прав, но
и даст возможность остальным сособственникам
быть извещенным о лице, которое претендует
на становление одного из общих долевых собст-
венников на имущество, принадлежащее им на
праве общей долевой собственности. 

В российской правовой доктрине суще-
ствуют как противники, так и сторонники дан-
ного подхода. Первые считают, что совершенно
необязательно указание в извещении лица, пре-
тендующего на приобретение отчуждаемой доли,
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17 Камышанский, В.П. Осуществление преимущественных прав в отношениях по отчуждению имущества / Консуль-
тантПлюс. Россия, «ЮрСпектр»., Минск, 2016.; Онина, А.А. Преимущественное право покупки в гражданском
праве Российской Федерации, Краснодар, 2009, с. 20; Фоков, А.П. Теоретические и практические проблемы распо-
ряжения имуществом, находящимся в общей долевой и совместной собственности// Арбитражный и гражданский
процесс, 2003, No 11., с. 5–10. 

18 Кузнецова, Л.В. Некоторые проблемы осуществления преимущественного права покупки доли в праве общей
долевой собственности //Журнал российского права., 2006, No 4., с. 82.

19 Фоков, А.П. Теоретические и практические проблемы распоряжения имуществом, находящимся в общей долевой и
совместной собственности// Арбитражный и гражданский процесс, 2003., No 11, с. 7; Корольчук, Е.А. Некоторые
проблемы реализации преимущественного права покупки доли в праве общей собственности//Юридический
журнал, 2008, No 2., с. 53.



и такового на самом деле может и не быть.20

Между тем, некоторые ученые разделяют наш
подход, устанавливая, что «назначение преиму-
щественного права покупки в праве общей
собственности направлено, прежде всего, на
сохранение целостности такой собственности и
предполагает право сособственников знать пер-
соналию, которая может войти в их состав, по-
скольку они могут рассматривать такое лицо в
качестве нового участника общей собственно-
сти.»21 Более того, схожего мнения придержи-
вается также Французский законодатель, кото-
рый в 815-14 Кодекса Наполеона установил не-
обходимость продающего сособственника в
своем извещении указать конкретные данные
о лице, который хочет приобрести его долю в
общем имуществе. Это, на наш взгляд, стано-
виться крайне актуальным, inter alia, при ис-
следовании данной проблемы с точки зрения
корпоративных и коммерческих отношений, не-
малую долю которой составляют вопросы кон-
куренции на рынке. Таким образом, считаем,
что эта информация, зачастую, далеко не без-
различна общим долевым собственникам, и в
данном вопросе следует принять во внимание
как передовой международный опыт, так и ис-
следования ряда ученых и интересы общих до-
левых собственников Армении и закрепить по-
добную норму в отечественном законодательстве. 

Подытоживая, отметим, что армянскому
законодателю следует обеспечить более деталь-
ное закрепление «других условий продажи»,
включая в него как сроки и порядок предпола-
гаемого платежа, так и возможность идентифи-
кации третьего лицa, намеревающегося при-
обрести отчуждающуюся долю. Эта информация
необходима для принятия общими долевыми
собственниками решения о реализации своего
преимущественного права либо об отказе от
него и позволит создать дополнительные га-
рантии для защиты их прав.

Во-вторых, исследуемое положение не вклю-
чает каких-либо регулирований относительно
порядка осуществления отказа от своего пре-

имущественного права участниками долевой
собственности. Следует отметить, что идентичное
положение относительно преимущественного
правa покупки отчуждаемой доли другими со-
собственниками, предусматривалось в преды-
дущей редакции ГК РФ. Однако со времен из-
менений в ГК РФ от 3 июля 2016г. многие
нормы были трансформированы. Так, здесь
был фактически установлен именно конкретный
порядок отказа сособственника от использования
преимущественного права покупки, таковым
признавая лишь письменную форму отказа. Та-
ким образом, в ст. 250 ГК Российской Федерации
конкретно установлено, что в случае наличия
такого письменного отказа всех сособственников
на реализацию своего преимущественного права,
она может быть продана третьему лицу ранее
сроков реализации своего преимущественного
права путем приобретения доли (сроками, так
же как и в РА, являются 1 месяц для недвижи-
мого, и 10 дней для движимого имущества). Та-
ким образом, считаем, что в данном вопросе
законодателю Республики Армения следует осу-
ществить рецепцию норм российского права и
закрепить подобную норму – дабы исключить
недоразумения относительно формы отказа об-
щих долевых собственников, обеспечить эф-
фективность функционирования данного ин-
ститута, а также поднять доказательственный
уровень при конкретных спорах. Между тем,
здесь может возникнуть также необходимость
предусмотрения порядка и возможности изме-
нения своего решения сособственниками, уже
известившими об отказе от своих преимуще-
ственных прав.

В – третьих, считаем, что законодателю РА
следует рассмотреть возможность трансформации
императивной нормы, закрепляющей конкретные
сроки реализации своего преимущественного
права путем приобретения данной доли, в дис-
позитивную норму. То есть, устанавливая сроки
в 1 месяц для недвижимого имущества и 10
дней для движимого имущества, в то же время
установить «если иное не предусмотрено согла-
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20 Гаврилов, Э. Преимущественное право покупки, Российская юстиция, 2001, No 2, с. 16.
21 A.A.Капитанова, «Преимущественное право покупки доли в праве общей собственности», Экономические и

юридические науки, Конституционное и гражданское право, Минск, N 6, 2017г., с. 211.
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шением между общими долевыми собственни-
ками». Это, на наш взгляд, позволит учесть кон-
кретные интересы общих долевых собственников
в зависимости от каждой конкретной ситуации,
реализовать принцип свободы договора путем
предоставления сторонам-сособственникам воз-
можности самим установить порядок и сроки
приобретения доли отчуждающего сособствен-
ника другими долевыми собственниками. 

В-четвертых, хотя это и можно предполо-
жить из исследуемой нами нормы, однако счи-
таем, что и здесь необходимо четко установить,
что при нереализации или отказе от своих пре-
имущественных прав другими долевыми собст-
венниками отчуждающий собственник может
осуществить ее продажу исключительно на тех
же условиях, о которых были извещены другие
сособственники. И если условия продажи изме-
няются, то общие долевые собственники должны
быть заново извещены. Закрепление подобного
положения, на наш взгляд, исключит суще-
ствующий пробел в законодательстве и обес-
печит единообразие в понимании и толковании
данной нормы. 

Таким образом, считаем, что законодательство
РА, закрепляющее порядок осуществления из-
вещения отчуждающим сособственником, а также
отказ от своего преимущественного права или
его реализацию другими долевыми собственни-
ками, нуждается в серьезном реформировании. 

Более того, для досконального понимания
сущности исследуемого права, считаем, что
следует обратиться также к его регулированию
в странах, являющихся яркими представителями
романо-германской правовой семьи: Германии
и Франции. 

Итак, в Германии институт общей собст-
венности устанавливается Германским Граждан-
ским Уложением от 18 августа 1896 года.22

Здесь, наряду с довольно скудным регулиро-

ванием общей долевой собственности (ст. 1008-
1011), в разделе об обязательственном праве
устанавливается также институт “долевой общ-
ности” (ст. 741-758). Из анализа вышеизложен-
ных положений для нас примечательным яв-
ляется тот факт, что немецкий законодатель не
закрепил наличие преимущественного правa
долевых собственников на приобретение доли
при ее отчуждении одним из сособственников
в пользу третьего лица. В частности, здесь
любой долевой собственник имеет право обре-
менить свою долю так, как пожелает, и даже
продать ее часть.23 Уникальным, однако, для
нас в немецком законодательстве является тот
факт, что здесь право преимущественной по-
купки применяется при отношениях общей сов -
местной собственности наследников. Так, ст.
2032 ГГУ четко указывает, что при отчуждении
своей доли одним из них остальные сонаслед-
ники имеют право преимущественной покупки
этой доли. Таким образом, очевидно, что при
общей совместной собственности законодатель
Германии придает определенную значимость
предоставлению возможности другим сонаслед-
ником приобрести доли в общем совместном
имуществе. Причем ГГУ устанавливает срок для
осуществления этого – два месяца. Данное
право, согласно ст. 2034 ГГУ, является насле-
дуемым. Это является уникальным и неизвест-
ным регулированием как для Армении, так и
России, которое, на наш взгляд, с необходи-
мостью должна быть в дальнейшем учтена при
рассмотрении возможности распространения
преимущественного права на отношения общей
совместной собственности.

Во Франции же данный институт регули-
руется Гражданским кодексом Наполеона от
1804г.24 Среди ученых бытует мнение, что Фран-
цузские законодатели негативно воспринимали
право общей собственности,25 и французская
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22 German Civil Code/ https://www.gesetze-im-internet.de/bgb/index.html; http://www.fd.ulisboa.pt/wp-
content/uploads/2014/12/Codigo-Civil-Alemao-BGB-German-Civil-Code-BGB-english-version.pdf; 

23 Wieling H.J. Sachenrecht. Bd., Berlin; Heidelberg: Springer, 2006. с. 284.
24 Гражданкий кодекс Наполеона от 1804г,

https://www.legifrance.gouv.fr/affichCode.do?cidTexte=LEGITEXT000006070721&dateTexte=20130701; Гражданский
кодекс Франции (Кодекс Наполеона) / Пер. В. Захватаев /: Истина, 2006. с. 303-304.

25 Филатова У.Б., Институт права общей собственности в странах романо-германской правовой семьи (Германии,
Австрии, Франции, Швейцарии Франции и России), Диссертация на соискание степени д. ю. н. М: 2015, с. 94.



наука всегда считала, что уникальность института
собственности является препятствием для общей
собственности.26 Однако на проявление и регу-
лирование исследуемого нами преимуществен-
ного права это не повлияло.

Следует отметить, что законодательство
Фрaнции намного схоже с правовым регулиро-
ванием данного преимущественного права в
Армении и России. Так, вышеисследованная
ст. 815-14 Кодекса Наполеона устанавливает
порядок и форму извещения,27 после которого
каждый сособственник в течение месяца имеет
право использовать свое преимущественное
право. Однако здесь устанавливаются также
сроки реализации доли после соответствующего
уведомления – 2 месяца со дня отправки уве-
домления. Если собственник, желающий ее при-
обрести, пропустит этот срок, то 15 дней спустя
его заявление о желании воспользоваться пре-
имущественным правом будет недействительнo.
В этом случае продавец может потребовать от
него возмещения убытков. Если же преимуще-
ственным правом покупки хотят воспользоваться
не один, а несколько сособственников, то они
вместе приобретают продаваемую часть иму-
щества пропорционально доле каждого из них
в неделимом имуществе.

Таким образом, по сравнению с француз-
ским законодательством, в РА и РФ механизмы
защиты исследуемого преимущественного права,
а также неущемления прав продавца доли, не-
достаточно отрегулированы. Здесь практика
Франции представляется достаточно полезной.
В этом смысле, достаточно эффективно, на
наш взгляд, будет принятие норм относительно
сроков заключения договора купли-продажи в
случае изъявления желания воспользоваться
своим преимущественным правом (на сего-

дняшний день в РА и РФ заключение подобного
договора должно происходить немедленно, что,
на наш взгляд, нецелесообразно), а также уста-
новление регулирований на случай изъявления
подобного желания несколькими сособствен-
никами.

Таким образом, подытоживая наше иссле-
дование, отметим, что в Республике Армения
законодательство в сфере преимущественного
права общих долевых сособственников на по-
купку отчуждаемой доли нуждается в рефор-
мировании путем осуществление законодатель-
ных изменений и установления: 

 oбязательного требования идентификации
потенциальных покупателей – третьих
лиц при извещении общих долевых со-
собственников,

 письменной формы отказа от преиму-
щественного права покупки доли,

 возможности и порядка изменения своего
решения лицами, наделенными преиму-
щественным правом,

 диспозитивной нормы относительно сро-
ков реализации своего преимуществен-
ного права путем покупки отчуждаемой
доли,

 возможности отчуждающего собствен-
никa продать долю третьему лицу ис-
ключительно на тех же условиях, о ко-
торых были извещены сособственники,

 норм относительно сроков заключения
договора купли-продажи при изъявлении
общим долевым собственником желания
воспользоваться своим преимуществен-
ным правом, и

 регулирований на случай изъявления
подобного желания несколькими общими
собственниками. 
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26 Colin A., Capitant H. Cours elementaire de droit civil Francais/Paris: Librairie Dalloz. S. 35.
27 См. выше, с. 6.
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Վճռաբեկ վարույթի նպատակների և
խնդիրների հարցն ունի էական նշանակություն,
քանի որ վճռաբեկ դատարանում վարույթի բո -
վան դա կու թյունը և ն շա նա կու թյու նը մեծ հաշ-
վով որոշվում են դրա առջև դրված նպատակ-
ներից և դրանց հետ կապված խնդիրներից ել -
նե լով:

Նպատակների առաջադրումը, դրանց դե-
րը դատավարական իրավական համակարգում
որոշելը հնարավորություն են տալիս ոչ միայն
հստակ պատկերացնել վճռաբեկ վարույթի ընդ-
հանուր նշանակությունը, այլ նաև հստա կեց նել
դատարանի և մյուս սուբյեկտների տրամա-
բանված գործողությունների ուղղվածությունը,
արդյունավետ օգտվել վա րույ թը կար գա վո րող
դա տա վա րա կան նորմերից:

Դատական ակտերն օրենքով սահմանված
լիազորությունների շրջանակում վերանայելու
միջոցով վճռաբեկ դատարանը ՝

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

2) վե րաց նում է մար դու ի րա վունք նե րի և
ա զա տու թյուն նե րի հիմ նա րար խախ տում -
նե րը (ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 171-րդ
հոդվ.):

ՀՀ քաղաքացիական դատավարության
նոր օրենսգիրքը1 դատավարության նպատա-
կի և խնդիրների հասկացությունը չի տալիս,
սակայն դատավարության օրենսդրության ընդ-
հանրական վերլուծությունը վկայում է, որ նշված

եզրույթները թեկուզև նման են իրար, բայց չեն
նույնանում: Մեր կարծիքով՝ լավ կլիներ, որ օ-
րենսդիրը նոր Քաղ. դատ. օր.-ում վերարտա-
դրեր նախկին Քաղ. դատ. օր. 225 հոդվածի
դրույթը վճռաբեկ վարույթի նպատակի մասին:

Լեզ վա բա նու թյան մեջ նպա տա կի տակ
հաս կացվում է այն, ին չին ձգտում են հաս նել,
ինչն ու զում են ի րա գոր ծել, ին չը պետք է, ցան -
կա լի է, իսկ խնդրի տակ՝ այն, ինչ որ տրվում՝
ա ռա ջարկ վում է կա տա րե լու, այն, ինչ որ պա -
հան ջում է կա տա րում՝ լու ծում2:

Խո սե լով դա տա վա րու թյան նպա տակ նե րի
և խն դիրերի մասին, դատավարագետ Գ.Ա. Ժի-
լինը նշում է, որ նպատակը դա դատավարա-
կան գործունեության ցանկալի արդյունքն է, իսկ
խնդիրը՝ այդ արդյունքին հասնելու միջոցը3:

Ի. Լ. Պետրուխինը «նպա տակ» և «խնդիր»
հաս կա ցու թյուն նե րի միջև տե սա կան տար բե -
րու թյու նը տես նում է նրա նում, որ նպա տա կը
դա համակարգի ի րա կան պահանջների ճա-
նաչման արդյունքն է, «ապագայի իրական մո-
դելը», որին պետք է ձգտել, իսկ խնդիրը՝ որոն-
վող տվյալները ելակետային տվյալների հի-
ման վրա ալգորիթմը գտնելու պահանջը (ա-
ռաջարկն) է4:

Վճռաբեկ վարույթը նույնպես դատավա-
րության ինքնուրույն փուլ է՝ դատավարական
այն գործողությունների և այն իրավահարաբե-
րությունների համակցությամբ, որոնք ուղղված
են միևնույն (մոտակա) նպատակին հասնելուն:
Այս վարույթում Վճռաբեկ դատարանը վճռա-
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1 Ընդունվել է 2018թ. փետրվարի 9-ին և գործողության մեջ է դրվել 2018թ. ապրիլի 9-ից (ՀՀ ՊՏ №16 (1374),
05.03.18թ.): Այսուհետ՝ Քաղ. դատ. օր.:

2 Տե՛ս Աճառյան Հ. Ժամանակակից հայոց լեզվի բացատրական բառարան, երկրորդ հատոր, Երևան, 1972, Զ-Ծ, էջ
535, չորրորդ հատոր, Երևան, 1980, Յ-Ֆ, էջ 46:

3 Տե՛ս Жилин Г.А. Цели гражданского судопроизводства и их реализация в суде первой инстанции. М., 2000, էջ 16,64:
4 Տե՛ս Петрухин И.Л., Батуров Г.П., Морщакова Т.Г. Теоретические основы эффективности правосудия. М., 1979, էջ

48,56, Стрельцова Е.Г. О концепции гражданского процесса// Российский ежегодник гражданского и арбитражного
процесса. 2007, N 6: 
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բեկ բողոքի հիման վրա Քաղ. դատ. օր.-ով
նախատեսված դեպքերում և կարգով քննում է
վերաքննիչ դատարանի եզրափակիչ և միջանկ-
յալ դատական ակտերի դեմ բերված վճռաբեկ
բողոքները:

Հայաստանի Հանրապետությունում բարձ-
րագույն դատական ատյանը, բացառությամբ
սահմանադրական արդարադատության ոլոր-
տի, Վճռաբեկ դատարանն է: Վճռաբեկ դա-
տարանի գործունեության նպատակները որ-
պես բարձրագույն ատյանի դատարան՝ ամ-
րագրված է ինչպես Սահմանադրությամբ, այն-
պես էլ ՀՀ դատական օրենսգիրք սահմանա -
դրական օրենքով և Քաղ. դատ. օր.-ով:

Նոր Քաղ. դատ. օր. 394-րդ հոդվածի 1-ին
և 2-րդ մասերի համաձայն վճռա բեկ բո ղոքն
ըն դուն վում է քննու թյան, ե թե Վճ ռա բեկ դա -
տա րա նը գտնում է, որ բո ղո քում բարձ րաց ված
հար ցի վե րա բեր յալ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ո -
րո շու մը կա րող է էա կան նշա նա կու թյուն ու նե -
նալ օ րեն քի և այլ նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ -
տե րի միա տե սակ կի րա ռու թյան հա մար, ա -
ռերևույթ առ կա է մար դու ի րա վունք նե րի և ա -
զա տու թյուն նե րի հիմ նա րար խախ տում: 

Բո ղո քում բարձ րաց ված հար ցի վե րա բեր -
յալ վճռա բեկ դա տա րա նի ո րո շու մը կա րող է
էա կան նշա նա կու թյուն ու նե նալ օ րեն քի և այլ
նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րի միա տե սակ
կի րա ռու թյան հա մար, ե թե 1) առն վազն մեկ այլ
գոր ծով ստո րա դաս դա տա րա նի օ րի նա կան ու -
ժի մեջ մտած դա տա կան ակ տում միևնույն նոր -
մը կի րառ վել է կամ չի կի րառ վել հա կա սող
մեկ նա բա նու թյամբ, 2) բո ղո քարկ վող դա տա -
կան ակ տում որևէ նոր մի մեկ նա բա նու թյու նը
հա կա սում է Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ո րոշ ման
մեջ տվյալ նոր մին տրված մեկ նա բա նու թյա նը,
3) դա տա րա նի կի րա ռած նյու թա կան կամ դա -
տա վա րա կան ի րա վուն քի նոր մի կա պակ ցու -
թյամբ առ կա է ի րա վուն քի զար գաց ման խնդիր:

Օ րենք նե րի և այլ նոր մա տիվ ի րա վա կան
ակ տե րի միա տե սակ կի րա ռու թյու նը Վճ ռա բեկ
դա տա րանն ա պա հո վում է, ե թե առ կա է ի րա -
վուն քի զար գաց ման խնդիր, կամ 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 րաբ նույթ ի րա վաըն կալ ման
հետևան քով (ՀՀ դա տա կան օ րենսգր քի 29-րդ
հոդվ. 3-րդ մաս):

Վ.Կ. Պու չինս կին այդ կապակցությամբ
նշում է, որ «ո րոշ ման վճռա բեկ վե րա նա յու մը
կարևոր մե թոդ է միաս նա կան դա տա կան քա -
ղա քա կա նու թյան և պ րակ տի կա յի ձևա վոր ման
հա մար5» Նապոլեոն Առաջինի բնորոշմամբ
Ֆրան սիա յում վճռա բեկ ատ յա նի այդ պի սի գոր -
ծու նեու թյու նը ինչ պես նախ կի նում, այն պես էլ
իր գո յու թյան և զար գաց ման ըն թաց քում, ա -
ռա ջին հեր թին ուղղ ված է լի նե լու «օ րենսդ րի
հե նա րա նը» ի րա վա կի րա ռի ձևով, օ ժան դա կե -
լով պե տու թյան և տն տե սու թյան մեջ ա պա հո -
վե լու ի րա վա կար գի ռե ժի մը6:

Դա տա կան ակ տի օ րի նա կա նու թյան ստու -
գու մը և հս կո ղու թյու նը ստո րա դաս ատ յա նի
դա տա րան նե րի կող մից օ րեն քը միա տե սակ կի -
րա ռե լու ուղ ղու թյամբ ցույց է տա լիս վճռա բե -
կու թյան հիմ նա կան նպա տա կը՝ ամ րապն դել
օ րի նա կա նու թյու նը և ի րա վա կար գը, ա ջակ ցել
օրենքի կիրառման միաս նա կա նու թյանը, ինչ -
պես նաև ձևա վո րել հար գա լից վե րա բեր մունք
օ րեն քի և դա տա րա նի հան դեպ: Միայն այս
դեպ քում է, որ վճռա բեկ դա տա րա նը կհան դի -
սա նա հան րա յին-ի րա վա կան շա հե րի ա ռանձ -
նա հա տուկ պա հա պան, կպաշտ պա նի գոր ծին
մաս նակ ցող ան ձանց շա հե րը հնա րա վոր խախ -
տում նե րից, ինչպես նաև ստորադաս դատա-
րանների սխալներից: Օ րի նա կան ու ժի մեջ
մտած ա նօ րի նա կան դա տա կան ակ տը բե րում
է պե տա կան իշ խա նու թյան նկատ մամբ վստա -
հու թյան կորս տի, ուստի պե տու թյու նը պար -
տա վոր է ոչ միայն կա տա րել իր ըն դու նած օ -
րենք նե րը, այլ նաև արդ յու նա վետ պաշտ պա -
նել իր հա սա րակու թյան ան դամ նե րի շա հե րը,
բե կա նել (փո փո խել) պե տա կան իշ խա նու թյան
մար մին նե րի ըն դու նած ա նօ րի նա կան ակտե -
րը, այդ թվում՝ դա տա րա նի ո րո շում նե րը: 

Վճ ռա բեկ ատ յա նի գոր ծու նու թյան ա ռանձ -
նա հա տուկ նպա տակն ա ռա ջին ատ յա նի և վե -
րաքն նիչ դա տա րան նե րի դա տա վա րա կան և
ար տա դա տա վա րա կան ղե կա վա րումն է:
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5 Տե՛ս Пучинский В.К. Кассационное производство в советском гражданском процессе. М., 1973, էջ 5:
6 Սույն մեջբերումը վերցված է Ռ.Գ. Պետրոսյանի Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարություն

գրքից: Տե՛ս չորրորդ հրատ. Երևան, Ոսկան Երևանցի, 2012, էջ 520: 
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Դա տա վա րա կան ղե կա վա րու մը վճռաբեկ
դատարանն ի րա կա նաց նում է դա տա րա նի ան -
կա խու թյան և միայն օ րեն քին են թարկ վե լու
սկզբուն քին հետևե լով և բա ցա ռա պես իր լիա -
զո րու թյուն նե րի շրջա նա կում (Քաղ. դատ. օր.
404-405-րդ հոդ ված ներ): Նա իր ակտում ձևա -
կեր պում է կա տար ման են թա կա ցու ցում ներ,
ո րոնք հաս ցեագր ված են այն դա տա րա նին, ո -
րի ո րո շու մը բե կան վում է և գոր ծը ու ղարկ վում
է նոր քննու թյան (Քաղ. դատ. օր. 405 հոդվ. 1-
ին մա սի 2-րդ և 8-րդ կե տեր): 

Բա ցի վե րը նշված սկզբուն քից, նոր Քաղ.
դատ. օրենսգրքով դա տա կան ակ տե րը վճռա -
բե կու թյան կար գով վե րա նայ վում են քա ղա քա -
ցիա կան դա տա վա րու թյան հիմ նա կան սկզբունք -
նե րի՝ օ րեն քի և դա տա րա նի առջև հա վա սա -
րու թյան, տնօ րի նա կա նու թյան, մրցակ ցու թյան,
գոր ծե րի քննու թյան բա նա վո րու թյան, դա տա -
վա րու թյան լեզ վի, դա տա կան վա րույ թի հրա -
պա րա կայ նու թյան, դա տա վա րա կան ի րա վունք -
նե րի չա րա շահ ման ան թույ լատ րե լիու թյան պահ -
պան մամբ: Վեր ջին սկզբուն քը Քաղ. դատ. օր.-
ում նոր է նա խա տես վել, այն նա խորդ Քաղ.
դատ. օր.-ում առկա չէր: 

Դա տա վա րա կան ի րա վունք նե րի չա րա -
շահ ման ան թույ լատ րե լիու թյան սկզբուն քը հնա -
րա վո րու թյուն է տալիս, որ պես զի դա տա վա -
րու թյան մաս նա կից նե րը բա րեխղ ճո րեն օգտ -
վեն ի րենց դա տա վա րա կան ի րա վունք նե րից և
բարեխղճորեն կատարեն ի րենց դա տա վա րա -
կան պար տա կա նու թյուն նե րը: Դա տա վա րա -
կան ի րա վունք նե րի կամ այլ հնա րա վո րու թյուն -
նե րի չա րա շա հում թույլ տված ան ձանց նկատ -
մամբ կի րառ վում են չա րա շահ մա նը հա մա չափ՝
Քաղ. դատ. օր.-ով նա խա տես ված դա տա կան
սանկ ցիա ներ կամ օ րեն քով նա խա տես ված ի -
րա վա կան ներ գոր ծու թյան այլ մի ջոց ներ (հոդվ.
14-րդ.): Սա կայն, ել նե լով վճռա բեկ վա րույ թի
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րից, ո րոշ սկզբունք -
ներ այս տեղ գոր ծում են ոչ լրիվ ծա վա լով: Դա
մաս նա վո րա պես վե րա բե րում է բա նա վո րու -
թյան, տնօ րին չա կա նու թյան, մրցակ ցու թյան
սկզբունք նե րին: 

Ար տա դա տա վա րա կան ղե կա վա րու մը չի
բխում քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան կոնկ-
րետ նոր մե րից, այն ամ րագր ված չէ օ րեն քով,
միևնույն ժա մա նակ նա չի հա կա սում դա տա -
կան պրակ տի կա յի պա հանջ նե րին: Այդ պի սի
ղե կա վա րու մը կա յա նում է հետևյա լում. Վճռա-
բեկ դատարանը հա մա կար գում է ստո րա դաս
ատ յա նի դա տա րան նե րի գոր ծու նեու թյու նը կոն -
ֆե րանս նե րի, խորհրդակցությունների մի ջո ցով,
քննար կե լով ի րա վուն քի կի րառ ման հետ կապ -
ված բարդ հար ցե րը, որոնց արդ յունք նե րի հի -
ման վրա ըն դուն վում են հա մա պա տաս խան
հանձ նա րա րա կան ներ և հ րա պա րակ վում են
դա տա կան պրակ տի կա յի նյու թեր7:

Խո սե լով վճռա բեկ վա րույ թի խնդիր նե րից,
անհ րա ժեշտ է հաշ վի առ նել, որ դա տա վա րա -
կան դոկտ րի նան անդ րա դառ նում է բարձ րա -
գույն ատ յա նի դա տա րա նի կող մից դա տա կան
ակ տե րի օ րի նա կա նու թյան ստուգ ման խնդիր -
նե րին, վճռա բեկ վա րույ թի խնդիր նե րի վե րա -
բեր յալ ար տա հայ տե լով տար բեր տե սա կետ -
ներ: 

Ի.Գ. Ար սե նո վի կար ծի քով վճռա բեկ վա -
րույ թում անհ րա ժեշտ է ընդգ ծել մաս նա գի տա -
կան (դա տա վա րա կան) խնդի րը՝ դա տա կան
ակ տե րի ա րագ և ճիշտ վե րա նա յու մը (ստու -
գու մը), դա տա կան սխալ նե րի վե րա ցու մը, իսկ
ընդ հա նուր նպա տա կի իրացմամբ՝ պաշտ պա -
նել խախտ ված ի րա վունք նե րը: Նա նշում է, որ
Վճ ռա բեկ դա տա րանն իր գոր ծու նեու թյամբ
պետք է ա պա հո վի դա տա վա րա կան խնդիր նե -
րի լու ծումը և հաս նի ար դա րա դա տու թյան վերջ -
նա կան նպա տա կին8:

Վճ ռա բեկ վա րույ թի խնդիր նե րը, ինչ պես
նաև նպա տակ նե րը չեն կա րող լի նել դա տա -
վա րու թյան նպա տակ նե րից ան ջատ, քա նի որ
այդ դեպ քում դրանք կկորց նեն ի րենց ա ռար -
կա յա կան նշա նա կու թյու նը և կվե րած վեն ան -
բո վան դակ ձևա կա նու թյան, որն իր հետ կբե րի
ար դա րա դա տու թյուն ի րա կա նաց նե լու ի րա կան
գոր ծա ռույ թի խա թար ման:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ան մի ջա կան խնդիր -
նե րից մե կը ստո րա դաս ատ յա նի դա տա րա նի
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7 Տե՛ս Кожемяко А.С. Кассационное производство в арбитражном суде: теория и практика. М., 2004, Алиэскеров М.
А. Проблемы кассационного производства по гражданским делам. дисс… канд. юрид. наук. М., 2000, էջ 31-32:

8 Տե՛ս Арсенов И. Г. Полномочия суда кассационной инстанции в арбитажном процессе. Автореф. дисс… канд. юрид.
наук. Екатеринбург, 2001, էջ 15-16:



դա տա կան ակ տե րը ստու գե լու մի ջո ցով օ րեն -
քի միա տե սակ կի րա ռու թյունն ապահովելու մեջ
է, որ պես զի նրանց կող մից ըն դուն վի օ րի նա -
կան, հիմ նա վոր ված և պատ ճա ռա բան ված ո -
րո շում ներ:

Վճռաբեկ դատարանի հաջորդ խնդիրն է՝
վերացնել մարդու իրավունքների և ազատու-
թյունների հիմնարար խախտումները: 2015թ.
սահմանադրական փոփոխություններով ամ-
րագրվեց նոր՝ մարդու իրավունքների և ազա-
տությունների հիմնարար խախտումները վե-
րացնելու գործառույթից բխող իրավական նորմ՝
հնարավորություն տալով անձանց վճռաբեկ բո-
ղոք ներկայացնելու նաև այս հիմքով:

Դատավարության օրենսդրությանը համա-
ձայն առերևույթ առկա է մարդու իրավունքնե-
րի և ազատությունների հիմնարար խախտում,
եթե բողոքարկվող դատական ակտը կայաց-
նելիս դատարանը թույլ է տվել նյութական կամ
դատավարական իրավունքի նորմերի այնպի-
սի խախտում, որը խաթարել է արդարադա-
տության բուն էությունը (ՀՀ դատական օ-
րենսգրքի 29-րդ հոդվ. 4-րդ մաս, Քաղ. դատ.
օր. 394-րդ հոդվ. 3-րդ մաս):

Վճռաբեկ վարույթի խնդիրներից է նաև
ողջամիտ ժամկետում գործի (բողոքի) արդար
և անաչառ քննությունը: 

Դատարանների գործունեությունը պետք
է կազ մա կերպ վի այն պես, որ ա պա հով վի յու -
րա քանչ յու րի ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն -
նե րի արդ յու նա վետ դա տա կան պաշտ պա նու -
թյու նը՝ օ րեն քի հի ման վրա ստեղծ ված ան կախ
և ա նա չառ դա տա րա նի կող մից գոր ծի ար դա -
րա ցի, հրա պա րա կա յին և ող ջա միտ ժամ կե -
տում քննու թյան մի ջո ցով (ՀՀ Սահ մա նադ րու -
թյան 61-րդ հոդվ., ՀՀ դա տա կան օ րենսգր քի
8-րդ հոդվ.):

Ի տար բե րու թյուն նա խորդ Քաղ. դատ. օր.
238-րդ հոդ վա ծի, ո րում ամ րագր ված էր, որ
վճռա բեկ դա տա րա նում գոր ծի քննու թյու նը ի -
րա կա նաց վում էր դա տա կան նիս տում, նոր
Քաղ. դատ. օր.-ով վճռա բեկ բո ղո քի քննու թյու -
նը կարող է ի րա կա նաց վել նաև գրա վոր ըն -
թա ցա կար գով: Վճռաբեկ դատարանը վերաքն-
նիչ դատարանի դատական ակտերի դեմ ներ-
կայացված և վարույթ ընդունված վճռաբեկ բո-

ղոքները քննում և դրանց վերաբերյալ ո րո շում -
նե րը կա յաց նում է գրա վոր ըն թա ցա կար գով,
բա ցա ռու թյամբ այն դեպ քե րի, երբ նա գալիս է
եզ րա հանգ ման, որ անհ րա ժեշտ է վճռա բեկ բո -
ղո քի քննու թյունն ի րա կա նաց նել դա տա կան
նիս տում, ո րի մա սին կա յաց վում է ո րո շում
(Քաղ. դատ. օր. 401-րդ հոդվ):

Վճ ռա բեկ բո ղո քը գրա վոր ըն թա ցա կար -
գով կամ դա տա կան նիս տում քննե լու հարցն
օ րենս դի րը թո ղել է վճռա բեկ դա տա րա նի հա -
յե ցո ղու թյա նը, ո րը, մեր կար ծի քով, սահ մա նա -
փա կում է մար դու արդ յու նա վետ դա տա կան
պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քի ի րա կա նա ցումը:
Բո ղոք բե րո ղը և գոր ծին մաս նակ ցող մյուս ան -
ձինք նման պարագայում զրկվում են վճռա բեկ
բո ղո քը դա տա կան նիս տում քննե լու միջ նոր -
դու թյուն ներ կա յաց նե լու հնա րա վո րու թյու նից:

Վերը նշվածի կապակցությամբ ՀՀ սահ -
մա նադ րա կան դա տա րանն իր ո րոշ ման մեջ
ար ձա նագ րել է, որ «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 այն թե՛ նոր մաս տեղծ, 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 (միջ նոր դու թյուն նե րը, ո րոնք
օբ յեկ տի վո րեն առ կա ի րա վա կան անհ րա ժեշ -
տու թյուն են, հե տապն դում են ի րա վա չափ նպա -
տակ ներ, այն է՝ հնա րա վո րու թյուն են տա լիս ի -
րա վա սու մարմ նին քննու թյան ա ռար կա դարձ -
նել միջ նոր դու թյան մեջ նե րառ ված խնդրան -
քը), 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: Ակն հայտ է, որ այս
պա հանջն ա ռա ջին հեր թին վե րա բե րում է դա -
տա րան նե րին, քա նի որ այդ մար մին ներն են,
որ օժտ ված են ի րա վա կան պաշտ պա նու թյան
հա մա պար փակ լիա զո րու թյուն նե րով»9: 

Սահ մա նադ րա կան դա տա րանն ի րա վա -
կան պե տու թյան սկզբունք նե րի և ար դա րա դա -
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9 Տե՛ս ՀՀ սահմանադրական դատարանի 28.11.2007թ. ՍԴՈ-719 որոշումը:
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տու թյան մատ չե լիու թյան ի րա վուն քի հա մա -
տեքս տում ա ռանձ նա կիո րեն կարևո րում է վճռա -
բեկ դա տա րա նի մատ չե լիու թյան ի րա վուն քը,
քա նի որ վեր ջի նիս ո րո շում նե րը՝ պայ մա նա -
վոր ված այդ դա տա րա նի սահ մա նադ րա կան
գոր ծա ռույթ նե րով, կարևոր վում են ոչ միայն
դա տա վա րու թյան կող մե րի շա հե րի, այլ նաև
ողջ հան րու թյան շա հե րի տե սանկ յու նից10: 

Մեր կարծիքով՝ վճռա բեկ բո ղո քը գրա վոր
ըն թա ցա կար գով քննե լու դեպ քում բո ղոք բե րո -
ղը և գոր ծին մաս նակ ցող մյուս ան ձինք զրկվում
են դա տա րա նում լսված լի նե լու ի րա վուն քից, ո -
րը հա մար վում է ար դա րա դա տու թյան ի րա կա -
նաց ման կարևո րա գույն սկզբուն քի խախ տում:

Վճ ռա բեկ դա տա րանն իր 28.11.2014թ. թիվ
ԵԿԴ/ 1118/02/12 քա ղա քա ցիա կան գոր ծով ո -
րոշ մամբ ար ձա նագ րում է, որ ՀՀ քաղ. դատ.
օր. 228-րդ հոդվածի 2-րդ կետում (նոր Քաղ.
դատ. օր. 365-րդ հոդվ.) թվարկ ված մյուս ինս -
տի տուտ նե րը վերաբերում են «Մար դու ի րա -
վունք նե րի և հիմ նա րար ա զա տու թյուն նե րի
պաշտ պա նու թյան մա սին» Եվ րո պա կան կոն -
վեն ցիա յով, ՀՀ Սահ մա նադ րու թյամբ և օ րեն -
քով սահ ման ված ար դա րա դա տու թյան սկզբունք -
նե րին՝ օ րեն քի հի ման վրա ստեղծ ված ան կախ
և ա նա չառ դա տա րան, դա տա րա նի օ րի նա կան
կազմ, լսված լի նե լու ի րա վունք, դա տա վա րու -
թյան լե զու և այլն:

Վճ ռա բեկ բո ղո քի քննու թյու նը դա տա կան
նիս տում ի րա կա նաց նե լու դեպ քում գոր ծին մաս -
նակ ցող ան ձինք հնա րա վո րու թյուն կու նե նան
բա ցատ րու թյուն ներ տա լու բո ղո քի հիմ քե րի և
հիմ նա վո րում նե րի, գոր ծի հետ կապ ված այլ
հար ցե րի (փաս տե րի) վե րա բեր յալ, ո րը կա րող
է էա կան նշա նա կու թյուն ու նե նալ բո ղո քի քննու -
թյան հա մար, հաշ վի առ նե լով այն հան գա ման -
քը, որ այժմ վճռա բեկ բո ղոք կա րող է բեր վել
ա ռանց փաս տա բա նի (ներ կա յա ցու ցի չի) և բո -
ղո քա բե րը, չլի նե լով մաս նա գի տու թյամբ ի րա -
վա բան, ել նե լով վճռա բեկ վա րույ թում բո ղոք
բե րելու Քաղ. դատ. օր-ով նա խա տես ված ա -
ռանձ նա հատ կու թյուն նե րից, հնա րա վոր է, որ
բո ղո քում ոչ ամ բող ջա կան ներ կա յաց նի բո ղո -
քի հիմ քե րի և հիմ նա վո րում նե րի հետ կապ -
ված բո լոր փաս տա կան և ի րա վա կան հան գա -
մանք նե րը: 

Սահ մա նադ րա կան դա տա րանն իր
10.12.2013թ. ՍԴՕ-1127 ո րոշ ման մեջ վկա յա կո -
չել է դա տա րա նի մատ չե լիու թյան սահ մա նա -
փա կում նե րի վե րա բեր յալ Մար դու ի րա վունք -
նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի ար տա հայ տած
ի րա վա կան դիր քո րո շու մը, հա մա ձայն ո րի՝ պե -
տու թյու նը դա տա րան դի մե լու ի րա վուն քից օգտ -
վե լու հա մար կա րող է սահ մա նել ո րո շա կի պայ -
ման ներ, «…. պար զա պես պե տու թյան կող մից
կի րառ ված սահ մա նա փա կում նե րը չպետք է այն
կերպ կամ այն աս տի ճա նի սահ մա նա փա կեն
ան ձի՝ դա տա րա նին դիմելու մատ չե լիու թյան ի -
րա վուն քը, որ վնաս հասց վի այդ ի րա վուն քի
բուն էու թյա նը: Բա ցի այդ, սահ մա նա փա կու մը
Կոնվենցիայի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սին չի
հա մա պա տաս խա նի, ե թե այն ի րա վա չափ նպա -
տակ չի հե տապն դում և ե թե կի րառ ված մի ջոց -
նե րի և հե տապնդ վող նպա տա կի միջև չկա հա -
մա չա փու թյան ող ջա միտ հա րա բե րակ ցու թյուն»
(Case of Khalfaoui v. France, application no.
34791/97, 14/03/2000):

Հաշ վի առ նե լով վերը շարադրվածը, ա-
ռաջարկում ենք վերաքննիչ բողոքի քննությու-
նը կարգավորող Քաղ. դատ. օր 374-րդ հոդ-
վածի 1-ին և 2-րդ մասերի իրավակարգավո-
րումները նախատեսել նաև վճռաբեկ վարույ-
թին վերաբերող Քաղ. դատ. օր 401-րդ հոդվա-
ծում, հետևյալ խմբագրությամբ. 

«Հոդված 401 Վճռաբեկ դատարանում
բողոքի քննության կարգը

1. Վճռաբեկ դատարանը վերաքննիչ դա-
տարանի դատական ակտերի դեմ ներկա-
յացված և վարույթ ընդունված վճռաբեկ բո-
ղոքները քննում և դրանց վերաբերյալ որո-
շումները կայացնում է գրավոր ընթացակար-
գով, բացառությամբ այն դեպքերի, երբ վճռա-
բեկ դատարանը գործին մասնակցող անձի
միջնորդության հիման վրա կամ իր նախա-
ձեռնությամբ եկել է եզրահանգն ման, որ անհ-
րաժեշտ է վճռաբեկ բողոքի քննությունն ի-
րականացնել դատական նիստում:

2. Վճռաբեկ բողոքը դատական նիստում
քննելու վերաբերյալ միջնորդությունը գոր-
ծին մասնակցող անձը կարող է ներկայաց-
նել վճռաբեկ բողոքում կամ վճռաբեկ բողո-
քի պատասխանում »:
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10 Տե՛ս ՀՀ սահմանադրական դատարանի 08.10.2008թ. ՍԴՈ-765 որոշումը:



Այս լրացումը հուսալի երաշխիք կդառնա
դատական պաշտպանության իրավունքի ա-
ռավել ամբողջական իրականացման համար՝
ապահովելով անձի արդար դատաքննության
իրավունքը: 

Այսպիսով, ի տարբերություն առաջին ատ-
յանի և վերաքննիչ դատարանների, վճռաբեկ
դատարանի բացառիկ իրավասությունն է ա-
պահովել օրենքի միատեսակ կիրառությունը և
այդ առաքելությունն իրականացնելիս նպաս-
տել իրավունքի զարգացմանը: Մասնավորա-
պես՝ օրենքի միատեսակ կիրառության գոր-
ծառույթն իրականացնելիս ապահովվում է միաս-
նական դատական պրակտիկա, վեր հանելով
գործող օրենսդրության կիրառման հետ կապ-
ված խնդիրները, բացահայտվում է դրանցում
առկա թերություններն ու բացերը, որոնց կա-
պակցությամբ իր նախադեպային որոշումնե-
րում վճռաբեկ դատարանն արտահայտում է
թերություններն ու բացերը կարգավորող ստո-

րադաս ատյանի դատարանների համար պար-
տադիր իրավական դիրքորոշումներ: Պատա-
հական չէ, որ օրենսդիրը իրավական նորմերը
կատարելագործելու, փոփոխելու կամ լրացնե-
լու ժամանակ հաշվի է առնում նաև վճռաբեկ
դատարանի նախադեպային որոշումներով ար-
տահայտած իրավական դիրքորոշումները: Եվ
որ ամենակարևորն է իրավական պետության
տեսանկյունից, 2015թ. սահմանադրական փո-
փոխություններով և նոր Քաղ. դատ. օր-ով
վճռաբեկ դատարանին նոր իրավունք վերա-
պահվեց՝ վերացնել մարդու իրավունքների և
ազատությունների հիմնարար խախտումները,
որը հնարավորություն տվեց բողոք բերել նաև
այս հիմքով: Այս դրույթը կամրապնդի օրինա-
կանությունն ու իրավակարգը պետության ներ-
սում, արժևորելով մարդու իրավունք ներն ու ա-
զատությունները որպես հիմնարար և բարձ-
րագույն արժեքներ: 
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ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ 

Անգլիայի նախադեպի դոկտրինան ցան-
կացած օրենքի սահմանման կապակցությամբ
բարձրացնում է որոշակի հարցեր1: Դրանք
սահմանափակվում են հետևյալ երկու հարցի
առաջադրմամբ. 1) արդյոք առաջարկված սահ-
մանումը ներառո՞ւմ է գործերի rationes deci-
dendi-ն, ինչպես օրենսդրության բովանդակու-
թյունը, 2) արդյոք առաջարկված սահմանումը
ներառո՞ւմ է այն կանոնները, որոնց միջոցով
գործի ratio decidendi-ն ձեռք է բերում ազդե-
ցիկ ուժ, այսինքն՝ նախադեպային բնույթ և ի-
րավական ուժ: Եթե առաջին հարցի պատաս-
խանը բացասական է, ապա սահմանումը
պետք է մերժվի, քանի որ կիրառելիության
հարցը դիտարկվում է հենց Անգլիայի իրավա-
կան համակարգում: Սակայն երկրորդ հարցի
բացասական պատասխանը կարող է չհան-
գեցնել օրենքի առաջարկված սահմանման
մերժմանը:

Ratio decidendi-ի և վերջինիս իրավական
ուժ հաղորդող կանոնի միջև գոյություն ունի
տարբերություն, որը նման է ստատուտի բո-
վանդակության վրա հիմնված կանոնի և այդ
ստատուտին իրավական ուժ հաղորդող կանո-
նի միջև գոյություն ունեցող տարբերությանը:
Հնարավոր է հավաստել, որ նշված տարբերու-
թյունը բավական է, որպեսզի հիմք ծառայի օ-
րենքի սահմանումից երկրորդ տեսակի կանո-
նի բացառման համար:

Անգլիացի հայտնի գիտնական, դատավոր
Սալմոնդի հայեցակարգի համաձայն՝ օրենքը
բաղկացած է արդարադատության դատարան-
ների կողմից ճանաչված և գործածված կանոն-
ներից2: Նշվածը ընդհանուր սահմանում է, քա-
նի որ ընդգրկում է դատարանների փաստացի
եզրակացությունները հիմնավորող պատճա-
ռաբանության պարզ կանոնները:

Վերոնշյալ սահմանման վերաբերյալ Սալ-

մոնդը գրել է. «Յուրաքանչյուր իրավական հա-
մակարգում պետք է տարանջատել այն վերջ-
նական սկզբունքները, որոնցից բխում են մնա-
ցած բոլորը, որոնք էլ, իրենց հերթին, գոյու-
թյուն ունեն ինքնուրույն: Այն կանոնը, որ անձը
չի կարող հեծանիվ վարել հետիոտնային արա-
հետներով, կարող է ամրագրված լինել ենթա-
оրենսդրական ակտերում: Այն կանոնը, որ այդ
ենթաօրենսդրական ակտերն օժտված են ի-
րավական ուժով, ընդունված է խորհրդարա-
նական ակտով, սակայն որտեղի՞ց է առաջա-
նում այն կանոնը, որ Խորհրդարանի ակտերն
ունեն իրավական ուժ: Սա իրավական առու-
մով վերջնական է, սակայն ունի միայն պատ-
մական, այլ ո՛չ իրավական աղբյուր: Սահմա-
նադրագետ պատմաբանները կարող են տեղյակ
լինել դրա ծագման մասին, բայց իրավաբան-
ները դա ընդունում են որպես ինքնուրույն գո-
յություն ունեցող: Ոչ մի ստատուտ չի կարող
Խորհրդարանին շնորհել այսպիսի ուժ, քանի
որ դա նշանակում է ենթադրել և գործել հար-
կադրական իրավասությամբ:

Դատական որոշումներին իրավական ուժ
շնորհող կանոնը, իրավական առումով, նույն-
պես վերջնական է և անկախ: Ոչ մի ստատուտ
դա չի սահմանում: Դա, անշուշտ, ճանաչված է
շատ նախադեպերի կողմից, սակայն նույնիսկ
նախադեպը չի կարող իրավական ուժ հաղոր-
դել մեկ այլ նախադեպի: Առաջին հերթին՝ հարկ
է տիրապետել այդ իշխանությանը՝ դա շնորհե-
լու իրավասություն ունենալու համար: Գիտա-
կան ուսումնասիրություններն ընդգծում են, որ
իրավական համակարգը կարող է ճանաչել
դրանցից յուրաքանչյուրը, սակայն կրում է առ-
նվազն մեկը ճանաչելու պարտականություն:
Ցանկացած վերջնական իրավական աղբյու-
րից հնարավոր է ստեղծել մեկ ամբողջական
օրենք, բավական է միայն այդ աղբյուրի գոյու- Օ
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թյունը: Օրինակ՝ ցանկացած ժամանակ ստա-
տուտը կարող է նախադեպի գործողությանը
շնորհել ստատուտային ուժ և այդպիսով աս-
տիճանաբար դարձնել իրավունքի դերիվատիվ
աղբյուր:»3:

Հետևաբար՝ այս տեսակետի համաձայն՝
դատարանը պարտավոր է ճանաչել վերոնշյալ
կանոնների պարտադիրությունը, քանի որ
դրանք բխում են իրավական համակարգում
ընդունված վերջնական սկզբունքներից: Անգ-
լիայի իրավական համակարգում դա նշանա-
կում է, որ օրենսդրության բովանդակությունն
ու վերադաս դատարաններում լուծված գործե-
րի rationes decidendi-ն համարվում են օրենք:
Ինչ վերաբերում է առաջին առաջարկությանը՝
ցանկացած իրավական համակարգում առկա
են երկու տեսակի կանոններ, որոնցից առա-
ջին տեսակի միջոցով որոշվում են տվյալ հա-
մակարգի կանոնները, իսկ երկրորդ տեսակի
միջոցով կազմվում են առաջնային և երկրոր-
դական օրենքները4:

Սալմոնդի մոտեցման և իրավանորմի հիմ-
նական հայեցակարգի միջև գոյություն ունի ո-
րոշակի նմանություն, ինչը ձևավորում է Հանս
Քելզենի իրավունքի զուտ տեսության («մա-
քուր» ուսմունքի) կարևոր առանձնահատկու-
թյունը5:

Ժամանակակից պետության իրավունքը,
ըստ Քելզենի, բաղկացած է պաշտոնատար
անձանց ուղղված նորմերի հիերարխիայից այն
վերապահմամբ, որ որոշակի պայմանների առ-
կայության դեպքում պետք է կիրառվեն հար-
կադրող միջոցներ: Բոլոր նման նորմերը
դրսևորվում են կամահայտնության միջոցով:
Դրանք կարող են ներառել ստատուտային կամ
սովորութական նորմերը, ինչպես նաև դատա-
վորի կողմից ընդհանուր նորմեր ստեղծելու
հնարավորությունը: Տեսականորեն կարող են
ընդգրկվել նաև գործերի rationes decidendi-ն,
սակայն այն պայմանով, որ վերջիններս կի-
րառվեն որպես սահմանված սանկցիաների օ-
րինակներ:

Դրական (պոզիտիվ) նորմերի հիերար-

խիայում ամենից վեր գտնվում են առաջին
Սահմանադրության նորմերը: Դրանք այն նոր-
մերն են, որոնցից բոլոր մյուս նորմերը ձեռք են
բերում իրենց իրավական ուժը: Ենթաօրենս-
դրական ակտը լիազորված է ստատուտի կող-
մից, ստատուտը՝ ներկա Սահմանադրության
կողմից, ներկա Սահմանադրությունը՝ նախկին
Սահմանադրության կողմից, և այսպես շարու-
նակ: Այս իրավական մտածողությամբ հնարա-
վոր է հանգել առաջին Սահմանադրությանը,
որի վավերականություն ենթադրական է:

Ըստ Հ. Քելզենի՝ սա նշանակում է, որ տե-
սաբանն առանց ապացույցների առկայության
պետք է ընդունի այն հիմնական նորմը, որը
կանխատեսված է եղել բոլոր իրավական զե-
կույցներով: Այն նորմերը, որոնք հրապարակ-
վել կամ ստեղծել են պատմականորեն առա-
ջին Սահմանադրությունը, հենց հիմնական նոր-
մի կողմից են ձեռք բերել նորմեր ստեղծելու
իշխանություն: Հ. Քելզենը գրել է՝ եթե պատ-
մականորեն առաջին Սահմանադրությունը
կազմվել է օրենսդրական ժողովի բանաձևով,
ապա հիմնական նորմն իրավասություն է տվել
այդ ժողովի կազմում գտնվող անհատներին:
Եթե պատմականորեն առաջին Սահմանադրու-
թյունը ծագել է սովորութական ճանապարհով,
ապա հիմնական նորմն իրավասություն է տվել
այդ սովորույթին, մասնավորապես՝ այն ան-
հատներին, որոնց վարքագիծը ձևավորել է սո-
վորույթը, ինչն առաջացրել է պատմականորեն
առաջին Սահմանադրությունը6: 

Սալմոնդի վերջնական սկզբունքները պար-
զապես կանխադրույթներ չեն: Դատական
պրակտիկայում վերջիններիս կիրառությունը
համատարած է: Տեսության մեջ դրանք սահ-
մանված են որպես կանխադրույթներ, որոնք
օբյեկտիվ վավերականության հիմք են՝ դրա-
կան իրավունքի պահանջներին համապատաս-
խանելու համար: Քելզենի վերոնշյալ պնդում-
ները կարող են դժվարությամբ կիրառվել իրա-
վական համակարգերում կոնկրետ խնդիրներ
լուծելիս: Այն իրավական համակարգում, որ-
տեղ Սահմանադրությունը չգրված է, կարող են
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3 Տե՛ս P. J. Fitzgerald,Salmond on Jurisprudence: or the Theory of the Law, 12th edition, Sweet & Maxwell, 1966, էջ 111:
4 Տե՛ս J. W. Harris, Legal Philosophies, The Modern Law Review, Vol. 44, N6, Nov., 1981, էջ 735-739:
5 Մանրամասն տե՛ս Кельзен Г., Чистое учение о праве, М., 2005,
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6 Տե՛ս Richard Tur, William Twining, The Function of a Constitution, Essays on Kelsen, 1986, Oxford, Clarendon Press, էջ 114:
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առաջանալ հատուկ խնդիրներ այն փաստից,
որ Սահմանադրության վերջնական կանոննե-
րի երևան գալը հաճախ չի կարող թվագրվել,
որպիսի հանգամանքը համարվում է անհրա-
ժեշտ: Այստեղ անհնար է սահմանել նաև, թե
արդյոք նախորդ Սահմանադրությունում չհրա-
պարակված փոփոխություններն ենթակա՞ են
ընդունման, թե՞ ոչ: Ավելին՝ դատական պրակ-
տիկան շատ դեպքերում երկիմաստ է կամ ա-
նորոշ, և նախադեպի կանոնների մանրամաս-
ները կարգավորված չեն: Այսպիսով՝ Քելզենի
տեսությունը չի սահմանել նշված գործընթաց-
ները:

Հերբերտ Հարթի «Իրավունքի հայեցա-
կարգը»7 հայտնի գիրքն իր կարևոր ներդրումն
է կատարել XX դարի իրավագիտության մեջ:
Սույն գրքում օրենքը ներկայացվում է որպես
առաջնային և երկրորդական կանոնների հա-
մադրություն: Առաջնային կանոնները սահմա-
նում են պարտականություններ, իսկ երկրոր-
դական կանոնները ցույց են տալիս, թե առաջ-
նային կանոններն ինչպե՛ս կարող են ստեղծ-
վել, փոփոխվել և դադարել իրենց գործողու-
թյունը: Ըստ Հ. Հարթի՝ օրենքը կարող է դիտ-
վել որպես կանոնների հիերարխիա8:

Այդ կանոններից յուրաքանչյուրի գոյությու-
նը կարող է դիտարկվել «ճանաչման կանոնից»
դեպի սկզբնական առաջացման ժամանակա -
շրջան: Ճանաչման կանոնը միայն որևէ մեկ
կանոն չէ, որը պարունակում է առաջնային կա-
նոնների գործողությունների չափանիշներ, այլ
կազմում է ճանաչման կանոնների մի շարք, ո-
րոնք իրենց միասնությամբ (սահմանադրական
և օրենսդրական նորմերից) ձևավորում են բարդ
հիերարխիա: Ճանաչման կանոնը, որը սահ-
մանում է համակարգի բոլոր մյուս կանոնների
գործողությունների չափանիշները, Հարթը կո-
չում է «վերջնական կանոն»: Դա ամենաբարձր
չափանիշն է համակարգի կանոնների գործո-
ղության համար: Վերջինիս միջոցով ընդ գծվում
են այն առանձնահատկությունները, որոնց առ-
կայությունն օրենքի գերակայությանը հաղոր-
դում է վերջնականություն: Դա կարող է լինել
հասարակ կամ բարդ, ինչպես նաև կարող է

բաժանված լինել մեկը մյուսին ենթակա մասե-
րի, որոնք, այնուամենայնիվ, չեն առաջանում
մեկը մյուսից: Նշվածն իր բնույթով նման է
Անգլիայի իրավական համակարգում նախա-
դեպի և օրենսդրության հարաբերակցությանը:
Ճանաչման կանոնի վավերականությունն ա-
ռաջանում է համապատասխան պաշտոնատար
անձանց կողմից ընդունվելու փաստի հետևան-
քով և այդ իսկ պատճառով որևէ կերպ չի բխում
մեկ այլ կանոնից: Սույն կանոնը պարզապես
տեսական կանխադրույթ չէ: Դա սոցիալական
կանոն է, որի գոյությունը կարող է էմպիրիկո-
րեն արձանագրվել9: 

Հ. Հարթն իր վերոնշյալ գրքում կատարել
է օգտակար և իրատեսական ուսումնասիրու-
թյուն հետևյալի մասին. «Անգլիական իրավուն-
քում նախադեպի օգտագործման ցանկացած
ազնիվ նկարագրություն պետք է հատկացնի
որոշակի տեղ հակասական փաստերի հետևյալ
զույգերի համար: Առաջին հերթին՝ գոյություն
չունի կանոնը բացահայտելու մեկ մեթոդ, որի
համար կոնկրետ նախադեպը կիրառելի է հա-
մարվում: Չնայած դրան՝ լուծում ստացած գոր-
ծերի մեծամասնությունը պարունակում է որո-
շակի աստիճանի անորոշություն: Երկրորդ հեր-
թին՝ գոյություն չունի ցանկացած կանոնի ազ-
դեցիկ կամ միանշանակ ճիշտ ձևակերպում, ո-
րը կազմվել է գործերից: Մյուս կողմից՝ այն
դեպքում, երբ հետագա գործով նախադեպի
կիրառումը հարցականի տակ է, հաճախ առ-
կա է շատ ընդհանուր համաձայնություն առ
այն, որ տվյալ ձևակերպումը համապատաս-
խան է: Երրորդ հերթին՝ նախադեպից առա-
ջացած կանոնի ազդեցիկ կարգավիճակից
անկախ՝ կանոնը համատեղելի է դատարան-
ների ստեղծարար կամ իրավաստեղծ գործու-
նեության հետ: Մի կողմից՝ հետագա գործերը
որոշող դատարանները կարող են կայացնել
նախադեպի բովանդակությանը հակասող ո-
րոշում՝ անտեսելով նախադեպից բխող կանո-
նը, և այդպիսով սահմանել բացառություն՝ հաշ-
վի չառնելով նախադեպը, իսկ հաշվի առնելու
դեպքում՝ մի կողմ դնելով: Նախորդ գործը
տարբերակելու այս գործընթացն իրավական
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7 Մանրամասն տե՛ս, H. L. A. Hart, The Concept of Law, third edition, Leslie Green, Clarendon Law Series, 2012:
8 Տե՛ս նույն տեղը, էջ 51-52:
9 Տե՛ս նույն տեղը, էջ 104:



առումով ներառում է նախկին և ներկա գործե-
րի միջև որոշակի տարբերության սահմանում,
և այդպիսի տարբերությունների շարքը երբեք
չի կարող սպառիչ կերպով բացահայտվել: Մյուս
կողմից՝ նախորդ նախադեպը կիրառելու դեպ-
քում դատարանները կարող են հրաժարվել
նախորդ գործի հետևանքով ձևակերպված կա-
նոնում հայտնաբերված սահմանափակումից
այն հիմքով, որ դա պահանջված չէ ստատու-
տով կամ ավելի վաղ նախադեպով հաստատ-
ված որևէ կանոնի կողմից»10: 

Իրավունքի հայտնի տեսաբան, փիլիսո-
փա, քաղաքագետ Ռ. Մ. Դուորքինը համար-
վում է Հարթի հայեցակարգի քննադատողը:
Նա չի համաձայնվել վերոնշյալ դիրքորոշման
հետ: Դուորքինը պնդել է, որ կանոնների հա-
մակարգին վերաբերող հայեցակարգը չպետք
է նպաստի դատավորների նկատմամբ
սկզբունքների և իրավաստեղծ իշխանության
վերագրմանը: Ենթադրվում է, թե նրանք իրա-
կանացնում են մի հայեցողություն, որով իրա-
կանում չեն տիրապետում11: Սկզբունքները պետք
է տարբերվեն կանոններից: Ըստ Դուորքինի՝
կանոններն ունեն բացառություններ, և տեսա-
կանորեն գոյություն չունի բացառությունների
թվի ավելացումն արգելող որևէ պատճառ: Բա-
ցառությունների զգալի քանակը կարող է հան-
գեցնել կանոնի է՛լ առավել ճշգրիտ սահման-
ման ձևակերպմանը12: Որպես օրինակ՝ կարելի
է ներկայացնել դատավարության ընթացքում
կիրառված այն ընդհանուր սկզբունքը, որ ան-
ձը, ով մինչև պայմանագիրը ստորագրելը չի
ծանոթանում դրա բովանդակությանը, հետա-
գայում չի կարող ազատվել այդ պայմանագրի
հետևանքներից, ինչպես նաև պայմանագրի ա-
զատության հիմնական սկզբունքը: Դատավա-
րության ընթացքում այդ սկբունքները գերա -
կշռել են այն հիմնական դոկտրինան, որի հա-
մաձայն՝ դատարանները չեն կարող ծառայել
որպես անհավասարության և ան արդարության
գործիք: Սկզբունքները կարող են հակասել և
հաճախ հակասում են միմյանց, ինչը հնարա-
վոր չէ հավաստել համապատասխան կանոն-
ների մասին, և դատարանի պարտականու-

թյունն է դրանք համեմատելն ու գերակշռող
սկզբունքը կիրառելը, ինչն էլ հետագայում կհան-
դիսանա գործի լուծման հիմքը՝ պարտադիր
կանոնը: Ինչ վերաբերում է կանոններին՝ դրանց
զգալի քանակի քննարկումն ու հաշվի առնելը
կարող է հանգեցնել դատավորի կողմից այն-
պիսի սկզբունքի ձևակերպմանը, որը կգերա-
դասվի այլ սկզբունքներից:

Հանդիսանալով Հերբերտ Հարթի իրավա-
կան պոզիտիվիմի քննադատ՝ Դուորքինը հա-
մարել է, թե իրավունքն ունի մեկնաբանող գործ-
առույթ: Որոշում կայացնելիս դատավորը մեկ-
նաբանում է, արդարացնում և հիմնավորում
նախկինում ձևավորված փորձը: Դուորքինի
կարծիքով՝ դատավորները, ովքեր տիրապե-
տում են իրավունքի սկզբունքների մասին ան-
սահմանափակ գիտելիքներով և որոշում կա-
յացնելու համար ունեն անսահմանափակ ժա-
մանակ, երբևէ չեն հանգի գործի սխալ լուծմա-
նը: 

Նույնիսկ այն իրավական համակարգում,
որտեղ օրենսդրությունն ու պարտադիր նա-
խադեպն իրավունքի հիմնական, գլխավոր և
վերջնական աղբյուրներ են, նախկին որոշման
dicta-ն ընդունված է հայտնաբերել որևէ սկզբուն-
քի աջակցությամբ:

Հետաքրքրություն է ներկայացնում այն
հարցը, թե արդյոք սկզբունքները պե՞տք է նե-
րառվեն օրենքի սահմանման մեջ: Հարցի բա-
ցասական պատասխանը, այսինքն՝ օրենքի
սահմանման մեջ սկզբունքների բացառումը,
ենթադրում է վերջիններիս երկրորդական նշա-
նակությունը: Նման եզրակացությունը չի կա-
րող ճշգրիտ համարվել այն պարզ պատճառա-
բանությամբ, որ սկզբունքները կազմում են այն
իրավական խնդիրների լուծման կարևոր մա-
սը, որոնց նկատմամբ որևէ կանոն ուղղակիո-
րեն ենթակա չէ կիրառման: Հենց սկզբունքնե-
րի միջոցով է հնարավոր դառնում իրավունքի
զարգացման ընթացքի կանխատեսումը: Դրանք
օրենքներին և իրավունքներին շնորհում են
նաև հստակության կոնկրետ աստիճանի ստույ-
գություն:

Սալմոնդի և Հարթի սահմանած մոտեցում-
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11 Մանրամասն տե՛ս Ronald Dworkin, Taking Rights Seriously, Bloomsbury, London, New Delhi, New York, Sydney, 1977:
12 Տե՛ս նույն տեղը, էջ 24-26:



61

ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ 

ների արդյունքները թույլ են տալիս եզրահան-
գել, որ ստատուտներին և դատական որոշում-
ներին իրավական ուժ շնորհող կանոնները,
Միացյալ Թագավորության և ԵՏՀ-ի (Եվրա-
սիական Տնտեսական Հանձնաժողովի) ուղղա-
կիորեն կիրառելի օրենսդրությունը, գործերի
rationes decidendi-ն, ինչպես նաև տեղական
սովորույթների կանոնները համարվում են Անգ-
լիայի իրավունքի կարևորագույն աղբյուրներ:

«Դատական օրենսդրություն» կամ «դա-
տական օրենսդիր գործունեություն» հասկա-
ցությունը խիստ վերացական է, սակայն հա-
ճախ է օգտագործվում դատավորների կողմից,
ովքեր հավելյալ նշում են, որ դա հազվադեպ
երևույթ է13: Վերացական է նաև դատական ո-
րոշման հայտարարագրային տեսությունից
ստացված հասկացությունը, որի համաձայն՝
դատավորները երբեք չեն ստեղծում օրենք: Ի-
րավունքի մեջ նոր կանոնների սահմանումը
երբեմն անխուսափելի է և իրավունքի ներքին
տրամաբանության արդյունք է: Սույն իրավա-
կան քննարկման առանձնահատկությունը պրո-
ֆեսոր Դուորքինը տեսականորեն կենտրոնաց-
ված է դիտարկել, ինչի միջոցով հերքել է դա-
տավորների կողմից օրենք հրապարակելու տե-
սակետը: Նա տարբերակել է քաղաքական
փաստարկները, որոնք արդարացրել են որո-
շակի հանրային կոլեկտիվ նպատակին նպաս-
տող քաղաքական որոշումները, և սկզբունքա-
յին փաստարկները, որոնք արդարացրել են ո-
րոշակի անհատական կամ կոլեկտիվ իրավուն-
քի ապահովմանը նպաստող քաղաքական ո-
րոշումները14:

Դատավարության կողմերն ունեն այնպի-
սի որոշման իրավունք, որն առավելագույն կեր-
պով համապատասխանում է սկզբունքներին:
Այդ սկզբունքները, իրենց հերթին, ծագում են
օրենքի բովանդակությունը կազմող բաղադրիչ
մասերից: Ինչ վերաբերում է նախադեպերին՝
Դուորքինն ընդգծել է դրանց գործադրման ու-
ժը, որը համապատասխանում է ratio decidendi
հասկացությանը, և դրանց ազդեցիկ ուժի միջև
կարևոր տարբերությունը: Հետագա գործերում
նախադեպերը կարող են ազդել օրենքի զար-
գացման վրա այնպիսի եղանակով, որը չի հա-

մապատասխանում դա հարկադրող կանոննե-
րին, որոնք թելադրում են, որ դատական հիե-
րարխիայի շրջանակներում դատարանները եր-
բեմն կապված են նախորդ որոշումների rationes
decidendi-ով: Դուորքինը պնդել է, որ նախա-
դեպերի նմանատիպ պատճառաբանություննե-
րը կարող են բացատրվել և հիմնավորվել միայն
այն դեպքում, եթե դատական պատճառաբա-
նությունն առաջնորդվում է սկզբունքային, այլ
ո՛չ քաղաքական փաստարկներով: Նախադե-
պերը համահունչ կերպով մեկնաբանելու հա-
մար դատարանը պետք է ընդունի, որ պատ-
ճառաբանությունները պաշտպանված են իրա-
վունքներով և սկզբունքներով, այլ ո՛չ քաղաքա-
կանությամբ:

Այնուամենայնիվ, հարկ է հիշատակել, որ
Անգլիայի նախադեպային հարկադրական կա-
նոնների որոշ մանրամասները կարգավորված
չեն կամ հակասական են, ինչը համարվում է
դատական պրակտիկայի ամբողջությամբ ամ-
րագրված չլինելու արդյունք: Եթե առկա են
այնպիսի գործեր, որտեղ օրենքը չի սահմա-
նում հարցի ամբողջական և ճշգրիտ լուծումը,
ապա դատավորը պետք է ընտրի իր նախընտ-
րած լավագույն տարբերակը (պատասխանը): 

Փաստերի վերաբերյալ հարցերով որոշում-
ները չեն կազմում նախադեպ: Օրենքի և փաս-
տի միջև տարբերությունը պետք է դիտարկվի
տարբեր համատեքստերում: Առաջնահերթ գոր-
ծում է այն ընդհանուր կանոնը, որ ժյուրիի առ-
կայությամբ քննվող գործի ընթացքում փաս-
տերին վերաբերող հարցերը պետք է լուծվեն
ժյուրիի կողմից, իսկ օրենքին վերաբերող հար-
ցերը վերապահված են դատավորին: Այնու-
հետ գործում է այն կանոնը, որ կոմսության
դատարանի կոնկրետ տեսակի որոշումների,
մասնավորապես՝ փաստերին վերաբերող հար-
ցերի համար նախատեսված չէ բողոքարկման
կարգ: Երրորդ կանոնն այն դոկտրինն է, որ
փաստերին վերաբերող որոշումները նախա-
դեպ չեն՝ ելնելով յուրաքանչյուր դեպքի առանձ-
նահատկությունից: Այստեղ որպես փաստերին
վերաբերող կարող են ներկայացվել կառուց-
վածքի հարցերը: Օրինակ՝ Վերաքննիչ դատա-
րանի որոշման համաձայն՝ արբիտրաժի ընդ- Օ
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13 Տե՛ս Марченко М. Н., Судебное правотворчество и судейское право, 2-е изд, Проспект, М., 2017:
14 Տե՛ս Ronald Dworkin, Taking Rights Seriously, Bloomsbury, London, New Delhi, New York, Sydney, 1977, էջ 116-117:



հանուր ձևի պայմանները մեկնաբանող և կազ-
մող նախորդ որոշումները այդ որոշումը կա-
յացրած դատարանի կամ ստորադաս դատա-
րանների համար պարտադիր նախադեպեր
չեն, քանի որ արբիտրաժային պայմանավոր-
վածությունը յուրաքանչյուր գործում առանձնա-
հատուկ է և կախված է պայմանագրի կոնկրետ
հանգամանքներից: Նախադեպի դոկտրինայի
համատեքստում օրենքին կամ փաստին վերա-
բերող հարցը, ամեն դեպքում, համարվում է ի-
րավական հարց: Կարելի է ենթադրել, թե նա-
խադեպային կանոնների համատեքստում ցան-
կացած հարց, որը ենթակա է լուծման ժյուրիի
կողմից, պետք է դիտարկվի որպես փաստին
վերաբերող հարց: Օրենքի և փաստի տարբե-
րակման նկատառումներից ելնե լով՝ անհրա-
ժեշտ է ձևակերպել հստակ թեստ, ինչն էլ կազ-
մում է զգալի դժվարություն: 

Նախադեպային կանոնները հիմնված են
դատական պրակտիկայի վրա: Դրանք աստի-
ճանաբար զարգանում են: Հետագա զարգա-
ցումները կարող են շտկել մի շարք չկարգա-
վորված հարցեր: Նախադեպային որոշումը,
անկասկած, կարող է փոփոխվել կամ չեղյալ
հայտարարվել Խորհրդարանի կողմից: Խորհըր-
դարանական նման իրավասությունը վերաբե -
րում է նույնիսկ արմատապես հաստատված
նախադեպային կանոնին: Օրենսդրությունը,
թեև անուղղակիորեն, միշտ թողել է իր ազդե-
ցությունը նախադեպային կանոնների բովան-
դակության ձևավորման վրա:

Իրավաբանների ուշադրությանն է արժա-
նացել այն հարցը, թե արդյոք իրավունքների
օրինագիծն ու հատկապես մարդու իրավունք-
ներին և հիմնարար ազատություններին վերա-
բերող Եվրոպական կոնվենցիան պե՞տք է նե-
րառվեն Միացյալ Թագավորության ներքին օ-
րենսդրության մեջ: Հարցի դրական պատաս-
խանն ընդգծում է Անգլիայի նախադեպի դոկտ-
րինայում որոշակի հետևանքների առաջացու-
մը: Օրինակ՝ Անգլիայի դատարանը կապված
չէր լինի Վերաքննիչ դատարանի կամ Լորդե-
րի պալատի որոշմամբ, եթե այդ որոշումը հա-
կասեր կամ չհամատեղեր Մարդու իրավունք-
ների եվրոպական դատարանի (ՄԻԵԴ) որևէ
կանոնի կամ որոշման հետ: Եթե դատարան-

ները ձեռք են բերում նախնական օրենսդրու-
թյունը սահմանադրական կարգով վերանայե-
լու իշխանություն, ապա Խորհրդարանը կորց-
նում է այդ որոշումները փոփոխելու կամ չեղ-
յալ հայտարարելու իր ուժը: Եվ, որպես հետևանք՝
սահմանադրականորեն կարող են վերացվել
այն կանոնները, որոնց համաձայն՝ վերաքննիչ
դատարանները պարտավորված են իրենց սե-
փական որոշումներով, իսկ Լորդերի պալատը
չի կարող հրաժարվել իր սեփական նախկին ո-
րոշումներից:

Գործնականում որևէ անդրադարձ չի կա-
տարվում այն պատճառներին և հիմքերին, թե
ինչո՞ւ նախադեպային իրավունքի հիմնական
առարկաների նկատմամբ կիրառելի նախադե-
պային կանոնները չպետք է կիրառվեն օրենս -
գրքերի կառույցների ներքո: Եթե իրավական
համակարգում նախադեպի դոկտրինան ցան-
կալի է, ինչպես, օրինակ՝ Անգլիայում, որտեղ
գոյություն չունեն օրենսգրքեր, սակայն դրանց
փոխարեն առկա են համապատասխան ստա-
տուտներ, ապա օրենսգրքի ներքո նախադե-
պը կարող է լինել հավասարապես ցանկալի:
Թերությունների առկայության դեպքում դրանք
պետք է վերացվեն օրենսդրության կողմից:
Մյուս կողմից՝ ընդհանուր դրույթներով օրենս-
գիրքը կարող է անցանկալի դարձնել նախա-
դեպի խիստ դոկտրինան ամրագրելու հանգա-
մանքը: Ընդհանուր դրույթները չեն կարող հեշ-
տությամբ փոփոխվել, ինչը խիստ անհրաժեշ-
տություն է՝ ելնելով փոփոխվող ժամանակնե-
րին և պայմաններին համապատասխանելու
նպատակներից: Այն պարագայում, երբ օրենս -
գրքով սահմանված դրույթը որևէ փոփոխու-
թյուն է կատարում նախորդ օրենքում, նախկին
գործերով որոշումներին հարկ է հղում կատա-
րել միայն այն ժամանակ, երբ առկա է նախա-
դեպային իրավունքի որոշակի անորոշություն:

Այսպիսով՝ կարելի է փաստել, որ իրավուն-
քի աղբյուրների զարգացման ներկա փուլում
ընդհանուր իրավունքի համակարգում գրված
օրենսդրության (պառլամենտական ակտերի-
ստատուտների) դերն ու նշանակությունը ավե-
լի է բարձրանում, և նախադեպային որոշում-
ները չեն կարող հակասել գործող ստատու-
տային իրավունքին: 
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ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ 

Ներ կա ժա մա նա կաշր ջա նում Հա յաս տա -
նում շա րու նա կում է կազ մա վոր վել պե տա կա -
նու թյան նոր տե սակ։ Հայ կա կան տնտե սու -
թյան հա ջող բա րե փո խու մը, մնաց յալ ա մեն ին -
չից բա ցի, են թադ րում է նաև պե տա կան կա -
ռա վար ման հա մա կար գի հիմ նա կան գոր ծա -
ռույթ նե րի տե սու թյան ու պրակ տի կա յի հա -
մար ժեք փո փո խու թյուն ներ բո լոր մա կար դակ -
նե րում։ 

Պե տա կան կա ռա վար ման հիմ նա կան գոր -
ծա ռույթ նե րից մե կը ֆի նան սա կան արդ յու -
նավետ հա մա կար գի ստեղ ծումն է ու ամ րա -
պնդու մը և, հա մա պա տաս խա նա բար, ֆի նան -
սա կան վե րահս կո ղու թյան հա մա կար գի ստեղ -
ծու մը տե՛ս 1։

Սո ցիալ-տնտե սա կան ոչ մի հիմ նախն դիր
չի կա րող բա րե հա ջող լու ծում ստա նալ, ե թե չի
կա տար վում անհ րա ժեշտ կար գա վո րում ֆի -
նան սաբյու ջե տա յին ո լոր տում, ե թե պե տա կան
վե րահս կո ղու թյան հա մա կար գին հա տուկ չէ
պատ շաճ կա յու նու թյու նը։ Ա հա՛ թե ին չու արդյու -
նա վետ և գոր ծուն ֆի նան սա կան վե րահս կո -
ղու թյու նը ու ժեղ իշ խա նու թյան պայ ման է: 

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 111-րդ հոդ վա ծի 1-
ին կե տի համաձայն.

«Ազ գա յին ժո ղո վը վե րահս կո ղու թյուն է ի -
րա կա նաց նում պե տա կան բյու ջեի կա տար ման,
ինչ պես նաև օ տա րերկր յա պե տու թյուն նե րից և
մի ջազ գա յին կազ մա կեր պու թյուն նե րից ստաց -
ված փո խա ռու թյուն նե րի և վար կե րի օգ տա -
գործ ման նկատ մամբ», իսկ 198-րդ հոդ վա ծի 1-
ին կե տի հա մա ձայն. «Հաշ վեքն նիչ պա լատն
ան կախ պե տա կան մար մին է, ո րը հան րա յին
ֆի նանս նե րի և սե փա կա նու թյան ո լոր տում հաշ -
վեքն նու թյուն է ի րա կա նաց նում պե տա կան բյու -
ջեի և հա մայն քա յին բյու ջե նե րի մի ջոց նե րի,
ստա ցած փո խա ռու թյուն նե րի ու վար կե րի, պե -
տա կան և հա մայն քա յին սե փա կա նու թյան օգ -

տա գործ ման օ րի նա կա նու թյան և արդ յու նա վե -
տու թյան նկատ մամբ»  տե՛ս 2։

Պե տա կան բյու ջե տա յին վե րահս կո ղու թյու -
նը պե տու թյան ֆի նան սա կան քա ղա քա կա նու -
թյան ան բա ժա նե լի մասն է: Պե տա կան բյու ջե -
տա յին վե րահս կո ղու թյան ու սում նա սի րու թյան
հրա տա պու թյու նը բա ցատր վում է այն հան գա -
ման քով, որ պե տա կան ֆի նան սա կան վե րա -
հսկո ղու թյան արդ յու նա վետ հա մա կար գի ստեղ -
ծու մն ամ բող ջու թյամբ վերց րած տնտե սու թյան
կա ռա վար ման գոր ծըն թա ցի վե րա փո խում նե -
րի, նրա զար գաց ման և կա յու նաց ման կարևո -
րա գույն նա խադր յալ նե րից մեկն է: 

Միան գա մայն ակ ներև է, որ մար դիկ միշտ
կհար գեն և կ սա տա րեն իշ խա նու թյա նը, ե թե
հա մոզ ված լի նեն, որ այն մի ջոց նե րը, ո րոնք ի -
րենք՝ որ պես օ րի նա վոր քա ղա քա ցի ներ, հար -
կե րի տես քով դնում են նրա տրա մադ րու թյան
տակ, ծախս վում են հօ գուտ հան րա յին շա հե րի
և օգ տա գործ վում են արդ յու նա վե տո րեն:

Տն տե սու թյան և ֆի նան սա կան հա մա կար -
գի բնա կա նոն գոր ծու նեու թյան ա նա ռար կե լի
պայ մա նը ֆի նան սա կան վե րա հսկո ղու թյունն է,
ո րը պե տա կան վո րահս կո ղու թյան բաղ կա ցու -
ցիչ մասն է կազ մում  տե՛ս 3, 33։

Մաս նա գի տա կան գրա կա նու թյան մեջ
միաս նա կան կար ծիք չկա պե տա կան ֆի նան -
սա կան վե րահս կո ղու թյան սահ ման ման մա սին՝
ընդ հան րա պես, և պե տա կան բյու ջե տա յին վե -
րահս կո ղու թյան սահ ման ման մա սին՝ մաս նա -
վո րա պես [4, 298]: 

Այս պի սով՝ վե րահս կո ղու թյան հետ ա ռա -
վե լա պես առնչ վում է պե տա կան մար մին նե րի
այն պի սի գոր ծա ռույթ, ինչ պի սին հսկո ղու թյունն
է: 

«Վե րահս կո ղու թյուն» և «հսկո ղու թյուն» հաս -
կա ցու թյուն նե րը տե սու թյան, ինչ պես նաև օ -
րենսդ րա կան գոր ծու նեու թյան մեջ օգ տա գործ -
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վում են հա ճախ, սա կայն դրանք միմ յան ցից
տար բե րա կե լու միան շա նակ չա փո րո շիչ ներ
առայ սօր դեռևս չկան:

Գիտ նա կան նե րի մի խումբ պնդում է, որ
վե րահս կո ղու թյու նը և հս կո ղու թյու նը գոր ծու -
նեու թյան ինք նու րույն տե սակ ներ են։ Ա ռա վել
տա րած ված է այն տե սա կե տը, թե վե րահս կո -
ղու թյու նը և հս կո ղու թյու նը միմ յանց հա րա բե -
րակ ցում են՝ ինչ պես ամ բող ջի եր կու մա ս։ Սա -
կայն այս տե սա կե տի կողմ նա կից նե րից մի քա -
նի սը հսկո ղու թյու նը սահ մա նում են իբրև վե -
րահս կո ղու թյան մաս, մյուս նե րը, ընդ հա կա -
ռակն՝ վե րահս կո ղու թյունն իբրև հսկո ղու թյան
մաս։ «Վե րոնշ յալ հաս կա ցու թյուն նե րի միանշա -
նակ ըմբռ նում չկա։ Նոր մա տի վա յին ո րոշ ակ -
տե րում օգ տա գործ վում է միայն «վե րա հսկո -
ղու թյուն» տեր մի նը, մյուս նե րում՝ «հսկո ղու թյուն»
տեր մի նը։ Մի շարք նոր մա տի վա յին ակ տե րում
էլ օգ տա գործ վում են այդ եր կու տեր մին ը միա -
ժա մա նակ» [5, 9]:

Այս պի սով՝ հսկո ղու թյան էու թյու նը կազ -
մում է օ րի նա կա նու թյան և ի րա վա կար գի ա -
պա հո վու մը՝ օ րի նա խախ տում նե րի բա ցա հայտ -
ման ու վե րաց ման, ինչ պես նաև դրանց վե րա -
բեր յալ նա խազ գու շա ցում նե րի ճա նա պար հով։ 

Հս կո ղու թյու նը, ի տար բե րու թյուն վե րա -
հսկո ղու թյան, չի պա րու նա կում վար չա կան գոր -
ծա ռույթ ներ [տե՛ս 5, 9]: 

Լեհ գիտ նա կան Ե. Ստա րոսց յա կոն գրում
է. «Վե րահս կո ղու թյու նը գոր ծե րի ի րա կան վի -
ճա կի հսկո ղու թյունն է, ձևա կեր պու մը և բա ցա -
հայ տու մը, փաս տա ցի վի ճա կի և նա խանշ ված
նպա տակ նե րի հա մադ րու թյու նը, ա պօ րի նի
երևույթ նե րի դեմ հան դես գա լը, ա հա զան գը
պատ կան մար մին նե րին՝ ա ռանց, սա կայն,
ստուգող մար մին նե րի գոր ծու նեու թյան ուղ ղու -
թյան փո փո խու թյուն նե րի վե րա բեր յալ ո րո շում -
ներ ըն դու նե լու ի րա վուն քի» [4, 199]: 

Մեկ այլ պնդման հա մա ձայն. «Վե րահս կո -
ղու թյու նը հսկո ղա կան և ստու գիչ աշ խա տանքն
է՝ ըն դուն ված կա ռա վար չա կան ո րո շում նե րին,
օ րենք նե րին, պլան նե րին, նոր մե րին, չա փա նիշ -
նե րին, կա նոն նե րին, հրա ման նե րին օբ յեկ տի
գոր ծառ նու թյան գոր ծըն թա ցի հա մա պա տաս -
խա նու թյան վե րա բեր յալ. դա նաև օբ յեկ տի վրա
սուբ յեկ տի ազ դե ցու թյան արդ յունք նե րի բա ցա -
հայտ ման աշ խա տանքն է, ո րը թույլ է տվել շե -
ղում ներ կա ռա վար չա կան ո րո շում նե րի պա -

հանջ նե րից, կազ մա կերպ ման և կար գա վոր -
ման ըն դուն ված սկզբունք նե րից» [6, 125]։

Ֆի նան սա կան վե րահս կո ղու թյան մա սին
խո սե լիս նախ պետք է սահ մա նել «ֆի նանս -
ներ» հաս կա ցու թյու նը: Ֆի նանս նե րը տնտե սա -
կան հա րա բե րու թյուն ներ են, ո րոնք կապ ված
են դրա մա կան մի ջոց նե րի կենտ րո նաց ված և
ա պա կենտ րո նաց ված ֆոն դե րի ձևա վոր ման,
ծա վալ ման և օգ տա գործ ման հետ՝ պե տու թյան
կամ տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մարմ նի
գոր ծա ռույթ ներն ի րա կա նաց նե լու, ինչ պես նաև
պե տու թյա նը պատ գամ ված լիա զո րու թյուն ներն
ի րա կա նաց նե լու և ընդ լայն ված վե րար տադ րու -
թյան պայ ման ներ ա պա հո վե լու նպա տա կով,
այդ ըն թաց քում ի րա կա նա նում են ներ քին հա -
մա խառն ար տադ րան քի բաշ խումն ու վե րա -
բաշ խու մը և վե րահս կո ղու թյու նը հա սա րա կա -
կան պա հան ջար կի բա վա րար ման հա մար [7,
199]: 

Նյու թա կան տե սանկ յու նից՝ ֆի նանս նե րը
ներ կա յաց նում են պե տու թյան, հա մայնք նե -
րի, ձեռ նար կու թյուն նե րի, հաս տա տու թյուն նե -
րի, կազ մա կեր պու թյուն նե րի դրա մա կան ֆոն -
դե րը, ո րոնք օգ տա գործ վում են հա սա րա կու -
թյան պա հանջ մունք նե րը նյու թա պես բա վա -
րա րե լու և ար տադ րու թյու նը զար գաց նե լու
համար։ Այդ պի սի մի ֆոնդ է բյու ջեն։ Դրա մա -
կան մի ջոց նե րի թվարկ ված ֆոն դե րի ամ բող -
ջու թյունը պե տու թյան ֆի նան սա կան ռե սուրս -
ներն են [8, 18]։

Պե տա կան վե րահս կո ղու թյու նը պե տա կան
կա ռուց ված քի պար տա դիր մասն է, երկ րի կա -
ռա վար ման ա ռաջ նա յին գոր ծա ռույթ նե րից մե -
կը, ֆի նան սա վար կա յին հա մա կար գի բնա կա -
նոն գոր ծառ նու թյան պար տա դիր պայ մա նը։ Դա
մեծ չա փով պայ մա նա վոր ված է այն հան գա -
ման քով, որ հատ կա պես պե տա կան մար մին -
նե րի վրա է դրվում հա սա րա կու թյան ան դամ -
նե րի ֆի նան սա կան ի րա վուն քի և շա հե րի պաշտ -
պա նու թյան, չա րա շա հում նե րի և գո ղու թյուն նե -
րի կանխ ման ու նա խազ գու շաց ման տար բեր
մի ջոց նե րի օգ տա գործ ման գոր ծա ռույթ նե րի գե -
րակ շիռ մա սը [9, 337]։ Պե տա կան և հա մայն -
քա յին ֆի նան սա կան վե րահս կո ղու թյունն ի րա -
կա նաց վում է ֆի նան սա կան քա ղա քա կա նու -
թյան շրջա նակ նե րում և ու նի մի քա նի աս պեկտ.

 Պե տա կան կա ռա վար ման գոր ծա ռույթ
է։ Ա պա հո վում է ֆի նան սաի րա վա կան
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հա րա բե րու թյուն նե րի մաս նա կից նե րի
ֆի նան սա կան գոր ծու նեու թյան ստու գու -
մը՝ ի րա վուն քի նոր մե րի խախ տում նե րի
վե րաց ման կամ բա ցա հայտ ման նպա -
տա կով։

 Պե տու թյան կա ռա վար չա կան ո րո շա կի
գոր ծու նեու թյան փու լե րից մե կն է։

 Ֆի նան սաի րա վա կան կար գա վոր ման
հա մա կար գում հե տա դարձ կա պի ձևե -
րից մե կն է։

 Ֆի նան սա կան ո լոր տում օ րի նա կա նու -
թյան և ի րա վա կար գի պահ պան ման մի -
ջոց է։ 

Վե րահս կո ղու թյունն ի րա կա նաց վում է ե -
րեք փու լով.

 Հաշ վա ռում։ Սա օբ յեկ տի դրու թյու նը և
դի նա մի կան ար տա ցո լող տե ղե կատ վու -
թյան հա վա քագ րումն է, պահ պա նու մը
և նախ նա կան մշա կու մը։

 Ըստ էու թյան վե րահս կո ղու թյուն։ Ար -
տա հայտ վում է հաշ վառ ման փաս տա -
կան տվյալ նե րի՝ պլա նա վոր ված կամ
նոր մա տի վա յին տվյալ նե րի հետ հա մե -
մա տու թյան, օբ յեկ տի ու նեց ված քի (դրու -
թյան) կամ ըն թա ցող գոր ծըն թաց նե րի
մեջ շե ղում նե րի բա ցա հայտ ման մեջ։

 Վեր լու ծու թյուն։ Բա ցա հայտ ված շե ղում -
նե րի պատ ճառ նե րի ո րո շում և դրանց
վե րաց ման մի ջո ցա ռում նե րի մշա կում
[տե՛ս 14]:

«ՀՀ բյու ջե տա յին հա մա կար գի մա սին» ՀՀ
օ րեն քի 3-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի համաձայն.
«Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան բյու ջե տա յին
հա մա կարգն ի րա վուն քի նոր մե րով կար գա վոր -
վող Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան տնտե -
սա կան հա րա բե րու թյուն նե րի և Հա յաս տա նի
Հան րա պե տու թյան պե տա կան կա ռուց ված քի
վրա հիմն ված հետևյալ եր կու մա կար դա կի բյու -
ջե նե րի ամ բող ջու թյունն է`

ա) ա ռա ջին մա կար դակ` պե տա կան բյու -
ջե.

բ) երկ րորդ մա կար դակ` հա մայնք նե րի բյու -
ջե ներ»:

24-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն. «Պե տա կան
բյու ջեի կա տար ման վե րահս կո ղու թյունն ի րա -
կա նաց նում է Ազ գա յին ժո ղո վը, իսկ 34-րդ
հոդ վածի հա մա ձայն` Հա մայնք նե րի բյու ջե նե -
րի կա տար ման վե րահս կո ղու թյու նն ի րա կա -

նաց նում են հա մայն քի ա վա գա նին, Ազ գա յին
ժո ղո վը և կա ռա վա րու թյու նը` օ րեն քով ի րենց
վե րա պահ ված լիա զո րու թյուն նե րի շրջա նակ -
նե րում [ տե՛ս 10]։

Ֆի նան սա կան վե րահս կո ղու թյան հա մա -
կար գում հա տուկ ա ռանձ նաց վում է բյու ջե տա -
յին վե րահս կո ղու թյու նը, որը «պե տա կան ֆի -
նան սա կան վե րահս կո ղու թյան տե սակ է և ի -
րա կա նաց վում է բյու ջե տա յին վե րահս կո ղու -
թյան ո լոր տում՝ ուղղ ված բյու ջե տա յին կար գա -
վոր մանն ու բյու ջե տա յին գոր ծըն թա ցի մաս -
նա կից նե րի գոր ծու նեու թյան տնտե սա կան արդ -
յու նա վե տու թյա նը և օ րի նա կա նու թյա նը [տե՛ս
11, 120]։ 

Մաս նա գի տա կան գրա կա նու թյան մեջ կա
բյու ջե տա յին վե րահս կո ղու թյան հետևյալ սահ -
մա նու մը. «Դա պե տա կան ֆի նան սա կան վե -
րահս կո ղու թյան բաղ կա ցու ցիչ մասն է, որը
պե տա կան լիա զոր մար մին նե րի գոր ծու նեու -
թյուն է՝ պե տու թյան և իշ խա նու թյան տե ղա -
կան մար մին նե րի կենտ րո նաց ված դրա մա կան
մի ջոց նե րի ձևա վոր ման, բաշխ ման և օգ տա -
գործ ման ստուգ ման ուղ ղու թյամբ» [9, 338]։
Վե րոնշ յա լին բա վա կան մոտ է հետևյալ սահ -
մա նու մը. «Բ յու ջե տա յին վե րահս կո ղու թյու նը
ֆի նան սա տնտե սա կան վե րա հսկո ղու թյան բաղ -
կա ցու ցիչ մա սե րից մեկն է և դի տարկ վում է
որ պես մի ջո ցա ռում նե րի ամ բող ջու թյուն, ո րոնք
անց կաց վում են պե տա կան մար մին նե րի կող -
մից՝ դրա մա կան ֆոն դե րի ձևա վոր ման, բաշխ -
ման և օգ տա գործ ման մեջ օ րի նա կա նու թյան,
նպա տա կա հար մա րու թյան ու արդ յու նա վե տու -
թյան ստուգ ման, ինչ պես նաև բյու ջե ե կա -
մուտ նե րի մուտ քի մե ծաց ման, բյու ջե տա յին
կար գա պա հու թյան բա րե լավ ման ուղ ղու թյամբ»
[12, 576]։ 

Այս պի սով՝ բյու ջե տա յին վե րահս կո ղու թյու -
նը ֆի նան սա կան վե րահս կո ղու թյան ինք նու -
րույն տե սակ է և գոր ծու նեու թյուն՝ տար բեր
սուբ յեկտ նե րի այն գոր ծո ղու թյուն նե րի օ րի նա -
կա նու թյան, արդ յու նա վե տու թյան, նպա տա կա -
հար մա րու թյան և ար ժա նա հա վա տու թյան
ստուգ ման ուղ ղու թյամբ, ո րոնք ուղղ ված են
կենտ րո նաց ված դրա մա կան մի ջոց նե րի ձևա -
վոր մա նը, բաշխ մա նը և օգ տա գործ մա նը։

Այդ պի սի հիմ նա րար նոր մա տիվ-ի րա վա -
կան ակտ, որն ամ րագ րել է ֆի նան սա կան, ինչ -
պես նաև բյու ջե տա յին վե րահս կո ղու թյան
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սկզբունք նե րը, վե րահս կո ղու թյան ղե կա վար
սկզբունք նե րի Լի մա յի հռչա կա գի րն է: Մի ջազ -
գա յին ի րա վուն քի տե սանկ յու նից Լի մա յի հռչա -
կա գի րը չու նի պար տա դիր բնույթ, այ նուա մե -
նայ նիվ, պե տա կան ֆի նան սա կան վե րահս կո -
ղու թյան կազ մա կեր պու թյուն նե րի մի ջազ գա յին
փոր ձի ամ փո փու մն է։ Պե տու թյու նը, ո րը որ -
պես հիմք է ըն դու նել Լի մա յի հռչա կա գի րը, ար -
տա հայ տում է իր հա մա ձայ նու թյու նն այն կան -
խա դրույթ նե րին, ո րոնք ըն դուն վել են մի ջազ -
գա յին հան րու թյան կող մից՝ պե տա կան ֆի նան -
սա կան վե րահս կո ղու թյան ստեղծ ման և ի րա -
կա նաց ման պատ մա կան փորձն ընդ հան րաց -
նե լու ըն թաց քում, ո րոն ցից էլ ա ծանց վում են
Լի մա յի սկզբունք նե րը.

 բարձ րա գույն վե րահս կիչ մարմ նի
(խորհր դա րա նա կան վե րահս կո ղու թյան
մարմ նի) ան կա խու թյուն.

 նախ նա կան վե րահս կո ղու թյան և փաս -
տա ցի վե րահս կո ղու թյան զու գակ ցում.

 ար տա քին և ներ քին վե րահս կո ղու թյան
զու գակ ցում [տե՛ս 14]:

Բա ցի այս՝ ըն դուն վում են ֆի նան սա կան
վե րահս կո ղու թյան հետևյալ սկզբունք նե րը.

 պլա նայ նու թյուն,
 ա նընդ հա տու թյուն,
 օ րի նա կա նու թյուն,
 ան կա խու թյուն.
ֆի նան սա կան ան կա խու թյու նը են թադ րում

է՝
 օբ յեկ տի վու թյուն,
 հրա պա րա կայ նու թյուն,
 պա տաս խա նատ վու թյուն,
 գոր ծա ռույթ նե րի և լիա զո րու թյուն նե րի

սահ մա նա փա կում,
 հա մա կար գայ նու թյուն,
 արդ յու նա վե տու թյուն։
Բ յու ջե տա յին վե րահս կո ղու թյան գլխա վոր

խնդի րը հա մար վում է ա ջակ ցու թյու նը պե տու -
թյան ֆի նան սա կան քա ղա քա կա նու թյան հա -
ջող ի րա կա նաց մա նը՝ ֆի նան սա կան օ րենսդրու -
թյան, ֆի նան սա կան կար գա պա հու թյան ա պա -
հով ման մի ջո ցով։ Բ յու ջե տա յին վե րահս կո ղու -
թյու նը նպաս տում է ֆի նան սա կան արդ յու նա -
վետ քա ղա քա կա նու թյան մշակ մա նը և ի րա -
գործ մա նը, ա պա հո վում է պե տա կան բյու ջե
մուտ քե րի ա ռա վե լա գույն աճ և տն տե սու թյան
զար գա ցում [տե՛ս 13, 85]։

Բ յու ջե տա յին վե րահս կո ղու թյան խնդիր -
ներ են հա մար վում նաև.

 գոր ծող բյու ջե տա յին և հար կա յին օ -
րենսդ րու թյան պահ պա նու թյան վե րա -
հսկո ղու թյու նը,

 բյու ջեի և ար տաբ յու ջե տա յին ֆոն դե րի
կազմ ման ու կա տար ման ճշտու թյան ա -
պա հո վու մը,

 պե տա կան բյու ջեի հան դեպ քա ղա քա -
ցի նե րի և տն տես վա րող սուբ յեկտ նե րի
պար տա վո րու թյուն նե րի ժա մա նա կին և
լիա կա տար կա տար ման ա պա հո վու մը,

 բյու ջե տա յին և ար տաբ յու ջե տա յին ֆոն -
դե րի մի ջոց նե րի արդ յու նա վե տու թյան
և օգ տա գործ ման ստու գու մը,

 բան կե րում և այլ վար կա յին հաս տա -
տու թյուն նե րում բյու ջե տա յին մի ջոց նե -
րի ու ար տաբ յու ջե տա յին ֆոն դե րի շրջա -
նա ռու թյան ստու գու մը,

 միջբ յու ջե տա յին հա րա բե րու թյուն նե րի
մե խա նիզմ նե րի ի րա կա նաց ման վրա
վե րահս կո ղու թյու նը,

 զա նա զան մա կար դակ նե րի բյու ջե ներ
ե կա մուտ նե րի ա ճի ռե սուրս նե րի բա ցա -
հայ տու մը, պե տա կան սե փա կա նու թյան
պահ պան ման ա պա հո վու մը։ 

Բ յու ջե տա յին վե րահս կո ղու թյան հիմ նա -
կան դրույթն ար տա հայտ վում է իր գոր ծա ռույթ -
նե րում։ Հա մար վե լով այն պի սի գոր ծոն, ո րի օգ -
նու թյամբ ա պա հով վում է սո ցիա լա կան հա մա -
կար գի բնա կա նոն գոր ծառ նու թյու նը, վե րահս -
կո ղա կան գոր ծու նեու թյու նը հա սա րա կա կան
հա րա բե րու թյուն նե րի վրա կի րա ռում է ներ գոր -
ծու թյան ի րա վա կան մի ջոց ներ հետևյալ գոր -
ծա ռույթ նե րի օ ժան դա կու թյամբ՝ շե ղում նե րի
բա ցա հայ տում, շե ղում նե րի պատ ճառ նե րի վեր -
լու ծու թյուն, վե րահս կո ղու թյան օբ յեկ տի գոր -
ծու նեու թյան շտկում, կան խում։ 

 Շե ղում նե րի բա ցա հայ տու մը նե րա ռում
է գոր ծու նեու թյան լայն շրջա նակ։ 

 Հայտ նա բեր ված շե ղում նե րի պատ ճառ -
նե րի վեր լու ծու թյուն։

 Գոր ծու նեու թյան շտկման կամ ուղղ ման
գոր ծա ռույթը այն պի սի ա ռա ջարկ նե րի
մշա կում է, ո րոնք օգ նում են բյու ջեի
ձևա վոր ման և կա տար ման ըն թաց քում
հայտ նա բեր ված շե ղում նե րի վե րաց մա -
նը, այդ թվում՝ նաև հիմ նար կու թյուն նե -

66

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ 
Օ

Ր
Ի

Ն
Ա

Կ
Ա

Ն
Ո

Ւ
Թ

Յ
Ո

Ւ
Ն

  №
1

0
7

  2
0

1
8



67

ՖԻՆԱՆՍԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ 

րի ու ձեռ նար կու թյուն նե րի ֆի նան սա -
տնտե սա կան գոր ծու նեու թյան ըն թաց -
քում։

 Կանխ ման գոր ծա ռույ թը վե րահս կո ղա -
կան գոր ծու նեու թյան արդ յու նա վե տու -
թյան ամ րապնդ ման կարևո րա գույն
տար րե րից մեկն է կան խար գե լիչ աշ -
խա տան քն ի րա վա խախ տում նե րի
կանխ ման ուղ ղու թյամբ։ 

Այս պի սով՝ բյու ջե տա յին վե րահս կո ղու թյու -

նը բյու ջե տա յին գոր ծըն թա ցի կարևո րա գույն
տարր է և ա պա հո վում է պե տա կան ֆի նան սա -
կան հա մա կար գի գոր ծառ նու թյան արդ յու նա -
վե տու թյու նը։

Այս ա ռու մով՝ հրա տապ նշա նա կու թյուն է
ստա նում պե տա կան բյու ջե տա յին վե րահս կո -
ղու թյան դե րի մե ծա ցու մը, ինչ պես նաև դրա
հե տա զո տու թյու նը և արդ յու նա վե տու թյան բարձ -
րաց ման ու ղի նե րի հայտնաբերումը։
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ՀՈՎՍԵՓ ՔՈՉԱՐՅԱՆ
Հայ-ռուսական համալսարանի իրավագիտության ֆակուլտետի 
երկրորդ կուրսի մագիստրանտ

ՀԱՐԲԱԾՈՒԹՅԱՆ ՎԻՃԱԿՈՒՄ ՀԱՆՑԱՆՔ ԿԱՏԱՐԱԾ ԱՆՁԱՆՑ ՔՐԵԱԿԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ 
ՈՐՈՇ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐ

Հոդ վա ծում ու սում նա սիր վում են հար բա ծու թյան վի ճա կում հան ցանք կա տա րած ան ձի քրեա կան պա տաս խա -
նատ վու թյան խնդիր նե րը: Հե ղի նա կը, ու սում նա սի րե լով ար տա սահ մա նյան պե տու թյուն նե րի օ րենսդ րա կան փոր ձը,
հան գել է այն եզ րա կա ցու թյան, որ նշված ինս տի տու տի պատ շաճ ի րա վա կար գա վո րումն ա պա հո վե լու նպա տա կով
անհ րա ժեշտ է ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քում նե րա ռել նոր ի րա վա կան նորմ, ո րը հնա րա վու թյուն կըն ձե ռի ալ կո հո լի,
թմրա մի ջոց նե րի կամ թմրեց նող այլ նյու թե րի ա կա մա օգ տա գործ ման հետևան քով հար բած վի ճա կում հան ցանք կա -
տա րե լը դի տար կելու որ պես ա րար քի հան ցա վո րու թյու նը բա ցա ռող հան գա մանք:

Բա նա լի բա ռեր. կա մա վոր հար բա ծու թյուն, ա կա մա հար բա ծու թյուն, ան մեղ սու նա կու թյուն, քրեա կան պա տաս -
խա նատ վու թյուն

ОВСЕП КОЧАРЯН
Магистрант второго курса 
Юрфака Российско-Армянского университета

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЛИЦ, СОВЕРШИВШИХ ПРЕСТУПЛЕНИЕ 
В СОСТОЯНИИ ОПЬЯНЕНИЯ

В статье рассматриваются правовые проблемы уголовной ответственности лиц, совершивших преступление в
состоянии опьянения. Автор, исследуя законодательную практику зарубежных государств, приходит к выводу о не-
обходимости имплементации в УК РА новой правовой нормы, которая предоставит возможность рассмотрения недоб-
ровольного алкогольного, наркотического или иного опьянения в качестве обстоятельства, исключающего преступность
деяния.

Ключевые слова: добровольное опьянение, недобровольное опьянение, невменяемость, уголовная ответствен-
ность.

HOWSEP KOCHARYAN
Russian-Armenian university, Faculty of law LLM, 
2-nd year student

SOME PROBLEMS OF CRIMINAL LIABILITY OF PERSONS WHO COMMITTED A CRIME WHILE INTOXICATED

The article deals with the legal problems of criminal liability of persons who have committed a crime while intoxicated.
The author, investigating the legislative practice of foreign states, comes to the conclusion that it is necessary to implement a
new legal norm in the criminal code of Republic of Armenia, which will provide an opportunity to consider involuntary
alcohol, drug or other intoxication as a circumstance precluding crime.

Keywords: voluntary intoxication, involuntary intoxication, insanity, criminal liability.
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ԱՇԽԵՆ ԳԱԼՍՏՅԱՆ
ՀՀ քննչական կոմիտեի Երևան քաղաքի 
քննչական վարչության Էրեբունի և 
Նուբարաշեն վարչական շրջանների քննչական բաժնի քննիչ, 
արդարադատության երրորդ դասի խորհրդական, 
ՀՀ ԳԱԱ փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և 
իրավունքի ինստիտուտի հայցորդ

ԳՐԱՎԸ ՈՐՊԵՍ ԻՆՔՆՈՒՐՈՒՅՆ ԽԱՓԱՆՄԱՆ ՄԻՋՈՑ

Հոդ վա ծում հե ղի նա կը քննար կում է ՀՀ քրեա կան դա տա վա րու թյու նում ներ կա յումս կա լա նա վոր ման այ լընտ -
րան քա յին խա փան ման մի ջոց հան դի սա ցող գրա վը որ պես ինք նու րույն խա փան ման մի ջոց կի րա ռե լու անհ րա ժեշ տու -
թյան հար ցը: 

Անդ րա դարձ է կա տար ված հայ ի րա վուն քի հա մա կար գում գրա վի ինս տի տու տի ա ռա ջաց մա նը, զար գաց մա նը և
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ՍԵՂՄԱԳՐԵՐ / АБСТРАКТЫ / ABSTRACTS

ազ գա յին ի րա վա հա մա կար գում սույն դրույ թի վե րա բեր յալ մի ջազ գա յին փոր ձի ներդր ման նպա տա կա հար մա րու թյա -
նը:

Ներ կա յաց վել են գրա վը որ պես ինք նու րույն խա փան ման մի ջոց կի րա ռե լու նա խա դրյալ նե րը, ի րա վա սու ան -
ձանց շրջա նա կը, պայ ման ներն ու ակն կալ վող դրա կան արդ յունք նե րը:

Բա նա լի բա ռեր. գրավ, ինք նու րույն խա փան ման մի ջոց, կա լա նա վո րում, մինչ դա տա կան վա րույթ, պայ մա նա -
գիր, երաշխիք:

АШХЕН ГАЛСТЯН
Следователь следственного отдела по административным районам 
Эребуни и Нубарашен Следственного управления города Ереван 
Следственного комитета РА, 
советник юстиции третьего класса, 
соискатель Института философии, социологии и права НАН РА

ЗАЛОГ В КАЧЕСТВЕ САМОСТОЯТЕЛЬНОЙ МЕРЫ ПРЕСЕЧЕНИЯ

В статье автор рассматривает вопрос о необходимости применения залога в качестве самостоятельной меры пре-
сечения в уголовном судопроизводстве РА, ныне являющейся алтернативной мерой пресечения ареста.

Затронуты происхождение института залога в системе армянского права, его развитие и обоснованная целесооб-
разность внедрения в национальной правовой системе международного опыта этого положения.

Представлены предварительные условия применения залога в качестве самостоятельной меры пресечения, круг
правомочных лиц, критерии и ожидаемые положительные результаты.

Ключевые слова: залог, самостоятельная мера пресечения, арест, досудебное производство, договор, гарантия.

ASHKHEN GALSTYAN
Investigator of the Investigative Division of Erebuni and 
Nubarashen administrative districts of 
Yerevan Investigative Department of the RA Investigative Committee, 
third class justice counselor, PhD student of The Institute of Philosophy, 
Sociology and Law of NAS RA

PLEDGE AS A SUBSTANTIVE MEASURE OF RESTRAINT

In the Article the author considers the necessity of applying the pledge as a substantive measure of restraint in the
Criminal Procedure of the RA, which is now an alternative measure of restraint to arrest.

The origins of the institute of pledge in the system of Armenian laws, its development and justified convenience of im-
plementation of the international experience of this clause in national law system have been concerned.

The preconditions for the use of pledge as a substantive measure of restraint, the circle of competent authorities,
criteria and the expected positive results are represented.

Keywords: pledge, substantive measure of restraint, detention, pre-trial proceedings, contract, guarantee.
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ԱՐՓԻ ԼԱԶԱՐՅԱՆ
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի մագիստրանտ

ՆԱԽԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ ԸՆԹԱՑՔՈՒՄ ՏՎԱԾ ՑՈՒՑՄՈՒՆՔՆԵՐԻ ՀՐԱՊԱՐԱԿՈՒՄԸ ԴԱՏԱՔՆՆՈՒԹՅԱՆ
ՓՈՒԼՈՒՄ ՀՀ ՔՐԵԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ

Դա տա վա րա կան բա րե փո խում նե րի այս փու լում մի շարք ինս տի տուտ ներ են թարկ վել են ար մա տա կան փո փո -
խու թյան, սա կայն դա տա կան պրակ տի կան, այ նուա մե նայ նիվ, զերծ չի մնա ցել հիմ նախն դիր նե րից: Տվ յալ աշ խա -
տան քում անդ րա դարձ է կա տար վել դա տաքն նու թյան փու լում ա ռա ջա ցող մի խնդրի, ո րը կապ ված է դա տա րա նում
նա խաքն նու թյան ըն թաց քում հա վաք ված ցուց մունք նե րի հրա պա րակ ման հետ՝ վեր լուծ վել են ա ռա ջա ցող խնդիր նե րը,
և փորձ է ար վել ցույց տալ Նա խագ ծով տրված լու ծում նե րը:

Բա նա լի բա ռեր. դա տաքն նու թյուն, հրա պա րա կում, ցուց մունք, վկա: Օ
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АРПИ ЛАЗАРЯН
Магитрант Ереванского государственного университрта 

ОГЛАШЕНИЕ ПОКАЗАНИЙ РАНЕЕ ДАННЫХ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ 
В ХОДЕ СУДЕБНОГО РАЗБИРАТЕЛЬСТВА В УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОМ КОДЕКСЕ РА

На данном этапе судебно-правовых реформ многие процессуальные институты подверглись радикальным изме-
нениям.В данной работе мы проанализировали институт публикации свидетельских показаний, собранных во время
предварительного расследования в ходе судебного разбирательства. Мы попытались проанализировать возникающие
проблемы и показать, как они нашли решение в Проекте нового Уголовно-процессуального кодекса.

Ключевые слова: судебное производство, публикация, показания, свидетель.

ARPI LAZARYAN
PHD State University of the Yerewan

THE ANNOUNCEMENT OF THE PRE-TRIAL TESTIMONIES DURING THE TRIAL IN THE SCOPE OF CRIMINAL 
PROCEDURE OF THE RA

A number of institutes were subjected to radical changes in the scope of judicial reforms, but anyway, judicial practice
still has some problems. An issue related to the announcement of the pre-trial testimonies during the trial is discussed within
the framework of the article and solutions given by the draft of law were analyzed. 

Keywords: trial, announcement, testimony, witness.
_______________________________________________________________________________________________

* * *
_______________________________________________________________________________________________

ԹԱՄԱՐԱ ՇԱՔԱՐՅԱՆ ԱՐՏԱԿ ԽԱՆԱՄԻՐՅԱՆ
ԵԽ և ԵՄ Երևանյան գրասենյակի ազգային փորձագետ, ՀՀ պետական կառավարման
ՀՀ կառավարման ակադեմիայի և  ակադեմիայի մագիստրանտ
Արդարադատության ակադեմիայի դասախոս, 
իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, 
դոցենտ, արդարադատության առաջին դասի խորհրդական

ՀԻՄՆԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ԵՎ ԱԶԱՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՄԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ
ԲԱՐԵՓՈԽՎԱԾ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ 

Հոդ վա ծում ներ կա յաց վում են հիմ նա կան ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի սահ մա նա փակ ման ա ռանձ նա -
հատ կու թյուն նե րը 2015թ. սահ մա նադ րա կան բա րե փո խում նե րի հա մա տեքս տում՝ ի րա վա հա մե մա տա կան վեր լու ծու -
թյան են թար կե լով նա խորդ եր կու խմբագ րու թյամբ սահ մա նադ րա կան նոր մե րի հետ: Որպես ու սում նա սի րու թյան արդ -
յունք՝ վեր են հան վել հիմ նա կան ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի սահ մա նա փակ ման ա ռանց քա յին դրույթ նե րը, ո -
րոնք կդառ նան ե րաշ խիք հիմ նա կան ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան ի րա կա նաց ման հա մար:

Բա նա լի բա ռեր. հիմ նա կան ի րա վունք ներ և ա զա տու թյուն ներ, ի րա վուն քի սահ մա նա փա կում, սահ մա նա փակ -
վող ի րա վունք, չսահ մա նա փակ վող ի րա վունք, ժա մա նա կա վո րա պես սահ մա նա փակ վող ի րա վունք, հա մա չա փու թյան
սկզբունք, ո րո շա կիու թյան սկզբունք:

ТАМАРА ШАКАРЯН АРТАК ХАНАМИРЯН
Национальный эксперт по программам Совета Европы и Магистр Академиии
Евросоюза в Ереване, преподаватель Академии государственного управления РА
государственного управления и Академии юстиции РА, 
кандидат юридических наук, доцент, советник юстиции первого класса

ОСОБЕННОСТИ ОГРАНИЧЕНИЙ ОСНОВНЫХ ПРАВ И СВОБОД В КОНТЕКСТЕ РЕФОРМИРОВАННОЙ 
КОНСТИТУЦИИ

В статье представлены особенности огроничений основных прав и свобод в контексте конституционных
реформи 2015 г., подвергая анализу правовых сравнений прежних двух конституционных норм. В результате
обследования были подняты ключевие тезисы ограничения основных прав и свобод, которые станут гарантом для
защиты и реализации основных прав и свобод. 

Ключевые слова: основные права и свободы, ограничение прав, ограниченное право, абсолютное право,
временно ограниченное право, принцип пропорциональности, принцип определенности. 
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TAMARA SHAKARYAN АRTAK KHANAMIRYAN
Council of Europe and European Union legal expert, Мaster of Public Administration 
Lecturer at the Justice Academy of RA and Academy of the RA
at the Public Administration Academy of the RA, 
First Class Councilor of Justice; PhD in Laws, 
associate professor in law

FEATURES OF LIMITATION ON FUNDAMENTAL RIGHTS AND FREEDOMS IN THE CONTEXT OF A REFORMED 
CONSTITUTION

The article presents the features of limitation on fundamental rights and freedoms in the context of constitutional
reforms 2015 by comparative legal analysis with twice edited previous constitutional norms. As a result of the study, the main
provisions limitation on fundamental rights and freedoms were revealed of, which will become a guarantee to provide
protection of fundamental rights and freedoms.

Keywords: fundamental rights and freedoms, limitation of the right, limited right, absolute right, temporary limited
right, principle of proportionality, principle of certainty. 
_______________________________________________________________________________________________
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ԼԻԼԻԹ ՄԵԼԻՔՍԵԹՅԱՆ
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի ասպիրանտ

ՏԵՂԱԿԱՆ ՀԱՆՐԱՔՎԵԻ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԵՎ ՕՐԵՆՍԴՐԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԷՎՈԼՅՈՒՑԻԱՆ
ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ԵՐՐՈՐԴ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ

ՀՀ գո յու թյան ա ռա ջին կե սին տե ղա կան հան րաք վեն, որ պես ժո ղովր դաիշ խա նու թյան ան մի ջա կան ձև, ան տես -
ված էր: Միայն 2002 թվականից՝ սկզբում օ րենսդ րա կան, իսկ այ նու հետև՝ սահ մա նադ րա կան մա կար դակ նե րում ամ -
րագր վեց տե ղա կան հան րաք վեի ի րա վա կան ինս տի տու տը: Օ րեն քով ամ րագր ված ի րա կան մո դե լին ի դեա լա կան մո -
դե լի արդ յու նա վե տու թյան և գոր ծու նու թյան 20 միա վո րից բնո րոշ էր միայն 10 միա վո րը: 2005 թ. խմբագ րու թյամբ
Սահ մա նադ րու թյու նը և դրա նից հե տո ըն դուն ված օ րենսդ րա կան փո փո խու թյուն նե րը ո րո շա կիո րեն բա րե լա վե ցին
տե ղա կան հան րաք վեի ինս տի տու տը մի քա նի ուղ ղու թյամբ՝ բարձ րաց նե լով դրա արդ յու նա վե տու թյան և գոր ծու նու -
թյան միա վոր նե րը մինչև 15-ի: 2015 թ. սահ մա նադ րա կան բա րե փո խում նե րից հե տո տե ղա կան հան րաք վեի ի րա կան
մո դե լի արդ յու նա վե տու թյան և գոր ծու նու թյան միա վոր նե րի ամ փո փու մը ցույց է տա լիս, որ աճ չի գրանց վել. Սահ մա -
նադ րու թյու նը կա տա րե լա գոր ծեց միայն տե ղա կան հան րաք վեի հռչա կագ րա յին-հա յե ցա կար գա յին ո րոշ հիմ քեր:
Հետևա բար՝ այդ ի րա վա կան ինս տի տուտն ու նի բա րե լավ ման տեղ, հատ կա պես՝ անց կաց ման մա կար դակ նե րի,
պար տա դի րու թյան, ա ռար կա յի, ո րոշ ման ըն դուն ման ձայ նե րի քա նա կի, հիմ նա կան ո րոշ չա փա նիշ նե րի հար ցում
սահ մա նադ րա կան կար գա վոր ման ո րո շա կիու թյան ա պա հով ման ուղ ղու թյամբ: 

Բա նա լի բա ռեր. տեղական հան րաք վե, չափանիշ, ցուցանիշ, արդյունավետություն, ո րո շա կիու թյուն, ի դեա լա -
կան և ի րա կան մո դել, բա րե լա վում, հա մայնք, հա մայն քի բնակիչ: 

ЛИЛИТ МЕЛИКСЕТЯН
Аспирант академии государственного управления РА

ЭВОЛЮЦИЯ КОНСТИТУЦИОННОГО И ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ МЕСТНОГО РЕФЕРЕНДУМА 
В ТРЕТЬЕЙ РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ 

В статье исследуются особенности становления правового института местного референдума с точки зрения его
существенных критериев и их качественных показателей. Институт местного референдума законодательно был
закреплен только в 2002 г. По сравнению с идеальной моделью, реальному, законодательно закрепленному показатели
эффективности и действенности были присущи наполовину. Если конституционная реформа 2005 г. перестроила
институт местного референдума по нескольким направлениям, доведя показатели эффективности и действенности до
75 процентов, то реформа 2015 г. в этом вопросе не зарегистрировала роста. Были усовершенствованы только
некоторые декларативные концептуальные основы местного референдума. Следовательно, реальная модель местного
референдума в РА имеет место усовершенствования, в особенности по уровню, обязательности, предмету проведения,
количеству голосов принимаемого решения, обеспечению определенности конституционного регулирования содержа-
тельных критериев. 

Ключевые слова: местный референдум, критерии, показатель, эффективность, определенность, идеальная и
реальная модель, усовершенствование, житель общины.
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LILIT MELIKSETYAN
Aspirant of Legal Administration Academy of the Republic of Armenia 

THE EVOLUTION OF CONSTITUTIONAL-LEGISLATIVE APPROACH OF LOCAL REFERENDUM IN THE THIRD 
REPUBLIC OF ARMENIA

By studying the establishment features of local referendum from the prespective of essential criteries and qualitative
indicators the author comes to conclusion that local referendum was ignored on the first half of existence of RA. By law of
2002 only half of ideal model’s effectiveness amd activity indicators were typical to real model. After the constitutional
reforms of 2005 the institution of local referendum is improved and the indicators of effectiveness and efficacyincreased up
to 75%, but during the similarly reforms of 2015 no increase recorded. Only somedeclarative-conceptual foundations
improved. Therefore the real model has to be improved, especially holding levels, mandatory, subject, decision-making votes
quantity, to provide the certainty of constitutional regulation of content criteries.

Keywords։ local referendum, criterion, indicator, effectiveness, certainty, ideal and real models, improvement,
community, community residence.
_______________________________________________________________________________________________
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ՄԱՐԻԱՄ ԷՎՈՅԱՆ 
Հայ-ռուսական (Սլավոնական) համալսարանի 
Իրավունքի և քաղաքագիտության ինստիտուտի ասպիրանտ,
«ԷԿԵՆԳ» ՓԲԸ Իրավաբանական բաժնի պետ

ԳՆԵԼՈՒ ՆԱԽԱՊԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ
ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՇՐՋԱՆԱԿՆԵՐՈՒՄ

Սույն հոդ վա ծը նվիր ված է Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ընդ հա նուր բաժ նա յին սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի
շրջա նակ նե րում գնե լու նա խա պատ վու թյան ի րա վուն քի ի րա վա կան կար գա վոր ման և կի րարկ ման մեջ տա րաբ նույթ
հա կա սու թյուն նե րի վեր ծան մանը և ու սում նա սիր մա նը: Մաս նա վո րա պես՝ աշ խա տու թյան մեջ հե ղի նա կն ու սում նա սի -
րել է հին հռո մեա կան կար գա վո րում նե րը, ինչ պես նաև վեր ծա նել Խորհր դա յին Միու թյան ժա մա նա կաշր ջա նում այս
ի րա վա կան ինս տի տու տի օ րենսդ րա կան կար գա վոր ման փոր ձը: Ա վե լին՝ հե ղի նա կը հա տուկ ու շադ րու թյան է ար ժա -
նաց րել Ռու սաս տա նի, Գեր մա նիա յի և Ֆրան սիա յի ար տա սահ ման յան փոր ձի ու սում նա սի րու թյա նը և դի տար կել է ո -
րո շա կի ի րա վա կան նոր մե րի ռե ցեպ ցիա յի հնա րա վո րու թյու նը:

Որպես սույն ու սում նա սի րու թյան արդ յուն ք՝ հե ղի նա կը, ու սում նա սի րե լով նաև գնե լու նա խա պատ վու թյան ի րա -
վուն քին առնչ վող ո րո շա կի հար ցե րի շուրջ տար բեր գիտ նա կան նե րի դիր քո րո շում նե րը, ներկայացրել է իր դիր քո րոշ -
ումն ու մի շարք ա ռա ջար կու թյուն ներ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում նշված ո լոր տի օ րենսդ րու թյան կա տա րե լա -
գործ ման ուղ ղու թյամբ:

Բա նա լի բա ռեր. ընդ հա նուր բաժ նա յին սե փա կա նու թյուն, նա խա պատ վու թյան ի րա վունք, գնել, բա ժին, Հա յաս -
տա նի Հան րա պե տու թյուն, ի րա վա կան բնույթ, էու թյուն, տե ղե կա ցում, հա մա սե փա կա նա տեր:

МАРИАМ ЭВОЯН 
Российско-Армянский (Славянский) Университет,
аспирант Института права и политики,
заведующая юридического отдела ЗАО «ЭКЕНГ»

ПРЕИМУЩЕСТВЕННОЕ ПРАВО ПОКУПКИ ДОЛИ В РАМКАХ ПРАВA ОБЩЕЙ СОБСТВЕННОСТИ 
В РЕСПУБЛИКЕ AРМЕНИЯ

Статья посвящена выявлению и исследованию различных противоречий в законодательном регулировании и
применении преимущественного права покупки доли в рамках права общей собственности в Республике Армения. В
частности, в настоящей работе автором были рассмотрены древнеримские регулирования, а также выявлен опыт за-
конодательного закрепления данного правового института в период Советского Союза. Более того, автор уделила
особое внимание изучению зарубежного опыта России, Германии и Франции и рассмотрела возможность осуществления
рецепции некоторых правовых норм. 

В результате исследования автор, изучая также позиции различных ученых по конкретным вопросам преимуще-
ственной покупки доли, поделилась своим мнением и вывела ряд предложений по усовершенствованию законодательства
данной сферы в Республике Армения.

Ключевые слова: общая долевая собственность, преимущественное право, покупка, доля, Республика Армения,
юридическая природа, сущность, извещение, сособственник.
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ՍԵՂՄԱԳՐԵՐ / АБСТРАКТЫ / ABSTRACTS

MARIAM EVOYAN
Russian- Armenian (Slavonic) University,
PhD student at the Institute of Law and Politics,
Head of Legal Department at “EKENG” CJSC

THE PREEMPTIVE RIGHT OF PURCHASE IN THE SCOPES OF THE RIGHT OF COMMON OWNERSHIP 
IN THE REPUBLIC OF ARMENIA

This Article is devoted to revealing and research of the various contradictions in the legislation and practice of
implementation of right to preemptive purchase in the scopes of common ownership in the Republic of Armenia. In
particular, in this study, the author examined the ancient Roman regulations, and revealed the experience of legal regulation
of the subject in the period of Soviet Union. Moreover, the author payed special attention to studying the foreign legislation
of Russia, Germany and France, and considered the possibility of performing reception of their certain legal norms.

As a result of this research, the author studied also the positions of various scholars on specific issues of the right of
preemptive purchase, shared her opinion, and made a number of proposals for improving the legislation of the Republic of
Armenia in the relevant field. 

Keywords: common ownership, preemptive right, purchase, share, the Republic of Armenia, legal nature, essence, in-
formation, co-owner.
_______________________________________________________________________________________________

* * *
_______________________________________________________________________________________________

ԱՐԹՈՒՐ ՆԱԶԱՐԵԹՅԱՆ 
Հայ-ռուսական համալսարանի քաղաքացիական իրավունքի և 
քաղաքացիական դատավարության իրավունքի ամբիոնի հայցորդ

ՎՃՌԱԲԵԿ ՎԱՐՈՒՅԹԻ ՆՊԱՏԱԿՆԵՐԸ ԵՎ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ԸՍՏ ՀՀ ՆՈՐ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ 
ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ

Սույն հոդ վա ծը նվիր ված է 2018թ. ապ րի լի 9-ից գոր ծո ղու թյան մեջ դրված ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու -
թյան նոր օ րենսգր քի վճռա բեկ վա րույ թում կա տար ված փո փո խու թյուն նե րին, մաս նա վո րա պես՝ այդ վա րույ թի նպա -
տակ նե րին և խն դիր նե րին: Հե ղի նա կը փորձ է կա տա րել ի րա վա կան հա մե մա տու թյուն ներ անց կաց նել ՀՀ նախ կին և
նոր քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի նոր մե րի միջև:

Բանալի բառեր. վճռա բեկ վա րույթ, դա տա վա րու թյան նպա տակ, դա տա վա րու թյան խնդիր, ար դար դա տաքն -
նու թյուն, դա տա կան ակ տեր, սահ մա նադ րա կան դա տա րան, ո րո շում ներ:

АРТУР НАЗАРЕТЯН
Соискатель кафедры гражданского права и 
гражданско-процессуального права Российско-Армянского университета

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ КАССАЦИОННОГО ПРОИЗВОДСТВА ПО НОВОМУ ГРАЖДАНСКОМУ ПРОЦЕССУАЛЬНОМУ
КОДЕКСУ РА

Настоящая статья посвящена изменениям, выполненным в кассационном производстве нового Гражданского
процессуального кодекса РА, вошедшего в действие с 9-ого апреля 2018 г., в частности целям и задачам этого
производства. Автор попробовал провести правовые сравнения между нормами прошлого и настоящего Гражданского
процессуального кодекса РА.

Ключевые слова: Кассационное производство, цель судопроизводства, задача судопроизводства, справедливое
рассмотрение, судебные акты, конституционный суд, решения.

ARTUR NAZARETYAN
Post-graduate student at the department of Civil Law and 
Civil Procedure Law of Russian-Armenian university

GOALS AND PROBLEMS OF CASSATION PROCEEDINGS ACCORDING TO THE NEW CIVIL PROCEDURE CODE RA

This article refers to the changes made to the cassation proceedings of the new Civil Procedure Code of RA on April
9, 2018, particularly it refers to the purposes and problems of that proceedings. The author has tried to make legal
comparisons between the standards of the former and the new Civil Procedure Code of Armenia.

Keywords: cassation proceedings, purpose of trial, proceedings problems, fair trial, juridical acts, constitutional
court, decisions. 
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ԱՆՆԱ ՀԱԿՈԲՅԱՆ
ՀՀ ԳԱԱ Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և 
իրավունքի ինստիտուտի հայցորդ

ԴԱՏԱԿԱՆ ՆԱԽԱԴԵՊԸ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍԱՆԿՅՈՒՆԻՑ

Սույն գի տա կան հոդ վա ծում դա տա կան նա խա դե պը դի տարկ վում է Անգ լիա յի ի րա վուն քի տե սու թյան սահ ման -
նե րում: Ներ կա յաց վում են ո րոշ անգ լիա ցի հե ղի նակ նե րի հայտ նի հա յե ցա կար գե րը, այդ թվում նաև նրանց կող մից
տրված սահ մա նում նե րը, ու սում նա սի րու թյուն նե րի օգ տա կար արդ յունք նե րը: 

Ման րա մասն բնու թագր վում է դա տա րան նե րի գոր ծու նեու թյու նը, որ տեղ հա տուկ ա ռանձ նաց վում է վեր ջին նե -
րիս ի րա վաս տեղծ գոր ծա ռույ թը: Ներ կա յաց վում են դա տա կան ո րո շում նե րի ո րոշ օ րի նակ ներ: Միա ժա մա նակ անդ -
րա դարձ է կա տար վում Անգ լիա յի ի րա վա կան հա մա կար գում սահ մա նադ րա կան բա րե փո խում նե րին: Քն նարկ վում է
նա խա դեպն օ րենսգր քի ներ քո սահ մա նե լու հնա րա վո րու թյունն ու դրա անհ րա ժեշ տու թյան հար ցը:

Բա նա լի բա ռեր. նա խա դեպ, ratio decidendi, ի րա վա կան հա մա կարգ, ի րա վուն քի հա յե ցա կար գեր, ի րա վուն քի
տե սու թյուն, օ րենսդ րու թյուն, դա տա կան որոշում:

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

СУДЕБНЫЙ ПРЕЦЕДЕНТ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ТЕОРИИ ПРАВА

В данной научной статье рассматривается судебный прецедент в пределах английской правовой теории.
Представлены известные концепции некоторых английских авторов, в том числе данные ими определения, а также
плодотворные результаты исследований. 

Детально рассматривается судебная деятельность, где особо выделяется судебная правотворческая функция.
Представлены некоторые примеры судебных решений. Одновременно рассматриваются конституционные реформы
в английской правовой системе. Обсуждается воможность включения прецедента в правовой кодекс и вопрос необхо-
димости этого. 

Ключевые слова: прецедент, ratio decidendi, правовая система, концепции права, теория права, законодательство,
судебное решение.

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

THE JUDICIAL PRECEDENT FROM THE POINT OF VIEW OF THE THEORY OF LAW

In the following scientific article the judicial precedent is considered within the limits of the theory of law of England.
The famous concepts of some English authors are presented, including the definitions given by them, and the useful results
of the studies.

The activities of the courts where the law-making function of the latter is specially separated are described in detail.
Some examples of judicial decisions are presented. In the mean time, the constitutional reforms in the legal system of
England are introduced. There is also discussed the possibility of establishing a precedent under the code and the issue of
its need. 

Keywords: precedent, ratio decidendi, legal system, concepts of law, theory of law, legislation, judicial decision.
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ՍԵՂՄԱԳՐԵՐ / АБСТРАКТЫ / ABSTRACTS

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

ԲՅՈՒՋԵՏԱՅԻՆ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅՈՒՆ. ԷՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ 
ՀՀ ՊԵՏԱԿԱՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ

Հոդ վա ծում ներ կա յաց վում են պե տա կան բյու ջե տա յին վե րահս կո ղու թյան ի րա վա կան սկզբունք նե րը, խնդիր նե -
րը, գոր ծա ռույթ նե րը, տրվում են դրանց սեղմ բնու թագ րե րը: Հոդ վա ծում փորձ է ար վում տա րան ջա տե լու և բ նու թա -
գրե լու «վե րահս կո ղու թյուն» և «հսկո ղու թյուն» հաս կա ցու թյուն նե րը։

Բա նա լի բա ռեր. վե րահս կո ղու թյուն, հսկո ղու թյուն, պե տա կան մար մին ներ, ֆի նան սա կան մի ջոց ներ, կա ռա վա -
րում, պե տա կան ֆի նան սա կան վե րահս կո ղու թյուն:

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

БЮДЖЕТНЫЙ КОНТРОЛЬ. СУЩНОСТЬ И ОБОЗНАЧЕНИЕ В СИСТЕМЕ
ГОСУДАРСТВЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ

В статье представлены правовые принципы, задачи, функции государственного бюджетного контроля, даются
их краткие характеристики. В статье делается попытка дифференцировать понятия «контроль» и «надзор».

Ключевые слова: контроль, надзор, государственные органы, финансовые ресурсы, управление, государственный
финансовый контроль.

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

BUDGETARY CONTROL. ESSENCE AND SIGNIFICANCE IN THE SYSTEM OF STATE 
GOVERNANCE OF THE REPUBIC OF ARMENIA

The article includes legal principals of state budget control, issues functions, their summary characteristics are also
given. The article attempts to distinguish between “supervision” and “control” concepts.

Keywords: supervision, control, state bodies, financial means, management, state financial supervision.
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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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