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Նի ստում հա մա կող մա նի քննարկ ման ա -
ռար կա են դար ձել ա հա բեկ չու թյան և ծայ րա -
հե ղա կա նու թյան այլ դրսևո րում նե րի, թմրան -
յու թե րի և հո գե ներ գոր ծուն մի ջոց նե րի ա պօ րի -
նի շրջա նա ռու թյան, մարդ կանց առևտ րի, ա նօ -
րի նա կան միգ րա ցիա յի, կի բեր հան ցա գոր ծու -
թյուն նե րի, կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րի ո լորտ -
նե րում ի րա կա նաց վող հա մա տեղ ծրագ րե րի

կա տար ման ըն թացքն ու արդ յու նա վե տու թյու -
նը, առ կա մար տահ րա վեր ներն ու դրանց հա -
կազդ ման հա մա տեղ նոր մի ջո ցա ռում նե րի ձեռ -
նարկ ման հե ռան կար նե րը:

Նիս տի շրջա նակ նե րում ՀՀ գլխա վոր դա -
տա խա զը հան դես է ե կել կո ռուպ ցիա յի դեմ
հա մա կար գա յին և քրեաի րա վա կան պայ քա րի
հա յաս տան յան փոր ձին և արդ յունք նե րին վե -
րա բե րող ե լույ թով: Ներ կա յաց վել են այս ուղ -
ղու թյամբ Հա յա ստա նում վեր ջին տա րի նե րին
ի րա կա նաց ված հա կա կո ռուպ ցիոն ինս տի տու -
ցիո նալ բա րե փո խում նե րը, դրա նցից բխող օ -
րենսդ րա կան լու ծում նե րը, վեր ջին նե րիս գոր -
ծադր ման առ կա պրակ տի կան:

«Այդ բա րե փո խում նե րի, ինչ պես նաև վեր -
ջին ժա մա նա կաշր ջա նում քա ղա քա ցի նե րի ան -
նա խա դեպ նա խա ձեռ նո ղա կա նու թյան, ի րա -
վա պահ մար մին նե րի հետ հա մա գոր ծակ ցու -
թյան շնոր հիվ ար ձա նագր վել են կո ռուպ ցիա յի

դեմ քրեաի րա վա կան պայ քա րի բա ցա ռիկ ցու -
ցա նիշ ներ:

2018թ. ա ռա ջին կիասմ յա կի ըն թաց քում,
նա խորդ տար վա նույն ժա մա նա կաշր ջա նի հա -
մե մատ, քննվող կո ռուպ ցիոն բնույ թի քրեա -
կան գոր ծե րի թիվն ա վե լա ցել է 55,4 տո կո -
սով, քննվող կո ռուպ ցիոն բնույ թի քրեա կան
գոր ծե րով քրեա կան հե տապնդ ման են թարկ -
ված ան ձանց թի վը՝ 105 տո կո սով, դա տա րան -
նե րում քննվող գոր ծե րի թի վը՝ 50 տո կո սով:
Օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան մի ջո ցա ռում նե -
րի արդյու նա վե տու թյան բարձ րաց ման, դա -
տա վա րա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի և դա տա -
խա զա կան հսկո ղու թյան մի ջոց նե րի կի րառ -
ման շնորհիվ մի քա նի ան գամ բարձ րա ցել է
այն պի սի լա տեն տա յին հան ցա գոր ծու թյուն նե -
րի բա ցա հայտ ման ցու ցա նի շը, ինչ պի սիք են
պաշ տո նեա կան դիր քի չա րա շա հու մը, կա շառք
տա լը և ստա նա լը»,- իր ե լույ թում նշել է Ար -
թուր Դավթ յա նը:

Նա գոր ծըն կեր նե րին տե ղե կաց րել է, որ
նաև դա տա խա զա կան ներ գոր ծու թյան մի ջոց -
նե րի ակ տիվ և հետևո ղա կան կի րառ ման շնոր -
հիվ 2018թ. ըն թաց քում բա ցա հայտ ված՝ կո -
ռուպ ցիոն հան ցա գոր ծու թյուն նե րով պե տու թյա -
նը հասց ված ընդ հա նուր վնա սից ար դեն իսկ
հա տուց վել է 5 մլն դո լա րից ա վե լի գու մար, իսկ
14 մլն դո լա րի չա փով վնա սի գու մար ա պա հո -
վագր ված է անհ րա ժեշտ քրեա դա տա վա րա -
կան գոր ծի քա կազ մի, մաս նա վո րա պես՝ կո ռուպ -
ցիոն հան ցա գոր ծու թյուն ներ կա տա րե լու մեջ
մե ղադր վող ան ձանց ան շարժ և շար ժա կան
գույ քի, ֆի նան սա կան հա շիվ նե րի նկատ մամբ
կա լան քի կի րառ մամբ:

Ար թուր Դավթ յա նը հա մոզ մունք է հայտ -
նել, որ Հա յաս տա նում ի րա կա նաց վող այս ծա -
վա լուն մի ջո ցա ռում նե րը և կո ռուպ ցիա յի հան -
դեպ ի րա վա պահ մար մին նե րի կող մից դրսևոր -
վող բա ցար ձակ ան հան դուր ժո ղա կան մո տե -
ցու մը նպաս տե լու է կո ռուպ ցիա յի մա կար դա կի

ÐÐ ¶ÈÊ²ìàð ¸²î²Ê²¼ ²ðÂàôð ¸²ìÂÚ²ÜÆ ¶ÈÊ²ìàð²Ì
ä²îìÆð²ÎàôÂÚàôÜÀ ¸àôÞ²Ü´ºàôØ Ø²êÜ²ÎòºÈ ¾ 

²äÐ Ø²êÜ²ÎÆò-äºîàôÂÚàôÜÜºðÆ ¶ÈÊ²ìàð ¸²î²Ê²¼ÜºðÆ
Îààð¸ÆÜ²òÆàÜ ÊàðÐð¸Æ 28-ð¸ ÜÆêîÆÜ
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և տա րած վա ծու թյան նվազ մա նը, խթա նե լու է
կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րում հան րու թյան կող -

մից ի րա վա պահ մար մին նե րի հան դեպ վստա -
հու թյան մե ծաց ումը և ցու ցա բեր վող ներ կա յիս
ան նա խա դեպ ա ջակ ցու թյան ա ռա վել ընդ լայ -
նու մը:

ՀՀ գլխա վոր դա տա խազն ընդգ ծել է ԱՊՀ

ան դամ երկր նե րի գլխա վոր դա տա խազ նե րի
կոոր դի նա ցիոն խորհր դի դե րն ԱՊՀ տա րած -
քում կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րի ընդ հա նուր
ու ղե նի շեր ստեղ ծե լու, ի րա վա կան փո խօգ նու -
թյան ո լոր տում գոր ծակ ցու թյան արդ յու նա վե -
տու թյու նը բարձ րաց նե լու, ա ռա ջա ցող խնդիր -
նե րին ընդ հա նուր ըմբռ նո ղա կա նու թյան մթնո -
լոր տում օ պե րա տիվ լու ծում ներ տա լու ա ռու -
մով:

Նիս տի ըն թաց քում Կոոր դի նա ցիոն
խորհրդի 20-ամ յա հո բել յա նի կա պակ ցու թյամբ
ՀՀ գլխա վոր դա տա խազ Ար թուր Դավթ յա նը
պարգևատր վել է «ԱՊՀ ԳԴԿԽ 20-ամ յա կը»
մե դա լով՝ ԱՊՀ ան դամ երկր նե րի գլխա վոր
դա տա խազ նե րի կոոր դի նա ցիոն խորհր դի զար -
գաց ման, նրա գոր ծու նեու թյան կա տա րե լա -
գործ ման, այդ նպա տակ նե րով ԱՊՀ երկր նե րի
դա տա խա զու թյուն նե րի միջև հա մա գոր ծակ ցու -
թյան ամ րապնդ ման մեջ ներդ րած ա վան դի և
ար ժա նիք նե րի հա մար: 

ՀՀ գլխա վոր դա տա խազ Ար թուր Դավթ -
յա նն օ րի նա կա նու թյան և ի րա վա կար գի ամ -

րապնդ ման գոր ծում ներդ րած ա վան դի և ՀՀ
դա տա խա զու թյան մար մին նե րում եր կա րամ յա
աշ խա տան քի հա մար դա տա խա զու թյան մի
խումբ վե տե րան նե րի պարգևատ րել է Հա յաս -

տա նի դա տա խա զու թյան կազ մա վոր ման 100-
ամ յա կին նվիր ված հու շա մե դա լով:

ՀՀ գլխա վոր դա տա խա զու թյու նում այդ
առ թիվ կազ մա կերպ ված ըն դու նե լու թյա նը ող -
ջու նե լով ներ կա մոտ ե րեք տասն յակ վե տերան ի
և հանձ նե լով պարգևնե րը՝ Ար թուր Դավթ յա նը
նրանց շնոր հա կա լու թյուն է հայտ նել եր կա րամ -
յա գոր ծու նեու թյան ըն թաց քում կա տա րած օ -
րի նա կե լի, բա րե խիղճ և պատ վախն դիր աշ -
խա տան քի, այդ պի սով նաև՝ պե տա կա նու թյան
ամ րապնդ ման գոր ծում ու նե ցած վաս տա կի հա -
մար:

ՀՀ գլխա վոր դա տա խա զը նշել է, որ դա -
տա խազ նե րի ա վագ սերն դի կու տա կած փոր -
ձը, լա վա գույն ար ժեք նե րը կարևոր նա խադըր -
յալ են ժա մա նա կա կից հա սա րա կու թյան պա -
հանջ նե րին և ներ կա յիս մար տահ րա վեր նե րին
հա մա հունչ դա տա խա զու թյան ֆունկ ցիո նալ դե -
րա կա տա րու թյան վե րարժևոր ման հա մար: Հա -

ÐÐ ¶ÈÊ²ìàð ¸²î²Ê²¼ ²ðÂàôð ¸²ìÂÚ²ÜÀ ä²ð¶ºì²îðºÈ ¾
¸²î²Ê²¼àôÂÚ²Ü Ð²Ø²Î²ð¶Æ ØÆ ÊàôØ´ ìºîºð²ÜÜºðÆ
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մա կար գի հետ շփում նե րի սեր տաց ման, կու -
տա կած փոր ձա ռու թյու նը դա տա խազ նե րի նոր
սերն դին փո խան ցե լու գոր ծուն կա ռու ցա կար -
գե րի ստեղծ ման տե սանկ յու նից՝ Ար թուր Դավթ -
յա նը կարևո րեց Դա տա խա զու թյան վե տե րան -
նե րի միու թյան ստեղ ծումն ու ակ տիվ գոր ծու -
նեու թյու նը: ՀՀ գլխա վոր դա տա խա զը նշել է,
որ միու թյունն ու րույն դե րա կա տա րու թյուն է ու -
նե ցել Դա տա խա զու թյան կազ մա վոր ման 100-
ամ յա կին նվիր ված մի ջո ցա ռում նե րը բարձր մա -
կար դա կով անց կաց նե լու աշ խա տանք նե րում,
ո րոնց շնոր հիվ հա ջող վեց Հա յաս տա նի 100-
ամ յա դա տա խա զու թյունն ար ժա նա պա տիվ կեր -
պով ներ կա յաց նել հո բել յա նա կան մի ջո ցա ռում -
նե րին մաս նակ ցե լու հա մար Հա յաս տան ժա -
մա նած ար տերկր յա պատ վի րա կու թյուն նե րին
ու մի ջազ գա յին գոր ծըն կեր նե րին:

Շ նոր հա կա լու թյուն հայտ նե լով գնա հա տան -
քի հա մար՝ վե տե րան նե րը շեշ տել են, որ ու -
շադ րու թյամբ հետևում են դա տա խա զու թյան

ներ կա յիս գոր ծու նեու թյա նը, հան ցա վո րու թյան
դեմ պայ քա րում, ի րա վա կար գի ամ րապնդ ման

գոր ծում ստանձ նած նշա նա կա լի դե րա կա տար -
մա նը՝ պատ րաս տա կա մու թյուն հայտ նե լով ի -
րենց ու ժե րի սահ ման նե րում օ ժան դա կե լու հա -
մա կար գին: 
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Քն նարկ վել են եր կու երկր նե րի միջև քրեա -
իրա վա կան ո լոր տում փոխ հա րա բե րու թյուն նե -
րի զար գաց ման նոր հնա րա վո րու թյուն նե րին
վե րա բե րող հար ցեր:

Պա րոն Կո պիր կի նը շեշ տել է եր կու երկըր -
նե րի ի րա վա պահ հա մա կար գե րի միջև կա պե -

րի ա ռա վել ամ րապնդ ման անհ րա ժեշ տու թյու -
նը և այդ հար ցում ՌԴ դես պա նու թյան օ ժան -
դա կու թյան պատ րաս տա կա մու թյու նը:

ՀՀ գլխա վոր դա տա խա զը բարձր է գնա -
հա տել ինչ պես երկ կողմ, այն պես էլ բազ մա -
կողմ ձևա չա փե րով ՀՀ և ՌԴ դա տա խա զու -
թյուն նե րի միջև առ կա գոր ծակ ցու թյու նը, ո րը
լիար ժեք հա մա պա տաս խա նում է եր կու պե -
տու թյան դաշ նակ ցա յին, բա րե կա մա կան հա -
րա բե րու թյուն նե րի բարձր մա կար դա կին և
ոգուն:

Ար թուր Դավթ յանն ընդգ ծել է, որ 2006թ.
առ այ սօր գլխա վոր դա տա խազ նե րի մա կար -
դա կով ՀՀ և ՌԴ դա տա խա զու թյուն նե րի միջև
հաս տատ վող հա մա գոր ծակ ցու թյան ծրագ րե -
րը լայն հնա րա վո րու թյուն ներ են տա լիս հա մա -
տեղ մի ջո ցա ռում նե րով կա տա րե լա գոր ծե լու
մաս նա գի տա կան ռե սուրս նե րը, ձևա վո րե լու ի -

ÐÐ ¶ÈÊ²ìàð ¸²î²Ê²¼ ²ðÂàôð ¸²ìÂÚ²ÜÜ ÀÜ¸àôÜºÈ ¾
Ð²Ú²êî²ÜàôØ èàôê²êî²ÜÆ ¸²ÞÜàôÂÚ²Ü ²ðî²Î²ð¶ ºì 
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րա վա կան փո խօգ նու թյան արդ յու նա վե տու թյու -
նը բարձ րաց նե լու ա ռա վել ան մի ջա կան մի ջա -
վայր, նա խան շե լու հա մա գոր ծակ ցու թյան շրջա -
նակ ներն ընդ լայ նե լու նոր ուղ ղու թյուն ներ:

Հան դիպ ման ըն թաց քում անդ րա դարձ է
կա տար վել նաև բա րե կամ երկր ների միջև քա -
ղա քա ցի նե րի և ծա ռա յու թյուն նե րի տե ղա շար -
ժի ակ տի վաց մա նը զու գա հեռ միմ յանց երկըր -
նե րում քա ղա քա ցի նե րի ի րա վունք նե րի քրեա -
իրա վա կան պաշտ պա նու թյան ա ռա վել գոր ծուն
մե խա նիզմ նե րի կի րառ մա նը, ար դա րա դա տու -
թյու նից խու սա փող ան ձանց հայտ նա բե րե լուն,
անդ րազ գա յին բնույթի հան ցա գոր ծու թյուն նե -
րի դեմ պայ քա րում հա մա տեղ ջան քերն ա վե -
լաց նե լուն առնչ վող խնդիր նե րին: 

Պայ մա նա վոր վա ծու թյուն է ձեռք բեր վել օ -
րա կար գա յին խնդիր ներն ա վե լի օ պե րա տիվ

լու ծե լու նպա տա կով հա ճա խա կի դարձ նել նմա -
նա տիպ հան դի պում նե րը: 

ՀՀ գլխա վոր դա տա խա զը նաև ցա վակ -
ցու թյուն է հայտ նել դես պա նին՝ ՌԴ գլխա վոր
դա տա խա զի տե ղա կալ Սա հակ Կա րա պետ -
յա նի ող բեր գա կան մահ վան կա պակ ցու թյամբ:
Ար թուր Դավթ յա նը նշել է, որ դա մեծ կո րուստ
էր նաև Հա յաս տա նի դա տա խա զու թյան հա մա -
կար գի հա մար, քա նի որ բարձր մասնագիտա -
կան հատ կա նիշ նե րով օժտ ված հա յազ գի գոր -
ծիչն իր բազ մահ մուտ աշ խա տան քով, հատ կա -
պես՝ վեր ջին տաս նամ յա կում նաև գոր ծու նեու -
թյան բնույ թով պայ մա նա վոր ված, ա ռանձ նա -
հա տուկ սրտա ցա վու թյամբ և ջա նա սի րու թյամբ
մե ծա պես նպաս տել է եր կու երկր նե րի դա տա -
խա զա կան կա ռույց նե րի միջև հա րա բե րու թյուն -
նե րի զար գաց մա նը: 
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ՀՀ գլխա վոր դա տա խա զու թյու նում կա յա -
ցել է հան դի պում Եվ րո պա յի խորհր դի մար դու
ի րա վունք նե րի հանձ նա կա տար Դուն յա Մի յա -
տո վի չի գլխա վո րած պատ վի րա կու թյան հետ,

հայ կա կան կող մից մաս նակ ցել են ՀՀ գլխա -
վոր դա տա խա զի տե ղա կալ ներ Ար մեն Հա րու -
թյուն յա նը, Հայկ Աս լան յա նը և Դա վիթ Մել քոն -
յա նը:

Քն նարկ վել են Հա յաս տա նում ըն տա նե -
կան բռնու թյան դեպ քե րին առնչ վող քրեա կան
գոր ծե րով ի րա կա նաց վող քննու թյուն նե րի օ րի -

նա կա նու թյան նկատ մամբ դա տա խա զա կան
հսկո ղու թյան և ներ գոր ծու թյան մի ջոց նե րի ար -
դյու նա վե տու թյա նը, կա նանց և խո ցե լի այլ խմբե -
րի քրեաի րա վա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վի -
ճա կին, կա ռու ցա կար գե րին առնչ վող հար ցեր:

ՀՀ գլխա վոր դա տա խա զի տե ղա կալ Դա -
վիթ Մել քոն յա նը ներ կա յաց րել է ըն տա նե կան
բռնու թյուն նե րի դեմ պայ քա րի արդ յու նա վե տու -
թյու նը բարձ րաց նե լու նպա տա կով կա տար ված
և այս տար վա հուն վա րի 1-ից ու ժի մեջ մտած
օ րենսդ րա կան փո փո խու թյուն նե րը, ո րոն ցով,
տու ժո ղի կող մից բո ղոք ներ կա յաց նե լուց ան -
կախ` ըն տա նի քում բռնու թյան հան ցա գոր ծու -
թյան դեպ քե րում դա տա խա զին տրվել է ի րա -
վա սու թյուն հա րու ցե լու քրեա կան գործ, ե թե
անձն իր ա նօգ նա կան վի ճա կի կամ են թա դրյալ
հան ցանք կա տա րո ղից կախ վա ծու թյան մեջ լի -
նե լու փաս տի ու ժով չի կա րող պաշտ պա նել իր
ի րա վա չափ շա հե րը: Բա ցի այդ՝ շեշտ վել է, որ
ՀՀ գլխա վոր դա տա խա զի հանձ նա րա րու թյամբ
մշակ վել և ներ կա յումս լայ նո րեն գոր ծադր վում
են ըն տա նե կան բռնու թյան հան ցա գոր ծու թյուն -
նե րի հատ կա նիշ նե րի գնա հատ ման և քրեա -

ÐÐ ¶ÈÊ²ìàð ¸²î²Ê²¼Æ îºÔ²Î²ÈÜºðÀ Ð²Ü¸ÆäºÈ ºÜ
ºìðàä²ÚÆ ÊàðÐð¸Æ Ø²ð¸àô Æð²ìàôÜøÜºðÆ Ð²ÜÒÜ²Î²î²ð

¸àôÜÚ²  ØÆÚ²îàìÆâÆÜ



կան գործ հա րու ցե լու հիմ քե րի պարզ ման չա -
փո րո շիչ ներ, ինչն էա պես նպաս տում է նման
դեպ քե րով քննու թյուն նե րի ո րա կի և արդ յու նա -
վե տու թյան բարձ րաց մա նը:

Հան դիպ ման ըն թաց քում անդ րա դարձ է
կա տար վել նաև 2008թ. մար տի 1-2-ի դեպ քե րի
առ թիվ քննվող քրեա կան գոր ծի և ՀՀ ՀՔԾ
պե տի և ՀՀ ԱԱԾ տնօ րե նի հե ռա խո սազ րույ ցի
գաղտ նալս ման և հ րա պա րակ ման դեպ քի առ -
թիվ հա րուց ված քրեա կան գոր ծե րի շրջա նակ -
նե րում մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու -
թյան խնդրին:

ՀՀ գլխա վոր դա տա խա զի տե ղա կալ Հայկ
Աս լան յանը նշել է, որ 2008թ. մար տի 1-2-ի
դեպ քե րի առ թիվ քննվող քրեա կան գոր ծով
որ պես մե ղադր յալ ներ են ներգ րավ վել նախ -
կին բարձ րաս տի ճան պաշ տո նա տար ան ձինք,
ներ կա յումս ի րա կա նաց վում է ակ տիվ նա -
խաքն նու թյուն՝ այդ դեպ քե րի բո լոր հան գա -
մանք նե րի լրիվ օբ յեկ տիվ և բազ մա կող մա նի
բա ցա հայտ ման նպա տա կով: Նա խաքն նու թյան
օ րի նա կա նու թյան նկատ մամբ ի րա կա նաց վում
է պատ շաճ դա տա խա զա կան հսկո ղու թյուն,
ին չի արդ յու նա վե տու թյու նը բարձ րաց նե լու
նպա տա կով ստեղծ վել է դա տա խա զա կան
խումբ:

Անդ րա դառ նա լով ՀՀ ՀՔԾ պե տի և ՀՀ
ԱԱԾ տնօ րե նի հե ռա խո սազ րույ ցի գաղտ նալս -
մա նը և հ րա պա րակ մա նը՝ ՀՀ գլխա վոր դա -
տա խա զի տե ղա կալն ա վե լաց րեց, որ հա րուց -
վել է եր կու քրեա կան գործ, և ներ կա յումս ի րա -
կա նաց վում է նա խաքն նու թյուն ինչ պես առ -
երևույթ հե ռա խո սա յին խո սակ ցու թյուն նե րի
գաղտ նիու թյու նը խախ տե լու հան գա մանք նե րի
բա ցա հայտ ման, այն պես էլ պաշ տո նա տար ան -
ձանց կող մից հնա րա վոր պաշ տո նեա կան լիա -
զո րու թյուն ներն անց նե լու, այդ թվում նաև պաշ -
տո նա կան դիր քի օգ տա գործ մամբ ար դա րա -
դա տու թյան ի րա կա նաց ումը խո չըն դո տե լու և
պաշ տո նա կան հան ցա գոր ծու թյուն նե րի այլ մաս -
նա վոր դրսևո րում նե րը պար զե լու ուղ ղու թյուն -
նե րով: 

Եվ րո պա յի խորհր դի մար դու ի րա վունք նե -
րի հանձ նա կա տարն իր հեր թին նշել է, որ հատ -
կա պես ան պատ ժե լիու թյան մթնո լորտ չստեղ -
ծե լու նպա տա կով չա փա զանց կարևոր է հան -
ցա գոր ծու թյուն ներ կա տա րած բո լոր ան ձանց
քրեա կան պա տաս խա նատ վու թյան ան խու սա -
փե լիու թյան ա պա հո վու մը՝ դա տա վա րու թյան
ողջ ըն թաց քում օ րի նա կա նու թյան և դա տա -
վա րու թյան բո լոր մաս նա կից նե րի ի րա վունք -
նե րի լիար ժեք ա պա հով մամբ:

Հան դիպ ման ըն թաց քում անդ րա դարձ է
կա տար վել Հա յաս տա նի դա տաի րա վա կան հա -

մա կար գի ար դիա կա նաց մանն ուղղ ված բա րե -
փո խում նե րի շրջա նակ նե րում ՀՀ դա տա խա -
զու թյան հետ հա մա գոր ծակ ցու թյան ընդ լայն -
մա նը, հա մա տեղ ծրագ րե րի ի րա կա նաց մա նը:
Մաս նա վո րա պես՝ քննարկ վել է ՀԲ-ի ա ջակ ցու -
թյամբ Եվ րո պա կան հանձ նա ժո ղո վի կող մից
նա խա ձեռն ված ԵՄ Արևել յան գոր ծըն կե րու -
թյան մաս կազ մող, ինչ պես նաև բալ կան յան 12
երկր ի մաս նակ ցու թյամբ տա րա ծաշր ջա նա յին
ընդգրկ ման նոր ծրագ րում ՀՀ դա տա խա զու -
թյան մաս նակ ցու թյան հնա րա վո րու թյուն նե րին
վե րա բե րող հար ցեր:
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Ծ րա գիրն ուղղ ված է մաս նա կից երկր նե -
րում դա տաի րա վա կան հա մա կար գի բա րե փո -
խում նե րի ռազ մա վա րու թյան մշակ մա նը, ար -
դա րա դա տու թյան մատ չե լիու թյան, ան կա խու -
թյան, արդ յու նա վե տու թյան բարձ րաց մա նը, հա -
մա կար գում բա րե վար քու թյան նոր մե րի կի րա -
ռու թյա նը, դրանց վե րա բեր յալ շա հագր գիռ շրջա -
նակ նե րի ի րա զեկ վա ծու թյան և մաս նակ ցայ նու -
թյան ա պա հով մա նը, դա տաի րա վա կան հա մա -
կար գի վե րա բեր յալ հան րա յին կար ծի քի ու սում -
նա սի րու թյա նը:

ՀՀ գլխա վոր դա տա խա զի տե ղա կալ Դա -
վիթ Մել քոն յա նը նման ծրագ րի ի րա կա նա ցու -
մը կարևո րեց հատ կա պես դա տա խա զա կան
հա մա կար գում առ կա խնդիր նե րի հա մա կող -

մա նի վեր հան ման և վեր լուծ ման շնորհիվ թի -
րա խա յին լու ծում ներ գտնե լու, ինչ պես նաև
քրեա կան դա տա վա րու թյան մաս նա կից նե րի
մեջ դա տա խա զա կան գոր ծու նեու թյան վե րա -
բեր յալ ա նա չառ պատ կե րա ցում նե րի ձևա վոր -
ման տես անկ յու նից:

Դա վիթ Մել քոն յա նը հյու րե րին փո խան ցեց
այդ նա խա ձեռ նու թյա նը ՀՀ գլխա վոր դա տա -
խա զու թյան մաս նակ ցու թյան և հ նա րա վոր բո -
լոր մի ջոց նե րով ա ջակ ցե լու պատ րաս տա կա -
մու թյու նը՝ հիմն ված ինչ պես եվ րո պա կան կա -
ռույց նե րի, այն պես էլ ՀԲ-ի հետ տևա կան ար -
դյու նա վետ հա մա գոր ծակ ցու թյան ըն թաց քում
ձեռք բեր ված փոխվս տա հու թյան և փոր ձի վրա:
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ՀԱՅԿ ՄԿՐՏՉՅԱՆ
ՀՀ ԳԱԱ Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և 
իրավունքի ինստիտուտի ասպիրանտ
____________________________________________________________________________________________________________

²ÜÒÆ ²Üìî²Ü¶àôÂÚ²Ü ²ä²ÐàìàôØÀ àðäºê øðº²Î²Ü
Æð²ìàôÜøÆ îºêàôÂÚ²Ü ºì äð²ÎîÆÎ²ÚÆ

²è²æÜ²ÐºðÂàôÂÚàôÜ

Գ լո բա լա ցու մը դառ նում է ժա մա նա կա կից
աշ խար հի կարևո րա գույն թե մա նե րից մեկը:
Ար դի դա րաշր ջա նի ի րա վա կան գլո բա լա ցումն
իր հետ բե րում է բազ մա թիվ քրեա կա նո րեն
նշա նա վոր հետևանք ներ՝ ինչ պես ազ գա յին,
այն պես էլ հա մաշ խար հա յին նշա նա կու թյամբ:
Ռու սաս տա նում, Հա յաս տա նում և հետ խորհըր -
դա յին տա րա ծու թյան այլ երկր նե րում հան ցա -
վո րու թյունն ու նի դի նա միկ ու անմ խի թար
բնույթ:

Այս հա մայ նա պատ կե րում ան ձի, հա սա -
րա կու թյան ու պե տու թյան անվ տան գու թյունն
արդ յու նա վետ կեր պով և ժա մա նա կին ա պա -
հո վե լը դառ նում է հա մաշ խար հա յին մասշ տա -
բով հիմ նա րար հիմ նախն դիր1:

Ի րա վա բա նա կան գրա կա նու թյան մեջ ար -
դա րա ցիո րեն նշվում է. «Գի տա կան մո տե ցում -
նե րի հի ման վրա քրեա կան քա ղա քա կա նու -
թյան հա յե ցա կար գա յին պա րա մետ րե րի մշակ -
ման պա հան ջը պայ մա նա վոր ված է հա սա րա -
կու թյան, հա մաշ խար հա յին ըն կե րակ ցու թյան
ու պե տու թյան այ սօր վա ի րա վի ճա կով, ի րա -
վա կար գի ու ազ գա յին անվ տան գու թյան ա պա -
հով ման հա մա կար գի ձևա վոր մամբ ու գոր ծառ -
նու թյամբ»2: Անվ տան գու թյան հա յե ցա կար գի
ժա մա նա կա կից հաս կա ցա կան-կա տե գո րիալ
ա պա րա տը բա վա կա նա չափ հա րուստ է: Կա -
րե լի է մեջբե րել անվ տան գու թյան հետևյալ սահ -
մա նու մը. «Անվ տան գու թյու նը հա սա րա կու թյան
կեն սա կան կարևո րու թյուն ու նե ցող շա հե րի
պաշտ պան վա ծու թյան զար գաց ման վի ճակն ու
մի տումն է, դրա ներ քին կա ռույց նե րի պաշտ -

պա նու մը ներ քին ու ար տա քին սպառ նա լիք նե -
րից»3:

Մար դու անվ տան գու թյան ա պա հով ման
խնդի րը լու ծե լու հա մար բա ցա ռիկ նշա նա կու -
թյուն ու նի ՀՀ ազ գա յին անվ տան գու թյան ռազ -
մա վա րու թյու նը:

Տվ յալ նոր մա տիվ ակ տե րում սահ ման վում
են ան ձի, հա սա րա կու թյան ու պե տու թյան՝ ար -
տա քին ու ներ քին սպառ նա լիք նե րից կեն սա -
կան կարևո րու թյուն ու նե ցող շա հե րի պաշտ -
պան վա ծու թյան ա պա հով ման ա ռա վել ընդ հա -
նուր ճա նա պարհ նե րը: Հա տուկ ու շադ րու թյան
են ար ժա նա նում ազ գա յին անվ տան գու թյան
օբ յեկ տի բո լոր ե րեք բա ղադ րիչի ի րա վա կան
ա պա հով ման գա ղա փար նե րը:

Մար դու, հա սա րա կու թյան ու պե տու թյան
անվ տան գու թյան ա պա հո վու մը հար կա վոր է
դի տար կել իբրև քրեա կան քա ղա քա կա նու թյան
նոր ուղ ղու թյուն: Ք րեա կան քա ղա քա կա նու թյան
ժա մա նա կա կից տե սու թյան, գոր ծող քրեա կան
օ րենսդ րու թյան և ի րա վա կի րա ռա կան պրակ -
տի կա յի վեր լու ծու թյու նը թույլ է տա լիս եզ րա -
կաց նել, որ հան ցա վոր ոտնձ գու թյուն նե րից
քրեաի րա վա կան պաշտ պա նու թյան օբ յեկտ նե -
րի նշված եռ յա կի անվ տան գու թյան ա ռա վե լա -
գույն ա պա հո վու մը մեկն է քրեա կան քա ղա քա -
կա նու թյան ա ռաջ նա հեր թու թյուն նե րից, ո րոնք
հաշ վարկ ված են ինչ պես ժա մա նա կա կից ժա -
մա նա կաշր ջա նի, այն պես էլ՝ ա պա գա յի հա -
մար: Այդ ա ռաջ նա հեր թու թյու նը ո րո շա կի մարմ -
նա վո րում է գտել 2003թ. ՀՀ ՔՕ-ում, որում ի -
րա վա պաշտ պան վող հա րա բե րու թյուն նե րի հիե -

1 Տե՛ս Аветисян С.С. Проблемы уголовно-правовой охраны личности, общества и государства. Избранные труды.
Ереван, 2016, էջ 215:

2 Տե՛ս Энциклопедия уголовного права. Т. 1. Понятие уголовного права. Глава 1. Понятие уголовной политики, ее
содержание и принципы. Издание профессора Малинина. СПб., 2005: էջ 119: Автор главы – Лесников Г.Ю. 2. Эко-
номическая и национальная безопасность: Учебник /Под ред. Е.А. Олейникова. М.: Изд-во “Экзамен”, 2005: էջ 14: 

3 Տե՛ս Ազգային անվտանգության մասին Հայաստանի Հանրապետության օրենսդրությունը: Երևան, 2016, էջ 77:



րար խիան հիմն վում է ար ժեք նե րի ընդ հա նուր
հա մա կար գի՝ անձ – ըն տա նիք – հա սա րա կու -
թյուն – պե տու թյուն, վրա:

Քա նի որ ընդ հա նուր առ մամբ անվ տան -
գու թյան ա պա հո վու մը պե տու թյան ա ռաջ նայ -
նու թյուն է, իսկ պե տու թյու նը գոր ծում է, օգ -
տա գոր ծե լով իր իշ խա նա կան-ի րա վա կան մե -
խա նիզ մը, ակն հայտ է, որ ի րա վա բա նա կան
կող մը կարևոր տեղ է զբա ղեց նում կեն սա կա -
նո րեն կարևոր շա հե րի ու ազ գա յին ար ժեք նե -
րի ան վտան գու թյան ա պա հով ման հա մա կար -
գում:

Հիմ նա րար մարդ կա յին ար ժեք նե րի ան -
վտան գու թյան ի րա վա բա նա կան ա պա հո վումն
ու նի բազ մա թիվ ուղ ղու թյուն ներ:

Այդ ուղ ղու թյուն նե րի շար քում հա տուկ տեղ
է պատ կա նում քրեա քա ղա քա կան ա պա հով մա -
նը, ո րը նե րա ռում է քրեաի րա վա կան, քրեա -
դա տա վա րա կան, քրեա բա նա կան, քրեա կան,
քրեա կա տա րո ղա կան ուղ ղու թյուն նե րը: Բո լոր
ուղ ղու թյուն նե րում կարևոր վում է մար դու ան -
վտան գու թյան հիմ նախն դի րը, քա նի որ հա սա -
րա կու թյան ու պե տու թյան անվ տան գու թյու նը
պետք է սկսվի մար դու անվ տան գու թյու նից: Այլ
կերպ ա սած՝ ան ձի անվ տան գու թյան հիմ նա -
խնդի րը պետք է լի նի գե րիշ խող, ուս տի դա
պետք է լու ծել այն պես, որ բո լոր հար ցե րի լու -
ծու մը չխո չըն դո տի մար դու ի րա վունք նե րն ու օ -
րի նա կան շա հե րի ի րա կա նաց ումը:

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

Ան ձի, հա սա րա կու թյան ու պե տու թյան ան -
վտան գու թյան քրեաի րա վա կան պաշտ պա նու -
թյու նն ա ռանց քա յին տեղ է զբա ղեց նում ընդ -

հա նուր ի րա վա կան և քրեաի րա վա կան քա ղա -
քա կա նու թյու նում:

Պե տու թյան քրեա կան քա ղա քա կա նու թյան
ի րա վա կան հիմք է քրեա կան օ րենսդ րու թյու -
նը: Հատ կան շա կան է, որ ՀՀ Քրեա կան օ -
րենս գիր քն զգա լիո րեն մե ծաց րել է ան ձի ան -
վտա գու թյան ա պա հով ման նկատ մամբ ու շա -
դրու թյու նը:

Ա ռա ջի նը՝ ՀՀ ՔՕ հոդ. 1-ի մ. 1-ում ամ րա -
գրվել է ոչ միայն ո րո շա կի օ րենք նե րի քրեա -
իրա վա կան պաշտ պա նու թյան և հան ցա գոր -
ծու թյուն նե րի կան խար գել ման, այլև՝ խա ղա ղու -
թյան ու մար դու անվ տան գու թյան ա պա հով -
ման մա սին:

Ի րա վա բա նա կան գրա կա նու թյան մեջ գո -
յու թյուն չու նի «պաշտ պա նու թյուն» ու «ա պա հո -
վում» հաս կա ցու թյուն նե րի հա րա բե րակ ցու թյան
նկատ մամբ կար ծիք նե րի միաս նու թյուն4: Այ նու -
հան դերձ՝ այդ բա ռե րի ստու գա բա նա կան և
տրա մա բա նա կան մեկ նա բա նու մը թույլ է տա -
լիս պնդել, որ մարդ կու թյան խա ղա ղու թյան ու
անվ տան գու թյան ա պա հո վու մը քրեա կան օ -
րենսդ րու թյան խնդիր նե րից մեկն է: Կան բո լոր
հիմ քե րը են թադ րե լու, թե ողջ քրեա կան օ րենս -
դրու թյունն ու դրա նոր մե րի կի րառ ման պրակ -
տի կան պետք է ուղղ ված լի նեն ան ձի ան վտան -
գու թյան ա պա հով մա նը: Միայն այդ հիմ քի վրա
հնա րա վոր է ազ գա յին անվ տան գու թյան ի րա -
կան ա պա հո վու մը:

Նշ ված դիր քո րո շու մը հա մա պա տաս խա -
նում է Ազ գա յին անվ տան գու թյան ռազ մա վա -
րու թյան հիմ նա կան դրույթ նե րին, ո րոնց հա -
մա ձայն՝ ան ձի շա հե րը սահ մա նա դրա կան ի -
րա վունք նե րի ու ա զա տու թյուն նե րի ի րա գործ -
ման, անձ նա կան անվ տան գու թյան ա պա հով -
ման, կյան քի ո րա կի ու մա կար դա կի բարձ րաց -
ման, մար դու և քա ղա քա ցու ֆի զի կա կան,
հոգևոր ու մտա վոր զար գաց ման մեջ են:

Երկ րոր դը՝ ան ձի անվ տան գու թյան ա պա -
հո վու մը դար ձել է քրեա կան օ րենսդ րու թյան ու
քրեա կան պա տաս խա նատ վու թյան սկզբունք:

ՀՀ ՔՕ հոդ. 11-ում նշվում է, որ Ք րեա կան
օ րենս գիրքն ա պա հո վում է մար դու ֆի զի կա -
կան, հո գե բա նա կան, նյու թա կան, բնա պահ -
պա նա կան և անվ տան գու թյան այլ տե սակ նե -
րը:
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ՔՐԵԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ

Եր րոր դը՝ Հա տուկ մա սը լրաց վել է քրեա -
կան պա տաս խա նատ վու թյան հիմ նա վոր վա -
ծու թյան ու ար դա րու թյան ե րաշ խիք-նոր մե րի
զգա լի թվով: Դ րանց թվին հար կա վոր է դա սել՝

1) սահ մա նադ րու թյան ու մի ջազ գա յին ի -
րա վուն քի նոր մե րի ա ռաջ նայ նու թյու նը սո վո -
րա կան, այդ թվում՝ քրեա կան օ րենսդ րու թյան
նկատ մամբ, ին չը պար տա վո րում է դի մել դրանց՝
մար դու ի րա վունք նե րի ու ա զա տու թյուն նե րի
հար ցե րը լու ծե լիս,

2) ան ձի անվ տան գու թյան ա պա հով ման՝
իբրև քրեա կան ի րա վուն քի հիմ նա կան սկզբունք -
նե րից ու խնդիր նե րից մե կը.

3) քրեա կան օ րեն քի հե տա դարձ ու ժի ար -
գե լու մը՝ բա ցա ռու թյամբ օ րենսդ րու թյամբ սահ -
ման ված դեպ քե րի,

4) ՀՀ ՔՕ-ում ար դա րու թյան սկզբուն քի
ամ րագ րու մը,

5) միևնույն հան ցա գոր ծու թյան հա մար
կրկնա կի քրեա կան պա տաս խա նատ վու թյա նը
են թար կելն ու մե ղադ րան քի բա ցա ռու մը,

6) սահ մա նա փակ մեղ սու նա կու թյան ինս -
տի տու տի ներ մու ծու մը, 

7) հան ցա գոր ծու թյունը նա խա պատ րաս -
տե լու հա մար պա տաս խա նատ վու թյան սահ -
մա նա փա կու մը միայն ծանր ու ա ռանձ նա պես
ծանր կա տե գո րիա նե րով, 

8) ա րար քի հան ցա վո րու թյու նը բա ցա ռող
հան գա մանք նե րի ըն դար ձա կու մը,

9) պա տիժ նշա նա կե լիս մե ղադր յա լի կյան -
քի պայ ման նե րի հաշ վա ռու մը (հոդ. 60, մ. 3),

10) ան չա փա հաս նե րի նկատ մամբ օ րենս -
դրու թյան մար դա սի րա ցու մը:

Չոր րոր դը՝ ՀՀ ՔՕ-ի Հա տուկ մա սը կա -
ռուց ված է հիմ նա կա նում ըստ մար դու, հա սա -
րա կու թյան ու պե տու թյան անվ տան գու թյան
տե սակ նե րի:

Այդտեղ հստա կո րեն ա ռանձ նաց վում է ան -
ձի կեն սա կան ու ֆի զի կա կան անվ տան գու -
թյան նկատ մամբ ոտնձ գու թյուն գոր ծող հան -
ցա գոր ծու թյուն նե րի մա սին (սպա նու թյուն, ա -
ռող ջու թյա նը տար բեր տե սա կի վնաս հասց նե -
լը), սե ռա կան, քա ղա քա կան, նյու թա կան ան -
վտան գու թյուն, մաս նա վո րա պես՝ սե փա կա նու -
թյան դեմ ուղղ ված հան ցա գոր ծու թյուն նե րը և
այլն:

Հա տուկ մա սի հա մա կար գը լրաց ված է
տնտե սու թյան, բնա պահ պա նա կան և տե ղե -

կատ վա կան անվ տան գու թյան դեմ ուղղ ված նոր
հան ցա կազ մե րով և այլն:

Այ նուա մե նայ նիվ, կարծում ենք, որ Հա յաս -
տա նի գոր ծող քրեա կան օ րենսդ րու թյու նը մար -
դու անվ տան գու թյան հար ցե րը ոչ լրիվ, հատ -
վա ծա յին է լու ծում:

1. Կան բո լոր հիմ քե րը և օբ յեկ տիվ պա -
հանջ հա մա կար գի գի տա կան շրջա նա ռու թյան
մեջ ներ մու ծե լու ան ձի հո գե բա նա կան ան վտան -
գու թյան դեմ ուղղ ված հան ցա գոր ծու թյուն նե րի
հա մա կար գը:

Հո գե բա նա կան անվ տան գու թյան հան դեպ
ոտնձ գու թյանն առնչ վող հան ցա գոր ծու թյուն նե -
րի հա մա կար գը կա րե լի է դի տար կել իբրև զա -
նա զան օբ յեկտ նե րին ուղղված ա րարք նե րի ամ -
բող ջու թյուն.

ա) ան ձի բնա կա նոն հո գե կան գոր ծու նեու -
թյուն ա պա հո վող հա րա բե րու թյուն ներ (դրանք
են՝ շոր թու մը, ին տիմ կյան քի մա սին տե ղե կու -
թյուն նե րը տա րա ծե լու նպա տա կով հա վա քե լը
և այլն),

բ) հա րա բե րու թյուն ներ, ո րոնք կազ մում են
սո ցիալ-հո գե բա նա կան անվ տան գու թյան հիմ -
քը: Այդ պի սի հան ցա գոր ծու թյուն նե րը նե րա -
ռում են հո գե կա նի վրա զանգ վա ծա յին ազ դե -
ցու թյուն (օ րի նակ՝ հե ռուս տա տե սա յին հո գե թե -
րա պիա յի չար տոն ված անց կա ցում, մարդ կանց
կու տա կում նե րի վրա չար տոն ված մի ջոց նե րով
ներ գոր ծու թյու ն՝ նպա տակ ու նե նա լով դա դա -
րեց նել որևէ զանգ վա ծա յին մի ջո ցա ռում նե րը,
մաս նա վո րա պես՝ հան րա հա վաք նե րը, ժո ղով -
նե րը, ցույ ցե րը, զանգ վա ծա յին ան կար գու թյուն -
նե րի կազ մա կեր պում նե րը և այլն, ա ռանց տու -
ժո ղի հա մա ձայ նու թյան, խա բեու թյամբ ա ռող -
ջու թյան զանգ վա ծա յին խան գա րում ա ռա ջաց -
նող հո գե բա նա կան փոր ձե րի անց կա ցու մ և
այլն), բնա կան մի ջա վայ րի նկատ մամբ ազ դե -
ցու թյուն՝ իբրև մարդ կանց հո գե կա նի նկատ -
մամբ ոտնձ գու թյան ե ղա նակ, նա խա պես հայտ -
նի կեղծ գի տա կան գա ղա փար նե րի տա րա ծու -
մը, ո րոնք ա ռա ջաց նում են վախ, տագ նապ,
զանգ վա ծա յին ան կար գու թյուն ներ և հա կա հա -
սա րա կա կան այլ գոր ծո ղու թյուն ներ,

գ) քրեա կան օ րեն քով պաշտ պան վող այլ
հա րա բե րու թյուն ներ: (Այս տեղ հնա րա վոր են
հան ցա գոր ծու թյուն ներ, ո րոն ցում հո գե բա նա -
կան ա ռող ջու թյան նկատ մամբ ոտնձ գու թյու նը
հան դես է գա լիս իբրև հստակ հա կա հա սա րա -
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կա կան նպա տակ նե րին հաս նե լու մի ջոց: Սո -
վո րա բար դա նվաճ վում է ան ձի գի տակ ցու -
թյան նկատ մամբ վե րահս կում ի րա կա նաց նե -
լու ճա նա պար հով: Այդ պի սի ե ղա նակ նե րի օգ -
նու թյամբ հնա րա վո րու թյուն է ա ռա ջա նում օգ -
տա գոր ծելու մար դուն՝ իբրև հան ցա գոր ծու թյան
գոր ծիք այլ շա հե րին վնաս հասց նե լու հա մար՝
սպա նու թյուն ներ, ա ռող ջու թյա նը վնաս պատ -
ճա ռում, կո ղո պուտ ներ, պե տա կան և այլ գաղտ -
նիք հան դի սա ցող տե ղե կու թյուն նե րի հա վա -
քագ րում, փո խան ցում և այլն):

2. ՀՀ Ք րեա կան օ րենսգր քում ոչ պատ շաճ
մա կար դա կով են կար գա վոր վում տե ղե կատվա -
կան անվ տան գու թյան հա մար քրեա կան պա -
տաս խա նատ վու թյան հար ցե րը:

Մեր կար ծի քով՝ տե ղե կատ վա կան անվտան -
գու թյու նը հար կա վոր է դի տար կել իբրև քրեա -
իրա վա կան պաշտ պա նու թյան ինք նու րույն տե -
սա կա յին օբ յեկտ: Տե ղե կատ վա կան ան վտան -
գու թյան նկատ մամբ ոտնձ գու թյուն նե րը կա րող
են կա տար վել ոչ միայն հա մա կարգ չա յին տեխ -
նի կա յի օգ տա գործ ման մի ջո ցով:

Տե ղե կատ վա կան անվ տան գու թյան դեմ
ուղղ ված հան ցա գոր ծու թյուն նե րի հա մար քրեա -
կան պա տաս խա նատ վու թյան ի րա վա կան կար -
գա վոր ման ընթացքում կարևոր է հաշ վի առ -
նել այն հան գա ման քը, որ տե ղե կատ վու թյու -
նը կա րող է լի նել ոչ միայն հան ցա գոր ծու -
թյուն նե րի կա տար ման մի ջոց, այլև՝ քրեա կան
ոտնձ գու թյուն նե րից պաշտ պա նու թյան ա ռար -
կա:

3. Մար դու անվ տան գու թյան՝ իբրև քրեա -
կան օ րենսդ րու թյան սկզբուն քի բուն հռչա կու -
մը, ան ձի՝ իբրև ոտնձ գու թյան օբ յեկ տի ՔՕ Հա -
տուկ մա սի նոր մե րում ա ռանձ նա ցու մը չեն ստա -
ցել ի րենց պատ շաճ զար գա ցու մը: Հա տուկ մա -
սի ողջ հա մա կար գը կա ռուց ված է ա վան դա -
կան ե ղա նա կով, ո րի հա մա ձայն՝ մար դու կյանքն
ու ա ռող ջու թյու նը բազ մա թիվ հան ցա կազ մե -
րում հան դես են գա լիս իբրև քրեաի րա վական
պաշտ պա նու թյան ֆա կուլ տա տիվ (լրա ցու ցիչ)
օբ յեկտ ներ՝ զի ջե լով ո րո շա կի հա սա րա կա կան
հա րա բե րու թյուն նե րին: Օ րենսդ րա կան այդ պի -

սի մո տե ցու մը չի հա մա պա տաս խա նում մար -
դուն, նրա ի րա վունք ներն ու ա զա տու թյուն նե րը
գե րա գույն սո ցիա լա կան ար ժեք ճա նա չե լու մա -
սին սահ մա նադ րա կան մո տեց մա նը:

Գ. Պ. Նո վո սե լո վը, ով մշա կել է «հան ցա -
գոր ծու թյան օբ յեկ տը միշտ մար դիկ են» հա յե -
ցա կար գը, տե ղին նկա տում է. «Ոչ թե մար դիկ
գո յու թյուն ու նեն հա նուն հա սա րա կա կան հա -
րա բե րու թյուն նե րի, այլ՝ հա սա րա կա կան հա -
րա բե րու թյուն ներն ա ռա ջա նում են մարդ կանց
շա հե րի ի րա կա նաց ման հա մար, և ուս տի պարզ
չէ գլխա վո րը. ին չո՞ւ ան ձին, հա սա րա կու թյան
ան դամ նե րին վնաս պատ ճա ռե լու գոր ծում պետք
է տես նել ի րենց միջև առ կա հա րա բե րու թյուն -
նե րի նկատ մամբ ոտնձ գու թյուն նե րը, այլ ոչ թե
հա կա ռա կը, հա սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն -
նե րի խախտ ման մեջ տես նել դրանց մաս նա -
կից նե րին վնաս պատ ճա ռե լը: Տվ յալ դեպ քում
հե ղի նակ նե րի տրա մա բա նու թյու նը թե լադր ված
է այն հանգամանքով, որ, հնա րա վո րու թյուն
չու նե նա լով նշե լու վնա սի ար տա հայտ ման
հստակ հատ կու թյուն ներն ու ձևե րը, ո րն իբր
հասց վում է հան ցա գոր ծու թյամբ հա սա րա կա -
կան վե րա բեր մուն քին, ի րենք ստիպ ված են փո -
խա րի նել այդ վնա սը այն վնա սով, որն ի րա կա -
նում հասց վում է կամ կա րող է հասց վել մարդ -
կանց կամ, ինչ պես ա սում են՝ հա սա րա կա կան
հա րա բե րու թյուն նե րի մաս նա կից նե րին (սուբ -
յեկտ նե րին): Չհա մո զե լով զբա ղեց րած դիր քո -
րոշ ման հիմ նա վոր վա ծու թյան մեջ, հե ղի նա կի
ստանձ նած տրա մա բա նու թյու նը հաս տա տում
է մի փաստ. ոչ մի այլ վնաս, բա ցի մարդ կանց
հասց վող վնա սից, հան ցա գոր ծու թյու նը հասց -
նել չի կա րող»5:

Պ րո ֆե սոր Ս. Ա վետիս յա նը հիմ նա վո րել է
ՔՕ-ի Հա տուկ մա սի ողջ հա մա կար գի վե րա -
նայ ման անհ րա ժեշ տու թյու նը՝ այն պես, որ մար -
դու կյանքն ու ա ռող ջու թյու նը միշտ հան դես
գան որ պես ոտնձ գու թյուն նե րի հիմ նա կան օբ -
յեկտ ներ6:

Նոր մո տեց ման ի մաս տն այն է, որ այդ
ուղ ղու թյամբ քրեա կան օ րենս դրու թյան զար -
գա ցու մը թույլ կտա հիմն վել միայն ան ձի, հա -
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5 Տե՛ս Новоселов Г. П. նշված աշխ. էջ 63: 
6 Տե՛ս Аветисян С.С. Актуальные проблемы развития уголовного права России и Армении в контексте обеспечения

юридической безопасности человека. Уголовно-правовая защита конституционых прав человека (к 15-летию
Конституции России) // Сборник материалов международной научно-практической конференции 26-27 мая, 2009 г.:
БИЭПП-БИИЯМС, СПб, 2009, էջ 5-7:
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սա րա կու թյան ու պե տու թյան ան վտան գու թյան
վրա:

Ք րեա կա նա ցում են պա հան ջում նաև հա -
սա րա կայ նո րեն վտան գա վոր այլ ա րարք ներ,
ո րոնք ոտնձ գու թյուն են ի րա կա նաց նում մար -
դու հոգևոր, մտա վոր, վե րար տադ րո ղա կան,
բնա պահ պա նա կան, տնտե սա կան անվ տան -
գու թյան նկատ մամբ:

Ընդ ո րում՝ հար կա վոր է ընդգ ծել, որ դե պի
մարդ կա յին գոր ծո նը շրջա դար ձը, ո րն սկսվել
էր սո ցիա լա կան, ի րա վա կան ու ժո ղովր դա վա -
րա կան հա սա րա կու թյան կա ռուց ման ըն թաց -
քում, ստի պում է քրեա կան ի րա վուն քի տե -
սանկ յու նից մար դուն դի տար կել իբրև ինք նու -
րույն ար ժե հա մա կարգ, ո րը քրեա կան օ րենս -
դրու թյամբ պաշտ պան վող ա ռա վել կարևոր սո -
ցիա լա կան ար ժեք է:

Ի տար բե րու թյուն սո ցիա լա կան (ազ գա -
յին, պե տա կան) անվ տան գու թյու նից՝ ան ձի

անվտան գու թյու նը բնու թագ րում է այն պայ -
ման նե րը, ո րոնք պաշտ պա նում են ան ձի օ րի -
նա կան և կեն սա կան շա հե րը՝ բո լոր դրսևո -
րում նե րում: Ա ռար կան ոչ թե հա սա րա կու թյունն
է, այլ՝ ան հա տը, իր բո լոր հատ կու թյուն նե րով,
ո րակ նե րով ու հա րա բե րու թյուն նե րով հան դերձ:
Ուս տի հիմ քեր կան պնդե լու, որ պե տու թյան
(ազ գա յին) անվ տան գու թյու նը պետք է սկսվի
ան ձի անվ տան գու թյան ա պա հով մամբ: «Ան ձի
անվ տան գու թյան շա հե րը հաշ վի առ նե լու վրա
չհիմն վող պե տու թյան ան վտան գու թյան հա յե -
ցա կար գի կա ռուց ման յու րա քանչ յուր փոր ձեր
դա տա պարտ ված են ան հա ջո ղու թյա ն»7:

Այս պի սով՝ ան ձի անվ տան գու թյան ա պա -
հո վու մը հար կա վոր է դի տար կել ար դի քրեա -
կան ի րա վուն քի տե սու թյան, պրակ տի կա յի ու
քրեաի րա վա կան քա ղա քա կա նու թյան հրա տապ
ուղ ղու թյուն նե րից և ա ռաջ նա հեր թու թյուն նե րից
մեկը:
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7 Տե՛ս Тер-Акопов А.А. Безопасность человека (теоретические основы социально-правовой концепции). М.: Изд-во
МНЭПУ, 1998, էջ 5:



Կո ռուպ ցիոն վար քա գի ծը շատ վաղ ժա -
մա նակ նե րից է հայտ նի մարդ կու թյա նը, այդ
մա սին հի շա տակ վում է դեռևս Աստ վա ծա շնչում: 

Աստ վա ծաշն չում նշվում է, որ այն ժա մա -
նակ, երբ Սա մուե լը ծե րա ցավ, նա իր որ դի նե -
րին նշա նա կեց դա տա վոր ներ Իս րա յե լում, բայց
նրա որ դի նե րը չգնա ցին հոր ճա նա պար հով,
այլ, ա գա հու թյան հետևից ընկ նե լով, վերց նում
էին կա շառք և խախ տում ի րա վուն քը (Թա գա -
վո րաց 8:1-3): 

Նշ վում է Փե լիք սի պատ մու թյու նը, ով հույս
ու ներ, որ Պո ղոս Ա ռաք յա լը ի րեն կա շառք կտա
ա զատ ման դի մաց: Մինչ դեռ Պո ղոս Ա ռաք յա լը
կա շառք չտվեց ու մնաց ա նա զա տու թյան մեջ
կապ ված (Գործք Ա ռա քե լոց 24:26): Մեկ այլ
հատ վա ծում նշվում է, որ Սի մոնն ա ռա ջար կում
է ա ռաք յալ նե րին կա շառք, որ պես զի այն իշ -
խա նու թյու նը, որն ա ռաք յալ ներն ու նեին Սուրբ
Հո գու մկրտու թյան հա մար, տրվեր նաև ի րեն,
մինչ դեռ Պետ րոս Ա ռաք յա լը պա տաս խա նեց,
թե Աստ ծո պարգևը ար ծա թով չեն գնում (Գործք
Ա ռա քե լոց 8:18-20): Աստ վա ծաշն չում գրված է
նաև, որ կա շառ քն աչ քը բաց մար դուն կկու -
րաց նի և ար դար նե րի դա տը կծռի (Ե լից 23:8): 

Հի շա տա կենք նաև գրե թե բո լո րին հայտ -
նի Հու դա յի օ րի նա կը, ով, կա շառ վե լով 30 սիկղ
ար ծա թով, մատ նեց Ք րիս տո սին: 

Կո ռուպ ցիան, ու ղեկ ցե լով մարդ կու թյա նը
հա զա րամ յակ ներ շա րու նակ, ե ղել է ու ներ կա -
յումս շա րու նա կում է մնալ պե տու թյան և հա -
սա րա կու թյան ու շադ րու թյան կի զա կե տում:
Պետք է նշել, որ կո ռուպ ցիա յին նպաս տող
տնտե սա կան, սո ցիա լա կան, ի րա վա կան, քա -
ղա քա կան գոր ծոն նե րը բա վա կա նա չափ խո -
րու թյամբ ու սում նա սիր վել ու բա ցա հայտ վել են:
Վեր ջին նե րիս վե րա բեր յալ առ կա են բազ մա -
թիվ գրքեր, գի տա կան հոդ ված ներ, ու սում նա -

սի րու թյուն ներ, սա կայն այդ քան բազ մա զա նու -
թյան մեջ կո ռուպ ցիոն վար քագ ծի հո գե բա նա -
կան գոր ծոն նե րի ու սում նա սի րու թյու նը, կար -
ծես թե, հետնաբեմ է մղվել: Մինչ դեռ կար ծում
ենք, որ կո ռուպ ցիոն վար քագ ծի մո տի վա ցիոն
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի, այդ վար քագ ծի
հո գե բա նա կան, սուբ յեկ տիվ գոր ծոն նե րի բա -
ցա հայտումը կա րող է նպաս տել կո ռուպ ցիոն
վար քագ ծի պատ ճա ռա կան հա մա լի րի ա վե լի
խոր ըմբռն մա նը և կան խար գե լիչ մի ջո ցա ռում -
նե րի արդ յու նա վե տու թյա նը: Իսկ ար դեն ան ձի
վար քագ ծի դրդա պատ ճառ ներն ու սում նա սի -
րում են այն պի սի գի տու թյուն ները, ինչ պի սին
են քրեաբանությունը և հո գե բա նու թյու նը: Ուս -
տի այս խնդրի լուծ ման հա մար էա կան կարևո -
րու թյուն ու նի կո ռուպ ցիա յի ա ռա ջաց ման հո -
գե բա նա կան պատ ճառ նե րի բա ցա հայ տու մը,
ո րոնց փոր ձենք անդ րա դառ նալ սույն հոդ վա -
ծում: 

Այս պես, կար ծում ենք՝ մար դու հո գե կա նի
պաշտ պա նա կան մե խա նիզմ նե րը կա րող են
դառ նալ կո ռուպ ցիոն վար քագ ծի պատ ճառ: Դի -
տար կենք, թե ինչ պե՛ս:

Նախ՝ ներ կա յաց նենք, թե ի՛նչ ենք հաս կա -
նում՝ պաշտ պա նա կան մե խա նիզմ ա սե լով:
Պաշտ պա նա կան մե խա նիզմ ներն ան ձի ես-ի
հա մա պա տաս խան հնարք ներն են տագ նա -
պայ նու թյու նը, լար վա ծու թյու նը թո թա փե լու հա -
մար:1

Այ սինքն՝ երբ մար դուն ան հանգս տաց նում
է որևէ խնդիր, պաշտ պա նա կան մե խա նիզմ -
նե րը տար բեր ձևե րով օգ նում են ան ձին թո թա -
փե լու ան հանգս տու թյու նը: Եվ, քա նի որ պաշտ -
պա նա կան մե խա նիզմ նե րը գոր ծադր վում են
ան ձի են թա գի տակ ցու թյան կող մից, ուս տի մար -
դու կող մից դրանք չեն գի տակ ցվում որ պես
այդ պի սին: 
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Կար ծում ենք՝ պաշտ պա նա կան մե խա նիզմ -
նե րը կա րող են դառ նալ կո ռուպ ցիոն վար քա -
գծի պատ ճառ եր կու տար բե րա կով՝ ուղ ղա կի և
ա նուղ ղա կի: 

Պաշտ պա նա կան մե խա նիզմ նե րը, լի նե լով
կո ռուպ ցիոն վար քագ ծի ուղ ղա կի պատ ճառ,
հան դես են գա լիս ան մի ջա կա նո րեն` կո ռուպ -
ցիոն վար քագ ծի մի ջո ցով: Այ սինքն՝ իր ե ս-ը
պաշտ պա նե լու հա մար ան ձը դի մում է կո ռուպ -
ցիոն վար քագ ծի: 

Օ րի նակ՝ անձն ընկճ վել է նյու թա կան ծանր
դրու թյան պատ ճա ռով և այդ ի րա վի ճա կից
պաշտ պան վե լու հա մար սկսում է կա շառք վերց -
նել: 

Տվ յալ դեպ քում պաշտ պա նու թյունն ան մի -
ջա կա նո րեն ի րա կա նաց վում է կո ռուպ ցիոն վար -
քագ ծի մի ջո ցով, և այս տեղ կո ռուպ ցիոն վար -
քա գիծն ինք նին կդառ նա ե սի պաշտ պա նու -
թյուն: 

Պաշտ պա նա կան մե խա նիզմ նե րը, լի նե լով
կո ռուպ ցիոն վար քագ ծի ա նուղ ղա կի պատ ճառ,
հան դես կա րող են գալ նաև ա նուղ ղա կիո րեն:

Տվ յալ դեպ քում ան ձը, կո ռուպ ցիոն ո րո -
շում կա յաց նե լու գոր ծըն թա ցում, որ պես զի
պաշտ պա նի ի րեն մեղ քի, պա տաս խա նատ վու -
թյան զգա ցո ղու թյու նից, կա րող է գոր ծի դնել
իր պաշտ պա նա կան մե խա նիզմ նե րը, ո րոնք
կա ջակ ցեն ամ րապն դե լու կո ռուպ ցիա յին դի մե -
լու իր գա ղա փա րը: 

Փոր ձենք ա ռան ձին անդ րա դառ նալ ան ձի
հո գե կա նի պաշտ պա նա կան մե խա նիզմ նե րին
և տես նենք, թե ինչ պե՛ս վեր ջին ներս կա րող են
հան գեց նել կո ռուպ ցիոն վար քագ ծի: 

Այս պես՝ պաշտ պա նա կան մե խա նիզմ նե -
րից է ար տամ ղու մը: Զիգ մունդ Ֆրոյ դն ար տա -
մղու մը դի տում էր որ պես ե ս-ի ա ռաջ նա յին
պաշտ պա նու թյուն ոչ միայն այն պատ ճա ռով,
որ վեր ջինս ա վե լի բարդ պաշտ պա նա կան մե -
խա նիզմ նե րի ա ռա ջաց ման հիմք է, այլև՝ որ ա -
պա հո վում է տագ նա պից հե ռա նա լու ա վե լի ու -
ղիղ և պարզ ճա նա պարհ:

Ար տամ ղու մը, ո րը եր բեմն նկա րագր վում է
որ պես «կան խամ տած ված մո ռա ցում», ցավ
պատ ճա ռող մտքե րի և զգաց մունք նե րի հե ռա -
ցում է գի տակ ցու թյու նից: Որպես արդ յունք՝ ան -

հատ նե րը չեն գի տակ ցում ի րենց տագ նա պա -
հա րույց կոնֆ լիկտ նե րը և չեն հի շում տրավ մա -
տիկ ի րա դար ձու թյուն ներ:2

Այ սինքն՝ ան ձն ար տամ ղում է ի րեն հու զող
տհաճ, ան ցան կա լի և ա նըն դու նե լի մտքերն ու
զգա ցում նե րը, թույլ չի տա լիս ճա նա չել և գ նա -
հա տել դրանք: Իսկ այն դեպ քում ար դեն, երբ
կա շառք վերց նե լու հա մար քրեա կան պա տաս -
խա նատ վու թյան են թարկ վե լու վա խը կամ կո -
ռուպ ցիոն վար քագ ծի հա մար ա ռա ջա ցող մեղ -
քի զգա ցո ղու թյան առ կա յու թյունն ան ձն ար -
տամ ղում է իր գի տակ ցու թյու նից, ստաց վում է,
որ սույն պաշտ պա նա կան մե խա նիզ մը նման
ի րա վի ճա կում կա րող է հան գեց նել կո ռուպ ցիոն
վար քագ ծի: Նման հո գե վի ճա կը կթո թա փի տագ -
նա պի կամ հո գե կան ան հանգս տու թյան զգա -
ցո ղու թյու նը՝ կապ ված քրեա կան պա տաս խա -
նատ վու թյան են թարկ վե լու վա խի, մեղ քի զգա -
ցո ղու թյան ա ռա ջաց ման խնդիր նե րի հետ, և
ան ձը պատ րաստ կլի նի ի րա կա նաց նե լու կո -
ռուպ ցիոն գոր ծարք ներ: 

Այլ կերպ ա սած՝ երբ սույն պաշտ պա նա -
կան մե խա նիզմն ակ տի վա նա, մարդն ա վե լի
հա մար ձակ կդառ նա ու կա րող է ցու ցա բե րել
կո ռուպ ցիոն վար քա գիծ: Մինչ դեռ, ե թե պաշտ -
պա նա կան այդ մե խա նիզ մը չաշ խա տեր, հնա -
րա վոր է՝ մար դը չդի մեր նման քայ լի, քա նի որ
ի րեն հու զող ան ցան կա լի մտքե րը՝ հան ցա վոր
վար քագ ծի հա մար պատժ վե լու վա խը, մեղ քի
զգա ցո ղու թյան ա ռա ջա ցու մը, չէին ար տամղ վի
ան ձի գի տակ ցու թյու նից և, մնա լով գի տակ ցու -
թյան մեջ՝ կա րող էին հետ պա հել կո ռուպ ցիոն
վար քագ ծից:

Ուս տի կար ծում ենք, որ ար տամ ղու մը՝ որ -
պես պաշտ պա նա կան մե խա նիզմ, եր բեմն կա -
րող է հան գեց նել կո ռուպ ցիոն վար քագ ծի: 

Ար տամ ղու մը նման է նաև հերք մա նը, ո րը
նույն պես ան ձի պաշտ պա նա կան մե խա նիզմ -
նե րից է, սա կայն, ի տար բե րու թյուն վեր ջի նիս՝
ոչ թե ար տամ ղում է խնդի րը, այլ՝ լիո վին բա -
ցա ռում: 

Հայտ նի է, որ կան խամ տած ված հա կա -
օրի նա կան ա րարք կա տա րե լուց ա ռաջ, որ պես
կա նոն, մար դը մինչ ո րո շում կա յաց նե լը մտա -
ծում է հետևանք նե րի մա սին, մաս նա վո րա պես՝ Օ
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արդ յոք պա տաս խա նատ վու թյան չի՞ են թարկ -
վի: 

Այս մա սով հեր քու մը՝ որ պես պաշտ պա -
նա կան մե խա նիզմ, ե թե սկսի գոր ծել, ա պա
ան ձը, բա ցա ռե լով քրեա կան պա տաս խա նա -
տվու թյան են թարկ վե լու հնա րա վո րու թյու նը, կա -
րող է դի մել կո ռուպ ցիոն վար քագ ծի: 

Հո գե բա նա կան հե տա զո տու թյուն նե րի հա -
մա ձայն՝ կո ռուպ ցիոն հան ցա գոր ծու թյուն նե րի
հա մար դա տա պարտ ված ներ քին գոր ծե րի նախ -
կին աշ խա տա կից ներն օժտ ված են այն պի սի
հատկա նիշ նե րով, ինչ պի սիք են ոչ շատ ան -
ձանց հետ շփվե լու մի տու մը, զգու շա վո րու թյու -
նը մտե րիմ հա րա բե րու թյուն ներ հաս տա տե լիս,
ինչ պես նաև կո ռուպ ցիա յի զո հե րի նկատ մամբ
խղճի բա ցա կա յու թյու նը: Ի րենց թվում է, թե
հա տուց ման ժա մը եր բեք չի գա լու: Սա Ի. Լամ -
մեր սո մն ան վան ել է «բա րո յա կան կար ճա տե -
սու թյուն»: 

Նմա նա տիպ արդ յունք ներ են ցույց տվել
նաև ար տա սահ ման յան հե տա զո տու թյուն նե րը: 

Նման ան ձանց բնո րոշ են այն պի սի հո գե -
բա նա կան պաշտ պա նա կան մե խա նիզմ նե րը,
ինչ պի սիք են հեր քու մը և փոխ հա տու ցու մը: Ի -
րենք հա մոզ ված են, որ կո ռուպ ցիոն հան ցա -
գոր ծու թյուն նե րի զո հե րը հա ճախ ի րե՛նք են կա -
տա րում նման հան ցա գոր ծու թյուն: Դ րա նով
փոր ձում են ար դա րաց նել ի րենց կող մից ցու -
ցա բեր վող կո ռուպ ցիոն վար քա գի ծը:3

Ան ձի պաշտ պա նա կան մե խա նիզմ նե րից է
նաև պրո յեկ ցիան:

Պ րո յեկ ցիան՝ որ պես պաշտ պա նա կան մե -
խա նիզմ, իր նշա նա կու թյամբ հետևում է ար -
տամղ մա նը: Պ րո յեկ ցիան մի գոր ծըն թաց է, ո -
րի մի ջո ցով ան հա տը սե փա կան ա նըն դու նե լի
մտքե րը, զգաց մունք նե րը և վար քը վե րագ րում
է այլ մարդ կանց կամ շրջա պա տին: Դա թույլ է
տա լիս մար դուն սե փա կան ան լիար ժե քու թյան
կամ սխալ նե րի մեղ քը բար դել ինչ-որ մե կի կամ
ինչ-որ բա նի վրա:4

Կարծում ենք, որ պրոյեկցիան կա րող է
դառ նալ կո ռուպ ցիոն վար քագ ծի պատ ճառ
հետևյալ կերպ. մարդն իր ան հա ջո ղու թյուն նե -
րի և խն դիր նե րի պատ ճա ռը պրո յեկ տում է պե -

տու թյա նը, օ րենք նե րին, պե տա կան այ րե րին:
Նման դեպ քում նա ու նե նում է, այս պես ա սած,
պե տու թյա նը դեմ դիր քո րո շում և հակ ված չի
լի նում հար գե լու վեր ջի նիս օ րենք նե րը: Բնա -
կա նա բար, նման պայ ման նե րը պա րարտ հող
են կո ռուպ ցիոն վար քա գիծ ցու ցա բե րե լու հա -
մար: Անձն ար դեն ա ռա վել խա ղաղ հո գե վի -
ճակ է ձեռք բե րում. չի կարծում, թե ի րա կա -
նաց նում է հան ցա վոր վար քա գիծ պե տու թյան
և օ րեն քի դեմ: Պ րո յեկ ցիա յի շնոր հիվ մար դը
ձեր բա զատ վում է մեղ քի ու պա տաս խա նատ -
վու թյան զգա ցու մից, քա նի որ իր հան ցա վոր՝
կո ռուպ ցիոն վար քագ ծի մեջ մե ղա վոր է տես -
նում բո լո րին՝ պե տու թյա նը, օ րեն քին և այ լոց՝
բա ցի ի րե նից: 

Ուս տի կար ծում ենք՝ պրո յեկ ցիան, որպես՝
պաշտ պա նա կան մե խա նիզմ, կա րող է հան դի -
սա նալ կո ռուպ ցիոն վար քագ ծի պատ ճառ:

Հա ջորդ պաշտ պա նա կան մե խա նիզմ նե -
րից է ռա ցիո նա լի զա ցիան՝ ինք նաար դա րա ցու -
մը: Դրսևոր վում է այն դեպ քե րում, երբ մար դը
դի մում է տրա մա բա նու թյա նը` ինքն ի րեն ար -
դա րաց նե լու հա մար: Օ րի նակ` ան ձը, ա զատ -
վե լով աշ խա տան քից, սկսում է հի շել իր աշ խա -
տան քի բա ցա սա կան հատ կու թյուն նե րը, մինչ -
դեռ մինչ աշ խա տան քից ա զատ վե լը եր բեք չէր
անդ րա դար ձել այդ խնդիր նե րին: Նույ նը կա -
րող է տե ղի ու նե նալ սի րած էա կից բա ժան վե լու
դեպ քում: 

Ի րա կա նու թյան ա ղա վա ղու մը՝ ֆրուստ րա -
ցիա յի և տագ նա պի դեմ պայ քա րի մե թոդ է, ո -
րի մի ջո ցով ան ձը փոր ձում է պահ պա նել իր
ինք նագ նա հա տա կա նը: Ռա ցիո նա լի զա ցիան
վե րա բեր ում է այն կեղծ փաս տարկ նե րին, ո -
րոնց մի ջո ցով ի ռա ցիո նալ վար քը ներ կա յաց -
վում է այն պես, որ շրջա պա տի աչ քե րում երևում
է ամ բող ջո վին տրա մա բա նա կան և ար դա րա -
ցի:5

Այժմ դի տար կենք, թե ինչ պե՛ս ռա ցիո նա լի -
զա ցիան՝ որ պես պաշտ պա նա կան մե խա նիզմ,
ըստ մեզ՝ կա րող է դառ նալ կո ռուպ ցիոն վար -
քագ ծի պատ ճառ: 

Սպա նու թյուն կա տա րած անձն ի րեն ար -
դա րաց նե լու հա մար կա րող է մտա ծել, որ այն
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ան ձը, ում նա սպա նել է, ար ժա նի է ե ղել դրան:
Ինք նար դա րաց ման հետևանքով հա վա նա կան
է, որ նա կփոր ձի ա զատ վել քրեա կան պա -
տաս խա նատ վու թյու նից: Բա ցի դրա նից՝ չի բա -
ցառ վում, որ ցան կու թյուն ա ռա ջա նա ար դա -
րա նա լու նաև շրջա պա տի աչ քե րում: Նման ի -
րա վի ճա կում ան ձը պատ րաստ կա րող է լի նել
կա շա ռե լու քրեա կան վա րույթն ի րա կա նաց նող
մարմ նին՝ իր «ան մե ղու թյու նն» ար դա րաց նե լու
հա մար: Ռա ցիո նա լի զա ցիա յի հետևանքով անձն
իր կո ռուպ ցիոն վար քագ ծի հա մար կու նե նա
միշտ տար բեր «ար դա րա ցում ներ»: Բայց, ե թե
սույն պաշտ պա նա կան մե խա նիզ մը չգոր ծի այդ
մա սով, ա պա ան ձը չի տես նի որևէ ար դա րա -
ցում կո ռուպ ցիոն վար քագ ծի հա մար և կա րող
է զերծ մնալ կո ռուպ ցիա յից: Ինք նար դա րաց -
ման արդ յուն քով անձն իր կո ռուպ ցիոն վար -
քա գի ծը ա մեն կերպ կար դա րաց նի:

Ուս տի կար ծում ենք նաև, թե այս պաշտ -
պա նա կան մե խա նիզ մի ակ տի վաց ման ո րոշ
դեպ քե րում ան ձը կա րող է ցու ցա բե րել կո ռուպ -
ցիոն վար քա գիծ: 

Ռա ցիո նա լի զա ցիան նման է մյուս պաշտ -
պա նա կան մե խա նիզմ նե րից ին տե լեկ տուա լի -
զա ցիա յին, ո րը նույն պես, մեր կար ծի քով, կա -
րող է դառ նալ կո ռուպ ցիոն վար քագ ծի պատ -
ճառ և նույն պատ ճա ռով, ինչ ռա ցիո նա լի զա -
ցիան: Ին տե լեկ տուա լի զա ցիա յի դեպ քում մար -
դը փոր ձում է հե ռա նալ սթրե սա յին ի րա վի ճա -
կից՝ դի տար կե լով վերջինս ին տե լեկ տուալ տե -
սանկ յու նից:6

Այս մա սով սթրե սա յին կա րող է հա մար -
վել այն ի րա վի ճա կը, երբ մար դը, ցու ցա բե րե -
լով կո ռուպ ցիոն վար քա գիծ, գի տակ ցի, որ ին -
քը կա շա ռա կեր է, քան զի հա ճախ նման մար -
դիկ չեն հա մա րում, թե ի րենց ա րար քը հան -
ցա վոր է, հա կա ռակ դեպ քում, ե թե գի տակ ցեն
ի րենք (խոսքն այս տեղ վե րա բե րում է բա րո յա -
կան հատ կա նիշ նե րով օժտ ված ան ձանց), այդ
փաս տից կա րող են սթրե սի են թարկ վել: Եվ
որ պես զի վեր ջինս տե ղի չու նե նա, փոր ձում են
ին տե լեկ տուալ ո րա կում ներ տալ ի րենց գոր -
ծած ա րար քին՝ բա ցատ րե լով, որ ի րենց հան -
ցա վոր վար քա գի ծը հան ցա վոր չէ: Տվ յալ դեպ -
քում ան ձը կա շառ քը հա մա րում է ոչ թե կա -

շառք, այլ՝ շնոր հա կա լու թյան նշան, կամ՝ թե -
յավ ճար, կամ էլ, ինչ պես հենց ի րենք են եր -
բեմն ան վա նում՝ «մա ղա րիչ»: Մեր ի րա կա նաց -
րած հե տա զո տու թյան ընթացքում պար զել ենք,
որ մարդ կան ցից շա տե րը չեն տար բե րում կամ
չեն ու զում տար բե րել կա շառ քը շնոր հա կա լու -
թյու նից և ի րենց հան ցա վոր ա րարք նե րը չեն
կո չում ի րենց ա նուն նե րով, այլ տա լիս են այլ
ան վա նում ներ ու ո րա կում ներ՝ պաշտ պա նե լու
հա մար ի րենց ե սը՝ ի րենց իսկ աչ քե րում: Այ -
սինքն՝ ի րենք ա մեն կերպ փոր ձում են խե -
ղաթ յու րել ի րա կա նու թյու նը, որ պես զի հան -
գիստ խղճով ի րա կա նաց նեն այդ հան ցա վոր
ա րար քը: 

Հաշ վի առ նե լով այդ ա մե նը՝ ա ռա ջար կում
ենք կա շա ռա կեր նե րին ան վա նել հենց ի րենց
ան վամբ՝ կա շա ռա կեր: Վեր ջինս ա վե լի է բնո -
րոշ ի րենց էու թյա նը, քան կո ռուպ ցիո ներ ան -
վա նու մը, ո րն սկսել են վեր ջին ժա մա նակ նե -
րում օգ տա գոր ծել: Դա ա ռա վել լայն հաս կա -
ցու թյուն է, ինչ պես նաև ա ռա վել մեղմ և զուսպ
է՝ կա շա ռա կեր պի տա կի հետ հա մե մա տած: 

Վե րա դառ նա լով ին տե լեկ տուա լի զա ցիա -
յին՝ որ պես պաշտ պա նա կան մե խա նիզմի, ներ -
կա յաց նենք այլ տար բե րակ, թե ինչ պե՛ս դա կա -
րող է դառ նալ կո ռուպ ցիոն վար քագ ծի պատ -
ճառ: 

Մեր հե տա զո տու թյան ըն թաց քում հարց -
ված 200 քա ղա քա ցուց 29-ը՝ այն հար ցին, թե
ին չո՛ւ են մար դիկ դի մում կո ռուպ ցիա յի, պա -
տաս խա նել են՝ «դեպ րե սիա յի պատ ճա ռով»: Ի -
րա կա նում այդ ան ձինք ընկ ճախտ՝ դեպ րե սիա,
բա ռի վե րա բեր յալ ամ բող ջա կան պատ կե րա -
ցում չու նեին, իսկ ար դեն նման բա ռե րի օգ -
տա գոր ծու մը վկա յում էր, որ ի րենք կի րա ռել են
ին տե լեկ տուա լի զա ցիան՝ որ պես պաշտ պա նա -
կան մե խա նիզմ, որն էլ դար ձել էր կամ կա րող
էր դառ նալ կո ռուպ ցիոն վար քագ ծի պատ ճա -
ռը: 

Հա ջորդ պաշտ պա նա կան մե խա նիզ մը,
որը, ըստ մեզ, կա րող է եր բեմն դառ նալ կո -
ռուպ ցիոն վար քա ծի պատ ճառ, տե ղա կա լումն
է:

Այս պաշտ պա նա կան մե խա նիզ մի էու թյունն
այն է, որ զգա ցում նե րը շեղ վում են իս կա կան Օ
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կրող նե րից դե պի ա վե լի ըն դու նե լի կամ ա վե լի
քիչ վտան գա վոր փո խա րի նո ղը:

Տա րած ված օ րի նակ է. երբ պա հանջ կոտ
գոր ծա տուն քննա դա տում է աշ խա տակ ցին,
վեր ջինս՝ իր կնո ջը, կի նը քննա դա տում է ե րե -
խա յին, իսկ ե րե խան հրում է իր փոքր քույ րի -
կին կամ ջար դում իր խա ղա լի քը:7

Ընդ ո րում՝ մար դը չի գի տակ ցում, թե ո՛րն
է իր բար կու թյան հիմ նա կան օբ յեկ տը: 

Մեր հե տա զո տու թյան շրջա նակ նե րում ի -
րա կա նաց ված հար ցազ րույց նե րից մե կում ան -
ձը պատ մեց, որ, լի նե լով պե տա կան պաշ տոն -
յա՝ ստա ցել է նկա տո ղու թյուն վե րա դաս մար -
մի նից, որովհետև չի կազ մա կեր պել ինչ-որ մի -
ջո ցա ռում: Ան ձը բա ցատ րում էր, որ չի կա տա -
րել դա՝ բյու ջեում բա վա րար գու մար չլի նե լու
պատ ճա ռով: Զայ րա ցած լի նե լով՝ նա լու ծու մը
գտել է հետևյա լում՝ ան հիմն պա հան ջել է ի րեն
են թա կա աշ խա տա կից նե րից հա վա քել գու մար
ու հանձ նել ի րեն, որ կազ մա կեր պի այդ մի ջո -
ցա ռու մը: Այ սինքն՝ նա դրա նով չա րա շա հել է
իր լիա զո րու թյուն նե րը, ինչը պա րու նա կում է
կո ռուպ ցիոն ռիսկ:

Մեր դի տար կում նե րի համաձայն՝ այս տեղ
առ կա է ե ղել վե րա դաս մարմ նի նկատ մամբ
զայ րույ թի տե ղա կա լու մն աշ խա տա կից նե րի
նկատ մամբ: Կար ծում ենք՝ տե ղա կա լու մը՝ որ -
պես պաշտ պա նա կան մե խա նիզմ, կա րող է
դառ նալ կո ռուպ ցիոն վար քագ ծի պատ ճառ:
Ճիշտ է՝ ոչ հա ճախ, սա կայն կո ռուպ ցիա ծնած
մեկ դեպքն ան գամ ի րա վունք է տա լիս ա սե լու,
թե դա կա րող է լի նել կո ռուպ ցիոն վար քագ ծի
պատ ճառ: 

Ռեգ րե սիան՝ որ պես պաշտ պա նա կան մե -
խա նիզմ, նույն պես կա րող է դառ նալ կո ռուպ -
ցիոն վար քագ ծի պատ ճառ: 

Նախ՝ հաս կա նանք, թե ի՛նչ է դա: Ռեգ րե -
սիան՝ հե տա դի մու թյու նը, այն պի սի պաշտ պա -
նա կան մե խա նիզմ է, երբ մար դը, գտնվե լով
հո գե պես վատ, լար ված հո գե վի ճա կում, պաշտ -
պա նում է ի րեն հետևյալ կերպ. նա են թա գի -
տակ ցո րեն հետ է գնում իր կյան քի այն ժա մա -
նա կաշր ջա նը, երբ եր ջա նիկ է ե ղել կամ պար -

զա պես ի րեն լավ է զգա ցել: Նա կա րող է սկսել
այն պես հագն վել, ինչ պես իր կյան քի այդ ժա -
մա նակշր ջա նում էր հագն վում, կա րող է սկսել
զբաղ վել այն գոր ծո ղու թյուն նե րով, ին չով այդ
ժա մա նա կաշր ջա նում էր զբաղ վում,  գու ցե այդ
ժա մա նա կաշր ջա նի ե րաժշ տու թյուն նե րն սկսի
կրկին լսել կամ նույն գրքե րը կար դալ, ինչ այդ
ժա մա նա կա հատ վա ծում էր կար դում, կամ նույն
ֆիլ մե րը դի տել, ինչ այդ ժա մա նա կա հատ վա -
ծում էր դի տում: Շա տե րի հա մար կյան քի լա -
վա գույն այդ ժա մա նա կաշր ջա նը ման կու թյունն
է: Ուս տի ռեգ րե սիա յին բնո րոշ է վե րա դար ձը
վար քի ե րե խա յա կան մո դել նե րին: Սա տագ -
նա պի թեթևաց ման մի ջոց է՝ վե րա դառ նա լով
վաղ ման կու թյան տա րի քին, որն ա վե լի ան -
վտանգ ու հա ճե լի է:8

Օ րի նակ՝ եր բեմն կա րող ենք ա կա նա տես
լի նել մարդ կանց, ով քեր ե րե խա նե րի ձայ նով
են փոր ձում խո սել, ե րե խա նե րի պես մա զա -
կալ ներ կամ այլ աք սե սուար ներ են դնում: Եր -
բեմն կա րող է հան դի պել նաև ծայ րա հեղ ի րա -
վի ճակ՝ երբ հա սուն մար դն սկսում է ար դեն
տիկ նիկ նե րով կամ այլ խա ղա լիք նե րով խա -
ղալ: 

Մինչ դեռ պար տա դիր չէ, որ ան ձը հե տա -
դի մի ման կու թյուն, քա նի որ ոչ բո լո րի դեպքում
է, որ դա կյան քի լա վա գույն փուլն է: Յու րա -
քանչ յու րի կյան քում այդ փու լը տար բեր կա րող
է լի նել: 

Այժմ դի տար կենք, թե ինչ պե՛ս ռեգ րե սիան
կա րող է դառ նալ կո ռուպ ցիոն վար քագ ծի պատ -
ճառ: 

Ե թե ան ձը նախ կի նում ու նե ցել է կո ռուպ -
ցիոն ճա նա պար հով իր խնդիր նե րը հար թե լու
հա ջող ված փորձ, ա պա հե տա գա իր կյան քում,
ու նե նա լով նմա նա տիպ խնդիր ներ, որ պես լուծ -
ման տար բե րակ նա կա րող է հե տա դի մել իր
կյան քի այն ժա մա նա կա հատ վա ծը, երբ իր
խնդիր նե րի հաղ թա հար ման գոր ծում օգ նել է
կո ռուպ ցիան, և կր կին կո ռուպ ցիոն վար քա գիծ
ցու ցա բե րի: Այ սինքն՝ տվյալ ան ձի են թա գի -
տակ ցու թյու նը կա րող է այդ կա ցու թյու նից դուրս
գա լու ու ղի ընտ րել հե տա դի մու թյու նը՝ որ պես
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ե ս-ի պաշտ պա նա կան մե խա նիզմ, և ար դեն
այն դեպ քում, երբ ան ձի հա մար բար վոք շրջանն
է ե ղել իր կյան քի այն ժա մա նա կա հատ վա ծը,
երբ մեծ գու մար ներ է ստա ցել կո ռուպ ցիոն ե -
ղա նա կով, ռեգ րե սիա յի հետևանքով ան ձը կու -
նե նա կո ռուպ ցիոն վար քա գիծ: 

Բա ցի դրա նից՝ ռեգ րե սիա յին բնո րոշ է
անզս պու թյու նը, իսկ վեր ջինս կո ռուպ ցիոն վար -
քա գծի անհ րա ժեշտ հատ կա նիշ նե րից է: 

Ուս տի կար ծում ենք, թե տվյալ պաշտ պա -
նա կան մե խա նիզ մը նույն պես կա րող է դառ -
նալ կո ռուպ ցիոն վար քագ ծի պատ ճառ: 

Կարծում ենք նաև, թե կո ռուպ ցիոն վար -
քագ ծի պատ ճառ կա րող է հան դի սա նալ սուբ -
լի մա ցիան:

Ֆրոյ դի համաձայն՝ սուբ լի մա ցիան պաշտ -
պա նա կան այն մե խա նիզմն է, ո րը մար դուն
հնա րա վո րու թյուն է տա լիս փո խե լու իր ցան -
կու թյուն ներն այն պես, որ հնա րա վոր լի նի վեր -
ջին ներս բա վա րա րելու հա սա րա կու թյան կող -
մից ըն դու նե լի տար բե րա կով: Սուբ լի մա ցիան
դիտ վում է որ պես ան ցան կա լի ցան կու թյուն նե -
րի, գրգիռ նե րի սան ձա հար ման միակ ա ռողջ և
կա ռու ցո ղա կան ռազ մա վա րու թյու նը, քա նի որ
թույլ է տա լիս փո խե լ գրգիռ նե րի նպա տա կը
կամ օբ յեկ տը՝ ա ռանց դրանց դրսևո րու մը զսպե -
լու: 

Օ րի նակ՝ այ րի կի նը, ով ցան կա նում է ա -
մուս նա նալ, սա կայն համարում է, թե դա իր
շրջա պա տի մարդ կանց հա մար ըն դու նե լի չէ,
իր հա մա պա տաս խան ցան կու թյան է ներ գիան
ճնշում է: Եվ քա նի որ, է ներ գիա յի պահ պան -
ման օ րեն քի հա մա ձայն՝ է ներ գիան չու նի վե -
րա նա լու հատ կու թյուն, ուստի այդ է ներ գիան
վե րա փոխ վում է այլ բա նի, օ րի նակ՝ զայ րույ -
թի, և այդ տար բե րա կով է դուրս գա լիս ան ձի
հո գե կա նից: Սուբ լի մա ցիա յի ընթացքում սե -
ռա կան է ներ գիան կա րող է փո խա կերպ վել այլ
է ներ գիա յի:9 Նման մար դիկ կա րող են դառ նալ
սառ ցագ նաց ներ, ստեղ ծա գոր ծող ներ: Ի րենք,
որ պես կա նոն, կա րող են լի նել խիստ դա տա -
վոր ներ կամ խիստ պե տա կան այլ աշ խա տա -
կից ներ, ով քեր ա մեն կերպ փոր ձում են դրսևո -

րել ի րենց զայ րույ թը նաև աշ խա տան քա յին
գոր ծու նեու թյան ընթացքում: Մինչ դեռ հայտ նի
է. ինչ պես խստու թյու նը, այն պես էլ մեղ մու -
թյունն ազ դում է ան ձի օբ յեկ տի վու թյան և անա -
չա ռու թյան վրա: Կար ծում ենք՝ նման պաշտ -
պա նա կան մե խա նիզ մը կա րող է դա տա վո րի
կամ պե տա կան այլ պաշ տոն յա յի ա նա չա ռու -
թյան վրա ազ դե ցու թյուն ու նե նալ, ո րը կո ռուպ -
ցիոն վար քագ ծի խթան կա րող է հան դի սա -
նալ: Բա ցի այդ՝ սուբ լի մա ցիա յի դեպ քում ան ձը
կա րող է դառ նալ ագ րե սիվ, ին չը նույն պես կա -
րող է դառ նալ կո ռուպ ցիոն վար քագ ծի պատ -
ճառ:

Մյուս կող մից էլ՝ սուբ լի մա ցիան, ա պա հո -
վե լով մար դու բնազ դա յին ցան կու թյուն նե րի հա -
մա պա տաս խա նու թյու նը սո ցիա լա կան ար ժեք -
նե րին և նոր մե րին, կա րող է դառ նալ հա կա կո -
ռուպ ցիոն վար քագ ծի պատ ճառ: 

Ե թե ագ րե սիան սուբ լի մաց վի, ա պա կա -
րող է վե րա փոխ վել ոչ թե կո ռուպ ցիա յի, այլ՝
երաժշ տու թյան կամ կտա վի: 

Այ սինքն ՝ նման դեպ քում մար դու ագ րե -
սիվ մղում նե րը չեն դրսևոր վում ագ րե սիա յի
ձևով, այլ վե րա փոխ վում են հա սա րա կու թյան
հա մար ըն դու նե լի նոր մե րի, ար ժեք նե րի:10 Ուս -
տի սուբ լի մա ցիան, վե րա փո խե լով ան ձի գի -
տակ ցու թյան հա մար ա նըն դու նե լի ազ դա կն ըն -
դու նե լի տար բե րա կի, կա րող է դառ նալ նաև
հա կա կո ռուպ ցիոն վար քագ ծի պատ ճառ, երբ,
օ րի նակ՝ ան ձը ցա նկա նում է վերց նել կա շառք,
սա կայն դա սուբ լի մաց նում է մեկ այլ օ րի նա -
կան աշ խա տան քով: 

Սա կայն սուբ լի մա ցիան չենք կա րող դի -
տար կել միայն բա ցա սա կան տե սանկ յու նից.
վեր ջ ի  վեր ջո՝ չմո ռա նանք, որ դա մշա կույ թի
զար գաց ման հիմ նա կան մղիչ ու ժե րից է:11 Օ րի -
նակ՝ երբ մար դու գի տակ ցու թյան հա մար ան -
թույ լատ րե լի կամ անհ նա րին է դառ նում իր սի -
րած էա կի կող քին լի նե լը, սի րո այդ է ներ գիան
չի վե րա նում, այլ վե րա փոխ վում է մեկ այլ բա -
նի՝ կտա վի, բա նաս տեղ ծու թյան, եր գի և այ լի,
կամ սուբ լիա մա ցիա յի պատճառով ան գի տակ -
ցա կան սա դիս տա կան մղում նե րուվ մար դը, չի
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9 Гуревич П.С. Практическая психология для всех: Клинический психоанализ, М.: ОЛМА Медиа Групп, 2007, 512 с. С. 89.
10 Психология подростка // под ред. А.А. Реана, Психологическая энциклопедия, М.: Олма Пресс, 2003, 432 с. С. 105.

Психология подростка // под ред. А.А. Реана, Психологическая энциклопедия, М.: Олма Пресс, 2003, 432 с. С. 105.
11 Гуревич П.С. Практическая психология для всех: Клинический психоанализ, М.: ОЛМА Медиа Групп, 2007, 512 с. С.
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դառ նա սա դիստ մար դաս պան, այլ կդառ նա
հիա նա լի վի րա բույժ: 

Այս պի սով, կար ծում ենք՝ սուբ լի մա ցիան,
մի կող մից՝ վե րա փո խե լով բա ցա սա կան է ներ -
գիան, կա րող է դառ նալ հա կա կո ռուպ ցիոն վար -
քա գծի պատ ճառ, իսկ մյուս կող մից, ճնշե լով
իր հա մար ան թույ լատ րե լի բնազ դա յին պա -
հանջ մունք նե րը՝ կո ռուպ ցիոն վար քագ ծի պատ -
ճառ: Ուս տի այս տեղ կարևոր է, թե անձն ի՛նչն է
հա մա րում իր հա մար ան թույ լատ րե լի և ի՛ն չը՝
թույ լատ րե լի: 

Իսկ, ա հա, ան ձի պաշտ պա նա կան մե խա -
նիզմ նե րից ռեակ տիվ գո յա ցու թյու նը, կար ծում
ենք՝ կա րող է դառ նալ հա կա ռա կը՝ ան ձի հա -
կա կո ռուպ ցիոն վար քագ ծի պատ ճառ: 

Սույն պաշտ պա նա կան մե խա նիզ մի գոր -
ծո ղու թյան դեպ քում ե ս-ը ար գել ված գրգիռ նե -
րից կա րող է պաշտ պան վել՝ վար քում և մտ քե -
րում ամ բող ջո վին հա կա ռակ ուղղ վա ծու թյուն
ցու ցա բե րե լով: Այս տեղ գործ ու նենք ռեակ տիվ
գո յա ցու թյան հետ: Այս պաշտ պա նա կան մե -
խա նիզ մն ի րա գործ վում է եր կաս տի ճան ձևով՝
ա նըն դու նե լի գրգի ռը ճնշվում է, և հե տո գի -
տակ ցա կան մա կար դա կում ի հայտ է գա լիս
ամ բող ջո վին հա կա ռա կ գոր ծո ղու թյուն: Նմա -
նա տիպ օ րի նակ է այն, երբ, սե փա կան հո մո -

սեք սուալ մղում նե րից պաշտ պան վե լով, շատ
տղա մար դիկ ծաղ րում են հո մո սեք սուա լիստ նե -
րին:12

Կո ռուպ ցիոն վար քագ ծի մո տիվ նե րով ան -
ձը կա րող է զսպել իր կո ռուպ ցիոն ցան կու -
թյուն նե րը, չգնալ կո ռուպ ցիոն վար քագ ծի՝ սույն
պաշտ պա նա կան մե խա նիզ մի շնոր հիվ: Սկ սե -
լով ծաղ րել, քննա դա տել կո ռուպ ցիո ներ նե րին՝
ան ձը կա րող է զերծ պա հել ի րեն կո ռուպ ցիոն
վար քագ ծին դի մե լու ցան կու թյու նից: 

Ընդ հան րաց նե լով պաշտ պա նա կան մե խա -
նիզ նե րի վե րա բեր յալ դի տար կում նե րը՝ կա րե լի
է նշել, որ ան ձի պաշտ պա նա կան մե խա նիզմ -
նե րը նրան տագ նապ նե րից ա զա տե լու նպա -
տակ են հե տապն դում: 

Յու րա քանչ յուր ան հատ օգտ վում է տար -
բեր պաշտ պա նա կան մե խա նիզմ նե րից և տար -
բեր չա փե րով: Պաշտ պա նա կան մե խա նիզմ նե -
րը անհ րա ժեշ տու թյուն են, ե թե դրանք չա ջակ -
ցեն մար դուն, ա պա ան ձը կա րող է ան գամ խե -
լա գա րու թյան հաս նել: Այլ հարց է, թե դրանք
կա րող են կո ռուպ ցիոն վար քագ ծի մղել: Ուս տի
անհ րա ժեշտ է մի ջոց ներ մշա կել պաշտ պա նա -
կան մե խա նիզմ նե րի գոր ծու նեու թյան սո ցիա -
լա պես ըն դու նե լի ուղղ վա ծու թյան ա պա հով ման
համար:
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Հան ցա վո րու թյան վեր լու ծու թյու նը սո վո -
րա բար հիմն վում է տղա մարդ կանց հան ցա վո -
րու թյան ու սում նա սի րու թյան վրա, ո րոնց թի վը
գե րակշ ռում է ընդ հա նուր հան ցանք կա տա րած
ան ձանց զանգ վա ծում: Այս ա ռու մով՝ կա նանց
հան ցա վո րու թյան ու սում նա սի րումն ու նի ա -
ռանձ նա հա տուկ նշա նա կու թյուն, քա նի որ բա -
ցում է այն պի սի բարդ սո ցիա լա կան երևույ թի,
այս պես ա սած, նոր սահ ման ներ, ինչ պի սին
հան ցա վո րու թյունն է:

Կա նանց հան ցա վո րու թյու նը տղա մարդ -
կանց հան ցա վո րու թյու նից տար բեր վում է իր
քա նա կա կան ցու ցա նիշ նե րով, կա տար ված հան -
ցա գոր ծու թյուն նե րի բնույ թով, հան ցա գոր ծու -
թյան կա տար ման մի ջոց նե րով և ե ղա նակ նե -
րով, հան ցան քի կա տար ման մեջ դե րով, հան -
ցա գոր ծու թյան զո հի ընտ րու թյամբ, նրանց կա -
տա րած ի րա վա խախ տում նե րի վրա ի րենց ու -
ղեկ ցող ըն տա նե կան, կեն ցա ղա յին, ին տիմ և
այլ հան գա մանք նե րի ազ դե ցու թյամբ: Այս ա -
ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը կապ ված են հա սա -
րա կա կան հա րա բե րու թյուն նե րում պատ մա կա -
նո րեն ձևա վոր ված կնոջ զբա ղեց րած դիր քով,
նրա սո ցիա լա կան դե րով, կեն սա բա նա կան և
հո գե բա նա կան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րով:
Եվ բնա կան է, որ, հա սա րա կու թյան մեջ կա -
նանց կեն սա կեր պի, սո ցիա լա կան պայ ման նե -
րի ու դե րի փո փո խու թյան հետ կապ ված, փոխ -
վում են նաև նրանց հան ցա վոր վար քագ ծի
բնույթն ու ձևե րը և նրանց հան ցա վո րու թյան
ցու ցա նիշ նե րը:

Ընդ հան րա պես՝ որ քան բարձր է կին հան -
ցա գործ նե րի տե սա կա րար կշի ռն ընդ հա նուր
հան ցա վո րու թյան մեջ, այդ քան բարձր է նրանց
սո ցիա լա կան ակ տի վու թյու նը տվյալ երկ րում: 

Պաշ տո նա կան վի ճա կագ րու թյան հա մա -
ձայն` Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում կա -
նանց հան ցա վո րու թյան մաս նա բա ժի նն ընդ -
հա նուր հան ցա վո րու թյան մեջ տար բեր տա րի -
նե րին տա տան վում է մոտ 7-14%-ի սահ ման նե -
րում: 

Այս պես՝ 1999-2001թթ. կա նայք հան ցանք
կա տա րած ան ձանց ընդ հա նուր զանգ վա ծում
կազ մել են մոտ 8,2%, 2002թ.` 9,2%, 2003թ.`
7,7%, 2004թ.` 8,5%, 2005թ.` 7,9%, 2006թ.` 8,4%,
2007թ.` 9,7%, 2008թ.` 10,3%, 2009թ.` 12,7%,
2010թ.` 12,1%, 2011թ.` 13%, 2012թ.` 12,1%, 2013թ.`
14%, 2014թ.` 11,2%, 2015թ.` 12,1%, 2016թ.` 11,7%,
իսկ 2017թ.` 11,9% (Տե՛ս Գրաֆիկ 1): 

Ինչ պես երևում է Գ րա ֆիկ 1-ից՝ կա նանց
թի վը հան ցանք կա տա րած ան ձանց ընդ հա -
նուր զանգ վա ծում ար ձա նագ րել է ո րո շա կի աճ`
1999թ. ար ձա նա գրված 8,2%-ից 2017թ. հաս -
նե լով մոտ 12%-ի: Ճիշտ է՝ ո րո շա կի տա րի նե րի
նկատ վում է նաև հան ցանք կա տա րած կա -
նանց թվի նվա զում, ինչ պես օ րի նակ` 2003թ.`
7,7%, այ նուա մե նայ նիվ, դա էա կա նո րեն չի ազ -
դում ընդ հա նուր պատ կե րի վրա, քա նի որ կա -
նանց հան ցա վո րու թյու նը ա վե լի շատ դրսևո -
րում է ա ճի մի տում:

Բա ցի այդ՝ տար բեր տա րի նե րին հան ցանք
կա տա րած կա նանց տե սա կա րար կշռի ա ճը
կամ նվա զու մը կա րող է պայ մա նա վոր ված լի -
նել նաև հան ցանք կա տա րած ան ձանց ընդ հա -
նուր թվի, մաս նա վո րա պես՝ տղա մարդ կանց
տե սա կա րար կշռի ա ճով կամ նվազ մամբ: Խոս -
քը, մաս նա վո րա պես, այն մա սին է, որ ո րո շա -
կի տա րի նե րին հան ցանք կա տա րած ան ձանց
ընդ հա նուր զանգ վա ծում տղա մարդ կանց թի վը
նվա զել է կամ ա ճել է, իսկ հան ցանք կա տա -
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ՀՀ ԳԱԱ «Փորձաքննությունների ազգային բյուրո» ՀՀ ԳԱԱ «Փորձաքննությունների ազգային բյուրո»
ՊՈԱԿ-ին կից Քրեաբանության կիրառական ՊՈԱԿ-ին կից Քրեաբանության կիրառական 
հիմնախնդիրների գիտահետազոտական կենտրոնի  հիմնախնդիրների գիտահետազոտական 
քրեաբան կենտրոնի գիտական խորհրդատու, 

ՀՀ ոստիկանության շտաբի պետ, 
իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

____________________________________________________________________________________________________________

Î²Ü²Üò Ð²Üò²ìàðàôÂÚ²Ü ìÆÖ²ÎÀ, Ø²Î²ð¸²ÎÀ, Þ²ðÄÀÜÂ²òÀ
ºì Î²èàôòì²ÌøÀ Ð²Ú²êî²ÜÆ Ð²Üð²äºîàôÂÚàôÜàôØ

(ä²ÞîàÜ²Î²Ü ìÆÖ²Î²¶ðàôÂÚ²Ü ÐÆØ²Ü ìð²)
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Գ րա ֆիկ 1

Գ րա ֆիկ 2

րած կա նանց մա կար դա կն էա կան փո փո խու -
թյուն ներ չի ունեցել և, այդ իսկ պատ ճա ռով՝
ար ձա նագր վել է կա նանց հան ցա վո րու թյան ո -
րո շա կի աճ կամ նվա զում: Սա կայն, ընդ հա նուր
առ մամբ՝ նկա տե լի է հետևյալ օ րի նա չա փու -
թյու նը. հան ցանք կա տա րած ան ձանց ընդ հա -
նուր թվի ա ճին զու գա հեռ՝ ա ճում է նաև կա -
նանց տե սա կա րար կշի ռը: 

Կանանց հանցավորության վերաբերյալ
պաշտոնական վիճակագրության բացարձակ
թվերով վերլուծությունը ևս վկայում է հանցանք
կատարած կանանց թվի վերընթաց դինամի-
կայի մասին: Մասնավորապես` պաշտոնական
վիճակագրության տվյալների վերլուծությունը
թույլ է տալիս փաստել, որ վերջին տարիներին
կանանց հանցավորությունը բացարձակ թվե-
րով աճել է մոտ 2,5 անգամ: Այսպես՝ 1999թ.

քրեական պատասխանատվության է ենթարկ-
վել 643 կին, 2000թ.` 667 կին, 2001թ.` 684
կին, 2002թ.` 695 կին, 2003թ.` 512 կին, 2004թ.`
584 կին, 2005թ.` 494 կին, 2006թ.` 583 կին,
2007թ.` 529 կին, 2008թ.` 585 կին, 2009թ.`
1385 կին, 2010թ. քրեական պատասխանատ-
վության ենթարկված կանանց թիվը կազմել է
1476, 2011թ.` 1551, 2012թ.` 1420, 2013թ.` 1613,
2014թ.` 1227, 2015թ.` 1337, 2016թ.` 1310, իսկ
2017թ. այդ թիվը կազմել է 1419: Ինչպես երևում
է պաշտոնական վիճակագրության տվյալների
վերլուծությունից՝ հանցանք կատարած կանանց
ցուցանիշները որոշ տարիներին նույնիսկ եռա-
պատկվել են, օրինակ` 2003թ. հանցանք կա-
տարած կանանց թիվը կազմել է 512, իսկ 2013թ.`
1613 (Տե՛ս Գրաֆիկ 2): 

Ինչ պես երևում է գրա ֆի կա կան պատ կե -
րից՝ հան ցանք կա տա րած կա նանց ա մե նա -
ցածր ցու ցա նի շը գրանց վել է 2005թ.` 494 կին,
իսկ ա մե նա բարձ րը` 2013թ.` 1613 կին: 

Ընդ հան րա պես՝ կա նանց և տ ղա մարդ կանց
հան ցա վո րու թյան տար բե րու թյուն նե րը պար -
զա բա նե լիս ա ռաջ են քաշ վում սո ցիա լա կան և
կեն սա բա նա կան բնույ թի գոր ծոն նե րը: Տ ղա -
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մարդ կանց հան ցա վո րու թյան հա մե մատ կա -
նանց հան ցա վո րու թյան ցածր ցու ցա նիշ նե րը
հիմ նա կա նում բա ցատր վում էին ոչ միայն կա -
նանց ֆի զի կա կան թու լու թյամբ, այլ նաև հա -
սա րա կան կյան քից նրանց «օ տար վա ծու թյամբ»,
ըն տա նե կան պար տա կա նու թյուն նե րի շրջա -
նակ նե րում մե կու սաց մամբ և այլն1:

Շատ հե ղի նակ ներ էլ, հիմ նա կա նում՝ ան -
տրո պո լո գիա կան (մարդաբանական) դպրո ցի
ներ կա յա ցու ցիչ նե րը, համարում էին, թե կա -
նանց հան ցա վո րու թյան ցածր ին տեն սի վու թյու -
նը, ի տար բե րու թյուն տղա մարդ կանց հան ցա -
վո րու թյան, կապ ված է կա նանց օր գա նիզ մի ու
բնա վո րու թյան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րով,
կնոջ բնույ թով և նրա ո րո շա կի աս տի ճա նի
«կեն սա բա նո րեն ոչ բա վա րար զար գաց մամբ»2: 

Այ նուա մե նայ նիվ, գի տու թյան հե տա գա
զար գա ցու մը ցույց տվեց, որ հան ցա վո րու թյան
պատ ճա ռա կան հա մա լի րում էա կան ազ դե ցու -
թյուն ու նեն, ա ռա ջին հեր թին, այն գոր ծոն նե -
րը, ո րոնք հիմ նա կա նում ձևա վոր վում են սո -
ցիա լա կան կյան քի պայ ման նե րում: Հենց դրա՛նք
են նշա նա կա լի ազ դե ցու թյուն ու նե նում կա նանց
ոչ միայն հան ցա վոր վար քագ ծի, այլև նրանց օ -
րի նա վոր վար քագ ծի ձևա վոր ման վրա:

Ե թե կա նանց հան ցա վո րու թյան փո փո խու -
թյուն նե րը դի տար կենք պատ մա կան եր կար ժա -
մա նա կաշր ջա նում, ա պա կա րող ենք նշել, որ
այդ հան ցա գոր ծու թյուն նե րի կա տար ման վրա
ազ դող պատ ճառ նե րը պատ մա կան տար բեր
պայ ման նե րում փո փոխ վում են: Կյան քի պայ -
ման նե րի փո փո խու մն ան խու սա փե լիո րեն ազ -
դում է ինչ պես ամ բողջ հա սա րա կու թյան, այն -
պես էլ անձ նա կան ար ժեք նե րի նկատ մամբ
վար քագ ծի կամ վե րա բեր մուն քի փո փո խու -
թյուն նե րի վրա:

Վեր ջին ժա մա նա կաշր ջա նում տար բեր
երկր նե րում կա նայք սկսել են ա վե լի շատ, քան
նախ կի նում էր, ներգ րավ վել հա սա րա կա կան
կյան քի տար բեր բնա գա վառ նե րում, արդ յու նա -
բե րու թյան մեջ, հան րա յին աշ խա տան քում և
ա վե լի ակ տիվ մաս նակ ցու թյուն ու նե նալ հա -

սա րա կա կան կյան քում: Այս ա մե նը նպաս տել է
հա սա րա կու թյան մեջ կա նանց սո ցիա լա կան
դե րի ու դիր քի բարձ րաց մա նը, հա սա րա կա -
կան կյան քի տար բեր ո լորտ նե րում նրանց ակ -
տիվ մաս նակ ցու թյա նը, ին չը չէր կա րող իր ազ -
դե ցու թյու նը չու նե նալ կա նանց հան ցա վո րու -
թյան քա նա կա կան և ո րա կա կան ցու ցա նիշ նե -
րի վրա:

Նմա նա տիպ գոր ծըն թաց նե րից ան մասն
չի մնա ցել նաև մեր հա սա րա կու թյու նը: Եվ այս
պա րա գա յում պա տա հա կան չէ, որ մեր հան -
րա պե տու թյու նում, 2009թ. սկսած, հան ցանք
կա տա րած կա նանց թիվն ար ձա նագ րել է շեշ -
տա կի աճ: Այս պես՝ ե թե 1999-2008թթ. հան -
ցանք կա տա րած ան ձանց զանգ վա ծում կա -
նանց թի վը տա տան վել է 494-695-ի սահ ման -
նե րում, ա պա, 2009թ. սկսած՝ հա տել է հա զա -
րի շե մը` ար ձա նա գրե լով մոտ 2,3 ան գամ աճ:
Կա նանց նման հան ցա վոր ակ տի վու թյու նը
պայ մա նա վոր ված է ինչ պես ընդ հա նուր հան -
ցա վո րու թյան զար գաց ման մի տում նե րով, այն -
պես էլ, ինչ պես ար դեն նշվեց՝ հա սա րա կու -
թյան մեջ կա նանց սո ցիա լա կան դե րի ակ տի -
վաց մամբ, ո րը տա րեց տա րի ա վե լի ու ա վե լի է
մե ծա նում: 

Հան ցանք կա տա րած կա նանց գոր ծա կից -
նե րի վեր լու ծու թյու նը ևս վկա յում է նրանց թվի
ա ճի կամ վե րըն թաց դի նա մի կա յի մա սին (Տե՛ս
Գրաֆիկ 3): 

Ինչ պես երևում է գրա ֆի կա կան պատ կե -
րից՝ հան ցանք կա տա րած կա նանց հան ցա վոր
ակ տի վու թյան գոր ծա կի ցը 100000 բնակ չի հա -
րա բե րակ ցու թյամբ 2000-ա կան թվա կան նե րի
հա մե մատ շեշ տա կի աճ է գրան ցել` ա ճե լով
մոտ 2,5 ան գամ:

Ո րո շա կի հե տաքրք րու թյուն է ներ կա յաց -
նում կա նանց հան ցա վո րու թյան կա ռուց ված -
քը3:

Կա նանց հան ցա վո րու թյան կա ռուց ված քի
ու սում նա սի րու թյու նը վկա յում է, որ, պաշ տո -
նա կան վի ճա կագ րու թյան հա մա ձայն՝ կա նանց
կող մից ա ռա վել հա ճախ կա տար վում են շա -
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1 Криминология: Учебник для вузов/Под общ. ред. д. ю. н., К82 проф. А. И. Долговой.– 3-е изд., перераб. и доп.– М.:
Нор ма, 2005. с. 807.

2 См.: Ломброзо Ч., Ферреро Э. Женщины-преступницы и проститут ки. С. 50; Ломброзо Ч., Ласки Л. Политическая
преступность и револю ция. Пб., 1906. С. 112; Тарновская П. Н. Женщины-убийцы.

3 Հանցանք կատարած կանանց կառուցվածքին վերաբերող պաշտոնական վիճակագրության տվյալները վերլուծելիս
օգտվել ենք 2010-2017թթ. վիճակագրական տվյալներից:



հա դի տա կան բնույ թի ու այ նու հետև բռնու թյամբ
կամ բռնի-ագ րե սիվ մո տի վա ցիա յով կա տար -
վող հան ցա գոր ծու թյուն ներ4:

Այ նուա մե նայ նիվ, կա րող ենք ֆիք սել, որ
կա նանց կող մից կա տար վող բռնի հան ցա գոր -
ծու թյուն նե րը, ի տար բե րու թյուն տղա մարդ -
կանց, այդ քան էլ մեծ հան րա յին վտան գա վո -
րու թյամբ աչ քի չեն ընկ նում:

Այս պես, պաշ տո նա կան վի ճա կագ րու թյան
հա մա ձայն՝ կա նանց կող մից շատ ա վե լի քիչ են
կա տար վում սպա նու թյուն ներ, ա ռող ջու թյա նը
ծանր վնաս հասց նե լու դեպ քեր և այլ ծանր
բռնի հան ցա գոր ծու թյուն ներ, քան տղա մարդ -
կանց կող մից: Փո խա րե նը՝ կա նանց շրջա նում
լայն տա րա ծում ու նի ծե ծը: 

Ծե ծն իր տե սա կա րար կշռով գե րա կա յում
է կա նանց հան ցա վո րու թյան ամ բողջ կա ռուց -
ված քում` տար բեր տա րի նե րին կազ մե լով մոտ
31-47%: Ընդ ո րում՝ կա նանց կող մից կա տար -
վող հան ցա վոր ա րարք նե րի շար քում ծե ծը
դրսևո րում է ա ճի մի տում` 2010թ. ար ձա նագր -
ված 32,5%-ից 2017թ. հաս նե լով 39,1%-ի: 2014թ.
կա նանց հան ցա վո րու թյան կա ռուց ված քում
նկատ վել է ծե ծի մաս նա բաժ նի կտրուկ աճ`
47,1%:

Ա ռող ջու թյա նը ծանր, մի ջին ծան րու թյան

և թեթև վնաս (ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 112-
117 հոդ.) պատ ճա ռած կա նայք հան ցանք կա -
տա րած կա նանց զանգ վա ծում կազ մում են մոտ
5-10%: Պաշ տո նա կան վի ճա կագ րու թյան ու -
սում նա սի րու թյու նը ցուց է տա լիս, որ ա ռող ջու -
թյա նը վնաս պատ ճա ռե լու դեպ քե րը մոտ եր -
կու ան գամ նվա զել են: Այս պես՝ 2010թ. կա -
նանց հան ցա վո րու թյան կա ռուց ված քում նշված
ա րարք նե րը կազ մել են 9,7%, 2011թ.` 10%, այ -
նու հետև գնա լով նվա զել են` 2017թ. կազ մե լով
4,5%: 

Այս տեղ ո րո շա կի հե տաքրք րու թյուն է ներ -
կա յաց նում այն հան գա ման քը, որ հան ցանք
կա տա րած կա նանց ընդ հա նուր զանգ վա ծում,
ա ռող ջու թյա նը վնաս պատ ճա ռած կա նանց
մաս նա բաժ նի նվազ մա նը զու գա հեռ, ա ճել է
ծե ծի մաս նա բա ժի նը: Այս ա ռու մով հարկ է նշել,
որ, նախ՝ ա ռող ջու թյա նը վնաս պատ ճա ռե լու
դեպ քե րի մեծ մա սը բա ժին է ընկ նում թեթև
վնաս պատ ճա ռե լու դեպ քե րին: Իսկ շատ դեպ -
քե րում էլ, տար բեր օբ յեկ տիվ և սուբ յեկ տիվ
պատ ճառ նե րով, ա ռող ջու թյա նը թեթև վնաս
պատ ճա ռե լը կա րող էր գրանց վել որ պես ծեծ:
Բա ցի այդ՝ պետք է հաշ վի առ նել, որ պաշ տո -
նա կան վի ճա կագ րու թյու նը ոչ միշտ է ամ բող -
ջու թյամբ ար տա ցո լում օբ յեկ տիվ և ի րա կան
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4 Կանանց հանցավորության կառուցվածքը վերլուծելիս ուսումնասիրվել և հիմք են ընդունվել պաշտոնական վիճա -
կա գրության տվյալները հանցանք կատարած իգական սեռի անձանց վերաբերյալ` ըստ հանցատեսակների, քանի
որ կա նանց կողմից կատարված հանցագործությունների քանակի վերաբերյալ պաշտոնական վիճակագրության
տվյալ ները` վիճակագրության վարման առանձնահատկությունների հետ կապված, որոշակիորեն թերի են, և վաղ
տա րիների տվյալները արժանահավատ չեն: Այսինքն` վերլուծվել են այս կամ այն տեսակի հանցագործություններ
կա տա րած կանանց քանակի, այլ ոչ թե կանանց կողմից կատարված հանցագործությունների քանակի վերաբերյալ
վիճա կագրական տվյալները: 

Գ րա ֆիկ 3
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պատ կե րը, ուս տի անհ րա ժեշտ է հաշ վի առ նել
նաև լա տեն տայ նու թյան գոր ծո նը: Կա նանց կող -
մից ա ռող ջու թյա նը վնաս պատ ճա ռե լու և ծե ծի
դեպ քե րի լա տեն տայ նու թյա նը նպաս տող գոր -
ծոն նե րից է նաև հետևյալ հան գա ման քը. կա -
նայք հա ճախ են ըն տա նի քում կամ շրջա պա -
տում են թարկ վում ո րո շա կի բռնու թյան ու վատ
վե րա բեր մուն քի, ին չը կա րող է նպաս տել նրանց
ագ րե սիվ վար քագ ծի ձևա վոր մա նը5: Նմա նա -
տիպ ի րա վի ճակ նե րում էլ շատ կա նայք դի մում
են, այս պես ա սած, հա կազ դող գոր ծո ղու թյուն -
նե րի, ինչն էլ ի վեր ջո կա րող է հան գեց նել ծե ծի
կամ ա ռող ջու թյա նը վնա սի պատ ճառ ման: Եվ

քա նի որ նման ա րարք նե րը հա ճախ կա տար -
վում են ըն տա նի քի ներ սում կամ նեղ շրջա պա -
տում, ուստի մնում են լա տեն տա յին և չեն
գրանց վում կամ բա ցա հայտ վում: Հետևա բար,
խո սե լով կա նանց կող մից ա ռող ջու թյա նը վնաս
պատ ճա ռե լու դեպ քե րի մա սին՝ ան պայ ման
պետք է հաշ վի առ նել, որ կա նանց կող մից կա -
տար վող այս հան ցա գոր ծու թյուն ներն ու նեն լա -
տեն տայ նու թյան ո րո շա կի մա կար դակ: 

Ա ռող ջու թյա նը վնաս պատ ճա ռած և ծեծ
կա տա րած կա նանց հա րա բե րակ ցու թյու նը կա -
րե լի է տես նել Գրաֆիկ 4-ում:
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5 Варчук Т. В., Вишневецкий К. В. “Виктимология”. 2-е изд., М.: ЮНИТИ-ДАНА: Закон и право, 2010. М., էջ 74-75:

Գ րա ֆիկ 4

Կին հան ցա գործ նե րի թվում սպա նու թյուն
և սպա նու թյան փորձ կա տա րած կա նայք բա -
վա կա նին քիչ թիվ են կազ մում` 2010-2017թթ.
յու րա քանչ յուր տա րի մինչև 4 հո գի: Ե թե սպա -
նու թյուն և սպա նու թյան փորձ կա տա րած կա -
նանց թվին գու մա րենք նաև ՀՀ քրեա կան օ -
րենսգր քի 105-111-րդ հոդ ված նե րով նա խա -
տես ված ա րարք նե րը (հո գե կան խիստ հուզ -
մուն քի վի ճա կում կա տար ված սպա նու թյու -
նը, մոր կող մից նո րա ծին ե րե խա յի սպա նու -
թյու նը, անհ րա ժեշտ պաշտ պա նու թյան սահ -
մա նա զանց մամբ սպա նու թյու նը, ան զգու շու -
թյամբ մահ պատ ճա ռե լը, ինք նաս պա նու թյան
հասց նե լը, ինք նաս պա նու թյան հա կե լը) կա -
տա րած կա նանց, ա պա նրանց թի վը 2010-
2017թթ. ըն թաց քում հան ցանք կա տա րած կա -

նանց ընդ հա նուր զանգ վա ծում կտա տան վի
0,24-0,67%-ի սահ ման նե րում:

Կա նանց կող մից ա ռա վել հա ճախ կա տար -
վող հան ցա գոր ծու թյուն նե րից են նաև շա հա -
դի տա կան բնույ թի հան ցա գոր ծու թյուն նե րը, ո -
րոնց մեջ գե րակշ ռում են հափշ տա կու թյուն նե -
րը, մաս նա վո րա պես` գո ղու թյուն նե րը և խար -
դա խու թյուն նե րը:

2010-2017թթ. պաշ տո նա կան վի ճա կա գրու -
թյան տվյալ նե րը վկա յում են, որ գո ղու թյուն ներ
կա տա րած կա նանց թի վը հան ցանք կա տա -
րած կա նանց ընդ հա նուր զանգ վա ծում կազ -
մում է 7-19%: Ընդ ո րում՝ հան ցանք կա տա րած
կա նանց զանգ վա ծում գո ղու թյուն կա տա րած
կա նանց թիվն ար ձա նագ րում է ա ճի մի տում:
Այս պես՝ ե թե 2010թ. այդ թի վը կազ մել է 8%,



իսկ 2011թ.` 7,1%, ա պա 2012թ. կազ մել է 10%,
2013թ.` 11,5%, 2014թ.` 14,1%, 2015թ.` 15,4%,
2016թ.` 18,3%՝ 2017թ. հաս նե լով 19,3%-ի:

Փոքր-ինչ այլ է պատ կե րը խար դա խու թյուն -
նե րի պա րա գա յում: Պաշ տո նա կան վի ճա կագ -
րու թյան հա մա ձայն՝ հան ցանք կա տա րած կա -
նանց զանգ վա ծում խար դա խու թյուն ներ կա -
տա րած կա նանց տե սա կա րար կշի ռը տա տան -

վում է մոտ 3-9%-ի սահ ման նե րում: Ընդ ո րում՝
խար դա խու թյուն նե րի պա րա գա յում նկատ վում
է ո րո շա կի նվա զում` 2010թ. 8,9%-ի փո խա րեն
2017թ. ար ձա նա գրվել է 4,9%:

Գո ղու թյուն ներ և խար դա խու թյուն ներ կա -
տա րած կա նանց հա րա բե րակ ցու թյու նը կա րե -
լի է տես նել Գրաֆիկ 5-ում:

26

ՔՐԵԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ
Օ

Ր
Ի

Ն
Ա

Կ
Ա

Ն
Ո

Ւ
Թ

Յ
Ո

Ւ
Ն

  №
1

0
8

  2
0

1
8

Գ րա ֆիկ 5

Ա վա զա կու թյուն նե րը և կո ղո պուտ նե րը կա -
նանց կող մից ա վե լի հազ վա դեպ են կա տար -
վում` տա րե կան մինչև 7-8 դեպք:

Կա նանց կող մից հա ճախ են կա տար վում
նաև տնտե սա կան բնույ թի հան ցա գոր ծու թյուն -
ներ: Պաշ տո նա կան վի ճա կագ րու թյան հա մա -
ձայն` տնտե սա կան գոր ծու նեու թյան դեմ ուղղ -
ված հան ցա գոր ծու թյուն ներ (ՀՀ քրեա կան օ -
րենսգր քի 187-216-րդ հոդ ված ներ) կա տա րած
կա նանց տե սա կա րար կշի ռը հան ցանք կա տա -
րած կա նանց զանգ վա ծում 2010-2017թթ. տա -
տան վում է մոտ 2-10%-ի սահ ման նե րում: Տնտե -
սա կան բնույ թի հան ցա գոր ծու թյուն նե րը կա -
նանց կող մից հիմ նա կա նում կա տար վում են
այն ո լորտ նե րում, որ տեղ կա նայք ա վե լի շատ
են ընդգրկ ված: Կա նայք, օ րի նակ` ա վե լի շատ
են ընդգրկ ված սպա սարկ ման, ա ռող ջա պա հու -
թյան, կրթու թյան, առևտ րի, սննդի սպա սարկ -
ման և այլ ո լորտ նե րում: Այդ պատ ճա ռով պա -
տա հա կան չէ, որ կա նանց կող մից ա վե լի հա -
ճախ են կա տար վում այն պի սի հան ցա գոր ծու -
թյուն ներ, ինչ պի սիք են, օ րի նակ` սպա ռող նե -
րին խա բե լը, հար կը, տուր քը կամ պար տա դիր
այլ վճա րը չվճա րե լը, մաք սա նեն գու թյու նը և
այլն:

Կա րե լի է ա սել՝ կա նանց «հա տուկ» է կամ
«բնո րոշ» նաև շա հա դի տա կան նպա տա կով
այլ ան ձի պոռն կու թյամբ զբաղ վե լուն ներգ րա -
վե լը, պոռն կու թյամբ զբաղ վե լուն նպաս տե լը
(ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 261-263-րդ հոդ -
ված ներ): Նշ ված ա րարք նե րը կա տա րած կա -
նայք կազ մում են հան ցանք կա տա րած կա -
նանց ընդ հա նուր թվի 1-2,5%-ը: Նշ ված ա -
րարք նե րը կա տա րած կա նանց թի վը ևս վեր -
ջին տա րի նե րին ո րո շա կիո րեն նվա զել է, այս -
պես՝ 2010թ. կազ մել է 1,1%, 2011թ.` 2,5%, իսկ
ար դեն 2017թ.` 0,9%:

Այս հա մա տեքս տում կա րե լի է քննար կել
նաև ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 132-րդ հոդ վա -
ծով նա խա տես ված ա րար քը (մար դու թրա ֆի -
քին գը կամ շա հա գոր ծու մը): Պետք է նշել, սա -
կայն, որ այս հան ցա տե սա կը կա տա րած կա -
նայք մեծ թիվ չեն կազ մում հան ցանք կա տա -
րած կա նանց զանգ վա ծում: Պաշ տո նա կան վի -
ճա կագ րու թյան հա մա ձայն՝ 2010-2017թթ.
քննարկ վող հան ցա գոր ծու թյու նը կա տա րած կա -
նանց թի վը հան ցանք կա տա րած կա նանց զանգ -
վա ծում չի հաս նում 1%-ի: Սա կայն պետք է հաշ -
վի առ նել նշված հան ցա տե սա կի լա տեն տայ -
նու թյան բարձր մա կար դա կը, քա նի որ շատ
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դեպ քե րում այս հան ցա գոր ծու թյու նից տու ժած -
նե րը չեն բարձ րա ձայ նում կա տար ված հան ցա -
գոր ծու թյուն նե րի մա սին:

Վեր ջին տա րի նե րին ո րո շա կի ակ տի վու -
թյուն է նկատ վում թմրան յու թե րի ա պօ րի նի
շրջա նա ռու թյան հետ կապ ված հան ցա գոր ծու -
թյուն նե րին կա նանց մաս նակ ցու թյան ա ռու -
մով: 

Այս պես` պաշ տո նա կան վի ճա կագ րու թյան
հա մա ձայն` 2010-2017թթ. թմրան յու թե րի ա պ -
օրի նի շրջա նա ռու թյան (ՀՀ քրեա կան օ րենս -
գրքի 266-274-րդ հոդ ված ներ) հետ կապ ված
հան ցա գոր ծու թյուն ներ կա տա րած կա նանց թի -
վը հան ցանք կա տա րած կա նանց ընդ հա նուր
զանգ վա ծում կազ մել է 0,8-6,4%: Ընդ ո րում` ա -
մե նա բարձր ցու ցա նի շը գրանց վել է 2013թ.`
6,4%, այնուհետև գնա լով նվա զել է` 2017թ. հաս -
նե լով 1,4%-ի: 

Հարկ է նշել նաև, որ վե րը նշված հան ցա -
գոր ծու թյուն նե րի խմբում ներառվող ա րարք նե -
րից ա ռա վել հա ճախ կա նանց կող մից կա տար -
վում են ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 266-րդ, 267.1-
րդ և 268-րդ հոդ ված նե րով նա խա տես ված ա -
րարք նե րը:

Կա նանց կող մից կա տար վում են նաև այլ
հան ցա գոր ծու թյուն ներ, ո րոնք, պաշ տո նա կան
վի ճա կագ րու թյան հա մա ձայն, սա կայն մեծ թիվ
չեն կազ մում:

Ընդ հա նուր առ մամբ՝ պաշ տո նա կան վի -
ճա կագ րու թյան ու սում նա սի րու թյու նից կա րե լի
է փաս տել, որ կա նանց հան ցա վո րու թյան կա -
ռուց ված քին բնո րոշ ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե -
րից է ո րո շա կի կայունու թյու նը: Ճիշտ է՝ թեև ո -
րոշ հան ցա տե սակ նե րի պա րա գա յում տար բեր
տա րի նե րին կա րող են նկատ վել ա ճի կամ
նվազ ման մի տում ներ, սա կայն, ընդ հա նուր առ -
մամբ՝ շատ հան ցա գոր ծու թյուն նե րի պա րա գա -
յում նկատ վում է ո րո շա կի կայուն վի ճակ: Այդ
կայունու թյունն ա ռա վել նկա տե լի է պաշ տո նա -
կան վի ճա կագ րու թյան տվյալ նե րը բա ցար ձակ
թվե րով վեր լու ծե լիս: 

Պետք է նկա տի ու նե նալ նաև, որ դա տա -
պարտ ված և ա զա տազրկ ման ձևով պա տիժ
կրող կա նանց մեծ մա սը դա տա պարտ վել է
սպա նու թյան, ա ռող ջու թյա նը ծանր վնաս հասց -

նե լու, գո ղու թյան, խար դա խու թյան հա մար: Եվ
դա պա տա հա կան չէ, քա նի որ կա նայք հիմ նա -
կա նում ա զա տազրկ ման են դա տա պարտ վում
ծանր հան ցա գոր ծու թյուն նե րի հա մար: 

Պաշ տո նա կան վի ճա կագ րու թյան հա մա -
ձայն՝ ո րո շա կի դրա կան մի տում ներ են նկատ -
վում նախ կի նում դա տա պարտ ված կա նանց
կող մից հան ցանք կա տա րե լու ա ռու մով: Ընդ -
հան րա պես, ի տար բե րու թյուն տղա մարդ կանց՝
կա նայք ա վե լի հազ վա դեպ են պա տի ժը կրե -
լուց հե տո կրկին հան ցանք կա տա րում: 

Վեր ջին տա րի նե րին կա նանց հան ցա վո -
րու թյան կա ռուց ված քում նկատ վում է հան ցանք
կա տա րած կա նանց զանգ վա ծում նախ կի նում
դա տա պարտ ված կա նանց թվի նվա զում: Ե թե
նախ կի նում դա տա տա պարտ ված կա նայք
1999թ. կազ մել են հան ցանք կա տա րած կա -
նանց ընդ հա նուր թվի 9,1%-ը, ա պա 2017թ.`
1,2%-ը:

Նախ կի նում դա տա պարտ ված կա նանց թվի
նվա զու մը տե ղի է ու նե ցել նաև բա ցար ձակ թվե -
րով, և դա այն պա րա գա յում, երբ, 2009թ.
սկսած, հան ցանք կա տա րած կա նանց թի վն
ա ճել է մոտ 2-3 ան գամ:

Որ պես նման պատ կե րի ա ռա վել ի րա տե -
սա կան բա ցատ րու թյուն՝ թերևս՝ կա րող է լի նել
այն, որ, ի տար բե րու թյուն տղա մարդ կանց՝ կա -
նայք պատ ժի կրման ըն թաց քում ա վե լի սուր
են ըն կա լում հա սա րա կու թյու նից մե կու սաց ված
լի նե լու փաս տը, և նրանց մեջ ա ռա վել վառ ար -
տա հայտ ված են այն պի սի հո գե կան վի ճակ -
ներ, ինչ պի սիք են ան տար բե րու թյու նը, ֆրուստ -
րա ցիան, ձանձ րույթն ու հու սա հա տու թյու նը6:
Բա ցի այդ՝ զսպող գոր ծոն կա րող է լի նել ըն -
տա նի քի և ե րե խա նե րի առ կա յու թյու նը, ո րոն -
ցից պատ ժի կրման ըն թաց քում մե կու սաց ված
լի նե լու փաս տը հե տա գա յում զերծ է պա հում
նրանց կրկին հան ցանք կա տա րե լուց:

Նախ կի նում դա տա պարտ ված նե րի թվի
նվա զու մը հան ցանք կա տա րած կա նանց զանգ -
վա ծում, մի կող մից, կա րե լի է գնա հա տել որ -
պես դրա կան` ռե ցի դի վա յին հան ցա վո րու թյան
նվազ ման ա ռու մով, սա կայն, մյուս կող մից էլ՝
դա վկա յում է ա ռաջ նա յին հան ցա վո րու թյան
ա ճի մա սին, այ սինքն` տա րեց տա րի նոր կա - Օ
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6 Основы психологии исполнения уголовных наказаний: Учебное пособие / Под ред. кандидата психологических наук
Е.Н. Каза ковой.– Вологда: ВИПЭ Минюста России, 2001.– էջ 347:



նայք են ներգ րավ վում այդ հան ցա գոր ծու թյուն -
նե րի կա տար մա նը:

Ի տար բե րու թյուն տղա մարդ կանց հան ցա -
վո րու թյան՝ կա նանց հան ցա վո րու թյան կա ռուց -
ված քում հա մե մա տա բար ցածր տո կոս են կազ -
մում հան ցան քը խմբի կազ մով կա տա րե լու դեպ -
քե րը: 

Պաշ տո նա կան վի ճա կագ րու թյան հա մա -
ձայն՝ հան ցանք կա տա րած կա նանց ընդ հա -
նուր զանգ վա ծում 1999-2017թթ. խմբի կազ մով
հան ցանք կա տա րած կա նանց տե սա կա րար
կշի ռը տա տան վել է մոտ 2-12%-ի մի ջա կայ քում:
Ընդ ո րում՝ խմբի կազ մում հան ցանք կա տա -
րած կա նանց տե սա կա րար կշռում դրսևոր վել է
վա րըն թաց դի նա մի կա` ա մե նա բարձր ցու ցա -
նի շը գրանց վե լով 2000թ.` մոտ 12%, իսկ 2017թ.
նվա զել է` հաս նե լով 2,1%-ի: 

Ո րո շա կի հե տաքրք րու թյուն են ներ կա յաց -
նում հան ցանք կա տա րած կա նանց սո ցիալ -ժո -
ղովր դագ րա կան տվյալ նե րը, ո րոնք թույլ են
տա լիս պատ կե րա ցում կազ մել կա նանց հան -
ցա վո րու թյան զար գաց ման մի տում նե րի մա -
սին:

Ըստ պաշ տո նա կան վի ճա կագ րու թյան՝ մեր
հան րա պե տու թյու նում հան ցա վոր ակ տի վու -
թյամբ ա ռա վել հա ճախ աչ քի են ընկ նում 30-49
տա րի քա յին խմբի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը, այ նու -
հետև` 50 և ա վե լի, 25-29 և 18-24 տա րի քա յին
խմբի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը: 

Այս պես, օ րի նակ` 2007թ. 30-49 տա րի քա -
յին խմբի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի տե սա կա րար
կշի ռը հան ցանք կա տա րած կա նանց ընդ հա -
նուր զանգ վա ծում կազ մել է մոտ 53%, 50 և ա -
վե լի տա րե կան տա րի քա յին խմբի ներ կա յա -
ցու ցիչ նե րի նը` մոտ 28%, 18-24 տա րի քա յին
խմբի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի նը` մոտ 9%, իսկ 25-
29 տա րի քա յին խմբի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի նը`
մոտ 7,5%: 2017թ. 30-49 տա րի քա յին խմբի

ներ կա յա ցու ցիչ նե րի տե սա կա րար կշի ռը հան -
ցանք կա տա րած կա նանց ընդ հա նուր զանգ -
վա ծում կազ մել է մոտ 45%, 50 և ա վե լի տա րե -
կան տա րի քա յին խմբի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի նը`
կրկին մոտ 28%, 18-24 տա րի քա յին խմբի ներ -
կա յա ցու ցիչ նե րի նը` մոտ 12,5%, իսկ 25-29 տա -
րի քա յին խմբի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի նը` մոտ
11,5%:

Ինչ պես տես նում ենք՝ վեր ջին տա րի նե րին
ո րո շա կիո րեն ա ճել է 18-24 և 25-29 տա րի քա -
յին խմբե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի տե սա կա րար
կշի ռը, սա կայն, այ նուա մե նայ նիվ, հան ցանք
կա տա րած կա նանց զանգ վա ծում գե րակշ ռում
է 30-49 և 50 և ա վե լի տա րի քա յին խմբի ներ -
կա յա ցու ցիչ նե րի թի վը:

Ընդ հան րա պես՝ մեր երկ րում հան ցա վո -
րու թյա նը նպաս տող գոր ծոն նե րի մեջ էա կան
տեղ և դեր ու նեն հա սա րա կու թյան սո ցիա լա -
կան մա կար դա կը և նյու թա կան վի ճա կը: 

Այս ա ռու մով հե տաքր քիր էր նաև պար զել
հան ցանք կա տա րած կա նանց սո ցիա լա կան ա -
ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը:

Պաշ տո նա կան վի ճա կագ րու թյան վեր լու -
ծու թյու նը ցույց տվեց, որ հան ցանք կա տա րած
կա նանց մեջ գե րակշ ռում են գոր ծա զուրկ նե րը
և մշ տա կան ե կա մուտ չու նե ցող նե րը:

Այս պես՝ 2007թ. հան ցանք կա տա րած կա -
նանց զանգ վա ծում գոր ծա զուրկ նե րի տե սա կա -
րար կշի ռը կազ մել է մոտ 80% իսկ 2017թ. այդ
թի վը հա սել է մոտ 87%-ի: Ե թե հաշ վի առ նենք,
որ կա նանց կող մից ա ռա վել հա ճախ կա տար -
վում են շա հա դի տա կան բնույ թի հան ցա գոր -
ծու թյուն ներ, ա պա վե րո շա րադր յա լը թույլ է տա -
լիս եզ րա կաց նել, որ գոր ծազր կու թյու նը, աղ -
քա տու թյու նը նպաս տող պայ ման են կա նանց
կող մից կա տար վող ո րոշ հան ցա տե սակ նե րի
համար:
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Նախ՝ պետք է ար ձա նագ րենք, որ գոր ծող
քրեա կան օ րենսդ րու թյան՝ պա տի ժը պայ մա -
նա կա նո րեն չկի րա ռե լու ինս տի տու տը քիչ է
տար բեր վում նախ կին՝ ՀԽՍՀ քրեա կան օ -
րենսդ րու թյու նից:

Գոր ծող քրեա կան օ րենսդ րու թյա նը հա -
մա պա տաս խան՝ պա տի ժը պայ մա նա կա նո րեն
չկի րա ռե լը կա տար վում է դա տա րա նի հա յե ցո -
ղու թյամբ. հաշ վի են առն վում հան ցա գոր ծու -
թյան՝ հան րու թյան հա մար վտան գա վո րու թյան
աս տի ճա նը, բնույ թը, հան ցա վո րի ան ձը բնու -
թագ րող տվյալ նե րը, այդ թվում՝ պա տաս խա -
նատ վու թյու նը և պա տի ժը մեղ մաց նող կամ
ծան րաց նող հան գա մանք նե րը. էու թյու նը դա -
տավ ճիռն ի կա տար չա ծելն է՝ պայ մա նով, որ
դա տա պարտ յա լը դա տա րա նի կող մից սահ -
ման ված փոր ձաշր ջա նի ըն թաց քում իր վար -
քագ ծով կա պա ցու ցի, որ ուղղ վել է1:

Պա տի ժը պայ մա նա կա նո րեն չկի րա ռե լու՝
թե՛ տե սա կան և թե՛ գործ նա կան ա մե նաա ռանց -
քա յին հիմ նախն դի րը դրա հիմ նա վոր ման մեջ
է:

Խորհր դա յին քրեա գետ նե րից Մ. Գ րի գոր -
յա նի կար ծի քով. «Պա տի ժը պայ մա նա կա նո րեն
չկի րա ռե լը կա րող է ի րա կա նաց վել այն պայ -
մա նով, որ դա տա րա նը հան գում է հետևու -
թյան, որ դա տա պարտ յա լի ուղղ վե լը հնա րա -
վոր է ա ռանց պա տի ժը կրե լու: Միայն այդ դեպ -
քում դա տա րա նը կա րող է ո րո շում կա յաց նել
նշա նակ ված պա տի ժը պայ մա նա կա նո րեն չկի -
րա ռե լու մա սին: Բնա կան է, որ այդ պի սի հետևու -
թյան դա տա րա նը հանգում է՝ միայն հաշ վի առ -
նե լով կա տար ված ա րար քի բո լոր փաս տա կան
ու քրեաի րա վա կան բնու թագ րե րը, պա տասխա -
նատ վու թյու նը և պա տի ժը մեղ մաց նող ու ծան -

րաց նող հան գա մանք նե րը, հան ցա վո րի ան ձը
բնու թագ րող տվյալ նե րը»2:

Ստա նովս կու կար ծի քով՝ պա տի ժը պայ մա -
նա կա նո րեն չկի րա ռե լու մա սին ո րո շում կա -
յաց նե լիս դա տա րա նը պետք է հաշ վի առ նի
հետևյալ եր կու՝ օբ յեկ տիվ և սուբ յեկ տիվ հան -
գա մանք նե րը`

1) որ պես օբ յեկ տիվ` հան ցա գոր ծու թյան
բնույ թը, վտան գա վո րու թյու նը և դրա պատ ճա -
ռա հետևան քա յին կա պը,

2) որ պես սուբ յեկ տիվ` մեղ քի ձևը, կա տար -
ված հան ցա գոր ծու թյան շար ժա ռիթ նե րը և նպա -
տակ նե րը, հան ցա վո րի կող մից այդ հան ցա -
գոր ծու թյան հան րո րեն վտան գա վոր հետևանք -
նե րը նա խա տե սե լու բնույ թը և աս տի ճա նը, ա -
րար քի կա տար ման մեջ նրա երկ րոր դա կան
դե րը3: 

Շար գո րոդս կին պնդում էր, որ պա տի ժը
պայ մա նա կա նո րեն չկի րա ռե լու հա մար անհրա -
ժեշտ չեն հա տուկ մեղ մա ցու ցիչ հան գա մանք -
ներ, այլ կա րե լի է սահ մա նա փակ վել պար զա -
պես հա սա րակ մե ղա մա ցու ցիչ հան գա մանք -
նե րի առ կա յու թյամբ, օրինակ` դա տա պարտ յա -
լի դրա կան բնու թա գի րը, ա ռա ջին ան գամ հան -
ցանք կա տա րած լի նե լը, խնամ քին ման կա հա -
սակ ե րե խա նե րի առ կա յու թյու նը: «Չի կա րե լի
սահ մա նա փա կել դա տա րա նին այն հան ցա գոր -
ծու թյուն նե րի շրջա նա կով, ո րոնց դեպ քում կա -
րե լի կլի նի պա տի ժը պայ մա նա կա նո րեն չկի -
րա ռել... Դա տա րա նի ո րոշ մամբ պետք է նշված
լի նեն այն բո լոր հան գա մանք նե րը, ո րոնք, դա -
տա րա նի կար ծի քով, նվա զեց նում են դա տա -
պարտ յա լի հան րա յին վտան գա վո րու թյու նը»,-
նշում էր Շար գո րոդս կին4: 

Շ նեյ դե րը համարում էր, թե պա տի ժը պայ -
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մա նա կա նո րեն չկի րա ռե լու ինս տի տու տի հա -
մար անհ րա ժեշտ է ո րո շա կի, կոնկ րետ մեղ մա -
ցու ցիչ հան գա մանք նե րի առ կա յու թյուն5: 

Գիտ նա կան ներ Մու զեն նի կը, Ուտ կի նը և
Ֆի լի մո նո վը հա մա կար ծիք են ե ղել, որ՝ «փաս -
տա ցի հան գա մանք նե րի առ կա յու թյունն իսկ՝
անհ րա ժեշտ և բա վա րար հիմք է դա տա րա նի
կող մից ան ձի նկատ մամբ ա զա տազրկ ման հետ
չկապ ված պա տիժ նշա նա կե լու հա մար» և, փաս -
տո րեն, հիմք` պա տի ժը պայ մա նա կա նո րեն չկի -
րա ռե լու հա մար: 

Գոր յա նո վան պա տի ժը պայ մա նա կա նո րեն
չկի րա ռե լու հիմք է հա մա րել այն պի սի փաս տե -
րի ու հան գա մանք նե րի առ կա յու թյու նը, ո րոնք
հնա րա վո րու թյուն են տա լիս են թադ րե լու, թե
ան ձի ուղ ղու մը հնա րա վոր է ա ռանց ա զա -
տազրկ ման ձևով նշա նակ ված պա տի ժը կի րա -
ռե լու, բայց և՝ դա տա պարտ յա լի նկատ մամբ ո -
րո շա կի պար տա վո րու թյուն նե րի սահ ման ման
և հա մա պա տաս խան պե տա կան մարմ նի հսկո -
ղու թյան պայ ման նե րում6: 

Տ կաչևս կին սահ մա նել է, որ պա տի ժը պայ -
մա նա կա նո րեն չկի րա ռե լու հա մար անհ րա ժեշտ
են այն պի սի պայ ման ներ, ո րոնք կվկա յեն, որ
ա րար քը կա տա րած ան ձը, ա րար քի հան րա յին
վտան գա վո րու թյան բնույթն ու աս տի ճա նը և
արարքում հան ցա վո րի դե րը չեն պա հան ջում
ա զա տազրկ ման հետ կապ ված պատ ժի կի րա -
ռում7: 

Լո մա կոն խնդրի լու ծու մը տես նում էր այն
պայմանում, որ պա տի ժը պայ մա նա կա նո րեն
չկի րա ռե լու հիմ նա վոր վա ծու թյան հա մար ան -
հրա ժեշտ է հաշ վի առ նել դա տա պարտ յա լի կող -
մից կա տա րած հան ցա գոր ծու թյան՝ հան րու -
թյան հա մար վտան գա վո րու թյան աս տի ճա նը
և բնույ թը, հան ցա վո րի ան ձը բնու թագ րող
տվյալ նե րը, ո րոնց ընդ հան րու թյան մեջ միայն
հնա րա վո րու թյուն կլի նի պա տի ժը պայ մա նա -
կա նո րեն չկի րա ռելու8: 

Կրի գե րը պնդում էր, որ պա տի ժը պայ մա -
նա կա նո րեն կա րող է չկի րառ վել, ե թե դա տա -
րա նը, հաշ վի առ նե լով հան ցա գոր ծու թյան բնույ -
թը, գոր ծի հան գա մանք նե րը և հան ցա վո րի ան -
ձը, հանգում է հետևու թյան, որ տվյալ ան ձը
հա սա րա կու թյան հա մար վտանգ չի ներ կա -
յաց նում և, միևնույն ժա մա նակ՝ նրա բա րո յա -
կան հատ կա նիշ նե րի և պե տու թյան ու հա սա -
րա կու թյան առջև ու նե ցած պա տաս խա նատ -
վու թյան զգա ցմամբ, վստա հե լի է ու կա րող է
ուղղ վել` ա ռանց ի րա կան պա տիժ կրե լու9:

Ոչ ո րո շա կի դիր քո րո շում ու նեն Մարցևը և
Լիե դը, ըստ ո րոնց՝ պա տի ժը պայ մա նա կա նո -
րեն չպետք է կի րա ռել, երբ ա զա տազրկ ման
ձևով պա տիժ նշա նա կե լը նպա տա կա հար մար
չէ10: 

Ինչ պես տե սանք՝ քրեաի րա վա կան գրա -
կա նու թյան մեջ չկա մեկ ընդ հա նուր կար ծիք՝
պա տի ժը պայ մա նա կա նո րեն չկի րա ռե լու հիմ -
քե րի վե րա բեր յալ: Մեր կար ծի քով՝ դա տա րա -
նը պետք է պա տիժն ան հա տա կա նեց նե լու
սկզբուն քի կի րառ ման հնա րա վո րու թյուն ու նե -
նա՝ իր ինք նու րույն կար ծիքն ար տա հայ տե լով
և ընդգ ծե լով յու րա քանչ յուր դա տա պարտ յա լի
ան հա տա կա նու թյու նը: Միայն օ րեն քով նա խա -
տես ված ո րո շա կի մեղ մա ցու ցիչ հան գա մանք -
նե րի առ կա յու թյու նը, կար ծում ենք, կազ դի դա -
տա րա նի օբ յեկ տի վու թյան վրա: 

Պա տի ժը պայ մա նա կա նո րեն չկի րա ռե լու
ինս տի տու տի կա յաց ման ու հիմ նա վոր ման հար -
ցում մեծ են դա տա կան պրակ տի կա յի դերն ու
նշա նա կու թյու նը: Սա կայն թող նել միայն դա -
տա րա նի հա յե ցո ղու թյա նը, կարծում ենք, ճիշտ
չի լի նի: Այս տեղ պետք է հա մա ձայն ել Կոն դա լո -
վի այն կար ծի քին, թե դա տա րան նե րի կող մից
պա տի ժը պայ մա նա կա նո րեն չկի րա ռե լու հար -
ցի սուբ յեկ տիվ քննար կու մը, ա ռանց օբ յեկ տիվ
փաս տե րի առ կա յու թյան, կհան գեց նի ա նօ րի -
նա կա նու թյան և դա տա կան ա մե նա թո ղու թյան11: 
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Պա տի ժը պայ մա նա կա նո րեն չկի րա ռե լու
ինս տի տու տի վե րա բեր յալ ի րա վա կի րառ պրակ -
տի կա յում առ կա են ո րո շա կի ի րա րա մերժ մո -
տե ցում ներ` պայ մա նա վոր ված ինչ պես այն հան -
գա ման քով, որ ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի (այ -
սու հետ` ՔՕ) 70-րդ հոդ վա ծի դրույթ նե րը դիս -
պո զի տիվ են, այ սինքն՝ դա տա րա նի հա յե ցո -
ղու թյանն է թողն ված պա տի ժը պայ մա նա կա -
նո րեն կի րա ռե լու կամ չկի րա ռե լու հնա րա վո -
րու թյու նը, այն պես էլ, որ դա տա կան ի րա վա կի -
րառ պրակ տի կան միաս նա կան չէ: 

ՀՀ ՔՕ 70 հոդ վա ծի 1 և 2 մա սե րի հա մա -
ձայն՝ ե թե դա տա րա նը, կա լան քի, ա զա տազըրկ -
ման կամ կար գա պա հա կան գու մար տա կում
պա հե լու ձևով պա տիժ նշա նա կե լով, հան գում
է հետևու թյան, որ դա տա պարտ յա լի ուղղ վե լը
հնա րա վոր է ա ռանց պա տի ժը կրե լու, ա պա
կա րող է ո րո շում կա յաց նել այդ պա տի ժը պայ -
մա նա կա նո րեն չկի րա ռե լու մա սին: Պա տի ժը
պայ մա նա կա նո րեն չկի րա ռե լիս դա տա րա նը
հաշ վի է առ նում հան ցա վո րի ան ձը բնու թա -
գրող տվյալ նե րը, պա տաս խա նատ վու թյու նը և
պա տի ժը մեղ մաց նող ու ծան րաց նող հան գա -
մանք նե րը:

ՀՀ ՔՕ 70 հոդ վա ծի ոչ այն քան հստակ,
դա տա կան հա յե ցո ղու թյան մեծ հնա րա վո րու -
թյուն ներ պա րու նա կող ձևա կեր պու մը թույլ է
տա լիս դա տա րա նին պա տի ժը պայ մա նա կա -
նո րեն չկի րա ռել ցան կա ցած քրեա կան գոր ծով՝
հիմք ըն դու նե լով իր սե փա կան (սուբ յեկ տիվ)
հա մոզ վա ծու թյու նը, որ ան ձի ուղղ վե լը հնա րա -
վոր է ա ռանց պա տի ժը կրե լու: 

Պա տի ժը պայ մա նա կա նո րեն չկի րա ռե լու
հա մար կարևոր նշա նա կու թյուն ու նեն նաև
հան ցա գոր ծու թյան տե սա կը, դրա հան րա յին
վտան գա վո րու թյան բնույթն ու աս տի ճա նը:
Վեր ջին հաշ վով՝ ծանր կամ ա ռանձ նա պես ծանր
հան ցա գոր ծու թյա նը մաս նակ ցած ան ձը, մեր
կար ծի քով, բա վա կա նա չափ բարձր հան րա յին
վտան գա վո րու թյուն է ներ կա յաց նում, և ճիշտ
չի լի նի նրա նկատ մամբ պա տի ժը պայ մա նա -
կա նո րեն չկի րա ռել: Այլ հարց է, թե նման հան -
ցանք կա տա րած ան ձի նկատ մամբ, բա ցա ռիկ
հան գա մանք նե րի առ կա յու թյան դեպ քում, կա -
րող է օ րեն քով նա խա տես վա ծից ա վե լի մեղմ

պա տիժ նշա նակ վել ու պայ մա նա կա նո րեն չկի -
րառ վել:

Հա մե մա տե լով պա տի ժը պայ մա նա կա նո -
րեն չկի րա ռե լու ինս տի տու տի հայ րե նա կան
փոր ձը Գեր մա նիա յի, Ֆրան սիա յի, Լե հաս տա -
նի, Ռու սաս տա նի (իր նմա նու թյուն նե րով և տար -
բե րու թյուն նե րով հան դերձ) և այլ երկր նե րի
հետ՝ փաս տում ենք տա րաբ նույթ մո տե ցում -
ներ: Այն երկր նե րում, որ տեղ ձևա վոր ված են
կա յուն դա տա կան հա մա կար գեր, որ տեղ դա -
տա վոր ներն ան կախ են, դա տա կան իշ խա նու -
թյունն ու նի հնա գույն ա վան դույթ ներ, օ րենս -
դի րը հստա կո րեն նշել է դա տա կան քննու թյան
սահ ման նե րը՝ հնա րա վո րու թյուն տա լով դա -
տա րան նե րին պա տի ժը պայ մա նա կա նո րեն չկի -
րա ռե լու այն ան ձանց նկատ մամբ, ով քեր ա ռա -
ջին ան գամ են կա տա րում մի ջին ծան րու թյան
հան ցա գոր ծու թյուն և դա տա պարտ վում են 1
տա րուց ոչ ա վելի ա զա տազրկ ման: Մեր երկրում
(հետ խորհր դա յին գրե թե բո լոր երկր նե րի փոր -
ձը դա է ցույց տա լիս), որ տեղ դա տա կան իշ -
խա նու թյու նը գտնվում է կա յաց ման ըն թաց -
քում, օ րենս դի րը պա տի ժը պայ մա նա կա նո րեն
չկի րա ռե լու սահ ման նե րի լայն հնա րա վո րու -
թյուն է ըն ձե ռել: Այդ իսկ պատ ճա ռով կարծում
ենք, որ նման օ րենսդ րա կան ո րոշ ման հա մար
անհ րա ժեշտ են ծան րակ շիռ փաս տեր ու փաս -
տարկ ներ, իսկ ՀՀ ՔՕ 70 հոդ վա ծը են թա կա է
լրաց ման:

ՀՀ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը քննարկ վող ինս -
տի տու տի կա պակ ցու թյամբ դիր քո րո շում է հայտ -
նել իր մի շարք ո րո շում նե րում: Մաս նա վո րա -
պես՝ Հ. Բաղ դա սար յա նի վե րա բեր յալ գոր ծով
ո րոշ մամբ ար ձա նագր վել է, որ. «(...) պա տի ժը
կա րող է պայ մա նա կա նո րեն չկի րառ վել, ե թե
առ կա է դա տա րա նի հա մոզ վա ծու թյու նը՝ ա -
ռանց ի րա կան պա տիժ նշա նա կե լու ամ բաս -
տան յա լի ուղղ վե լու հնա րա վո րու թյան մա սին:
Դա տա րա նը նման հետևու թյան հան գում է
միայն օբ յեկ տիվ գո յու թյուն ու նե ցող տվյալ նե -
րի վեր լու ծու թյան հի ման վրա, ո րոնք բնու թա -
գրում են ա րար քը, հան ցա վո րի ան ձը և վկա -
յում են պա տի ժը պայ մա նա կա նո րեն չկի րա ռե -
լու հիմ քե րի առ կա յու թյան մա սին (…)»12:

Ակն հայտ է, որ միայն բո լոր գոր ծոն նե րի Օ
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12 Հուսիկ Սուրենի Բաղդասարյանի վերաբերյալ գործով Վճռաբեկ դատարանի 2008 թվականի նոյեմբերի 28-ի թիվ
ԱՎԴ2/0059/01/08 որոշման 24-րդ կետը:



հա մա լիր գնա հա տա կա նը դա տա րա նին հնա -
րա վո րու թյուն կտա բա վա րար քրեաի րա վա -
կան հիմ նա վոր վա ծու թյամբ ի րա կա նաց նելու
պա տի ժը պայ մա նա կա նո րեն չկի րա ռե լու ինստի -
տու տը:

Մի շարք գիտ նա կան ներ կարծում են, թե
պա տի ժը պայ մա նա կա նո րեն չկի րա ռե լու հոդ -
վա ծի դիս պո զի ցիա յում ուղ ղա կի ար գելք պետք
է սահ մա նել՝ պա տի ժը պայ մա նա կա նո րեն չկի -
րա ռե լու վե րա բեր յալ այն ան ձանց շրջա նա կի
հա մար, ով քեր դա տա պարտ վում են ծանր հան -
ցա գոր ծու թյուն կա տա րե լու հա մար13:

Մ. Գ րի գոր յա նը նշում էր, որ՝ «...օ րեն քը
ձևա կա նո րեն չի ար գե լում պա տի ժը պայ մանա -
կա նո րեն չկի րա ռել նաև ծանր կամ ա ռանձ նա -
պես ծանր հան ցանք կա տա րած ան ձանց նկատ -
մամբ: Դ րա հետ մեկ տեղ՝ ձևա վոր ված դա տա -
կան պրակ տի կան այդ պի սի հան ցանք կա տա -
րած ան ձանց նկատ մամբ պա տի ժը պայ մա նա -
կա նո րեն չէր կի րա ռում միայն բա ցա ռիկ դեպ -
քե րում»: Այդ պի սի բնո րո շում է տրված Գ.Ա.
Կրի գե րի և Է.Ա. Սար կի սո վա յի աշ խա տու թյուն -
նե րում14: Նմա նա տիպ դիր քո րո շում է ար տա -
հայ տում Վ.Վ. Սկի բից կին, ըստ ո րի՝ «պա տի ժը
պայ մա նա կա նո րեն չկի րա ռե լու հիմք է դա տա -
պարտ յա լի հան րու թյան հա մար նվազ վտան -
գա վո րու թյու նը»: Սա ճիշտ մո տե ցում է:

Կար ծում ենք՝ ան ձի ու նրա կա տա րած ա -
րար քի հան րա յին վտան գա վո րու թյան ի րա կան
չա փա նի շն այդ ան ձի նկատ մամբ նշա նակ ված
պա տիժն է: Ուս տի ա ռա ջար կում ենք պա տի ժը
պայ մա նա կա նո րեն չկի րա ռե լու հնա րա վո րու -
թյու նը սահ մա նա փա կել մինչև ա ռա վե լա գույ նը
ե րեք տա րի ժամ կե տով ա զա տազր կում նշա -
նա կե լու դեպ քե րով:  Սա, մեր կար ծի քով՝ այն
ժամ կետն է, ո րը վկա յում է ան ձի ու նրա կա -
տա րած ա րար քի ոչ այն քան բարձր հան րա յին
վտան գա վո րու թյան մա սին: Ընդ գծենք, որ եվ -
րո պա կան երկր նե րի մեծ մա սի քրեա կան օ -
րենսդ րու թյուն նե րով պա կաս ժամ կետ է նա -
խա տես ված: Բա ցի այդ՝ այս ժամ կետն այն
ժամ կետն է, ո րը հա վա սա րա զոր է ոչ մեծ ծան -

րու թյան հան ցա գոր ծու թյուն նե րի հա մար նա -
խա տես ված պատ ժի ա ռա վե լա գույն ժամ կե -
տին, իսկ ո րոշ դեպ քե րում՝ մի ջին ծան րու թյան
հան ցա գոր ծու թյուն նե րի հա մար նա խա տես ված
ժամ կետ նե րին:

Ի լրումն վե րոգր յա լի, ըստ Մ. Գ րի գոր յա -
նի՝ դա տա րա նը չպետք է պա տի ժը պայ մա նա -
կա նո րեն չկի րա ռե լու մա սին ո րո շում կա յաց նի
դատ վա ծու թյուն ու նե ցող ան ձանց և, ա ռա վել
ևս ՝ այն պի սի ան ձանց նկատ մամբ, ովքեր ար -
դեն իսկ նախ կի նում դա տա պարտ վել են «պայ -
մա նա կա նո րեն»15:

Կար ծում ենք, սա կայն, որ պա տի ժը պայ -
մա նա կա նո րեն չկի րա ռե լու այս պի սի միան շա -
նակ սահ մա նա փա կում սահ մա նե լը ճիշտ չէ:
Հնա րա վոր են դեպ քեր, երբ նախ կի նում դա -
տա պարտ ված կամ պայ մա նա կան դա տա -
պարտ ված ան ձն այն պի սի հան ցանք կա տա -
րի, ո րը շատ ցածր հան րա յին վտան գա վո րու -
թյուն ներ կա յաց նի և չվ կա յի հանցանք կա տա -
րո ղի բարձր հան րա յին վտան գա վո րու թյան
մա սին: Օ րի նակ՝ նոր հան ցան քն անզ գու շու -
թյամբ է կա տար վել կամ կա տար վել է կյան քի
ծանր հան գա մանք նե րի զու գորդ ման հետևան -
քով կամ հար կադ րան քի, սպառ նա լի քի ազ դե -
ցու թյամբ:

Մյուս կող մից՝ դա տա րան նե րը չպետք է
պա տի ժը պայ մա նա կա նո րեն չկի րա ռե լու մա -
սին ո րո շում կա յաց նեն այն ան ձի նկատ մամբ,
ում պա տաս խա նատ վու թյու նը և պա տի ժը ծան -
րաց նող թե կուզ և մեկ հան գա մանք կա, կամ
դի տա վոր յալ հան ցա գոր ծու թյու նը կա տա րել է
փոր ձաշր ջա նի ըն թաց քում:

Թ. Տեր-Գ րի գոր յա նի վե րա բեր յալ ո րոշ ման
մեջ Վճ ռա բեկ դա տա րանն ի րա վա կան դիր քո -
րո շում է հայտ նել այն մա սին, որ. «Պա տիժ
նշա նա կե լիս և պատիժը կրե լու նպա տա կա -
հար մա րու թյան հար ցը քննար կե լիս դա տա րա -
նը հաշ վի է առ նում նաև ՀՀ քրեա կան օ րենսգր -
քի 62-րդ և 63-րդ հոդ ված նե րով նա խա տես -
ված պա տաս խա նատ վու թյունն ու պա տի ժը մեղ -
մաց նող և ծան րաց նող հան գա մանք նե րը: Հան -
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13 Уголовный закон: опыт теоретического моделирования. Отв. ред. В.Н. Кудрявцев, С.Г. Келина. М., 1987. С. 276;
Нечипуренко А.А. Неотвратимость наказания как принцип уголовного права. Омск, 1996. С. 63; Ольховик Н.В.
Режим испытания при условном осуждении. Автореф. дисс. ... канд. юрид. наук. Томск, 2003.

14 См.: Кригер Г.А. Условное осуждение и роль общественности в его применении. М. 1963. С. 101; Саркисова Э.А.
Условное осуждение по советскому уголовному праву: Автореф. дисс. ...канд. юрид. наук. М. 1963. С. 20.

15 Մ. Գրիգորյան, Քրեական իրավունք, Ընդհանուր մաս, Ուսումնական ձեռնարկ, Եր. 2003. էջ 556
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ցա կազ մի սահ ման նե րից դուրս գտնվե լով՝
դրանք բնու թագ րում են ինչ պես կա տար ված
հան ցա գոր ծու թյու նը, այն պես էլ հան ցա վո րի
ան ձը, հնա րա վո րու թյուն են տա լիս պատ կե -
րա ցում կազ մելու հան ցա վո րի ան ձի և հան ցա -
գոր ծու թյան` հան րու թյան հա մար վտան գա վո -
րու թյան աս տի ճա նի մա սին` վերջինս հա մա -
պա տաս խա նա բար բարձ րաց նե լով կամ ի ջեց -
նե լով: Դրանց գնա հատ մամբ է հնա րա վոր յու -
րա քանչ յուր կոնկ րետ գոր ծով ան հա տա կան մո -
տե ցում ցու ցա բե րել` ինչ պես պատ ժի տե սա կը
և չա փը ո րո շե լիս, այն պես էլ պատիժը կրե լու
նպա տա կա հար մա րու թյան հար ցը լու ծե լիս»16:

Այս պի սով, ըստ մեզ՝ դա տա րա նը, որ պես
կա նոն, չպետք է պա տի ժը պայ մա նա կա նո րեն
չկի րա ռի, ե թե առ կա չեն հան ցա վո րի ան ձը
բնու թագ րող «դրա կան» տվյալ ներ և պա տիժն
ու պա տաս խա նատ վու թյու նը մեղ մաց նող գո նե
մեկ հան գա մանք:

Բա ցի այդ՝ չպետք է պա տի ժը պայ մա նա -
կա նո րեն չկի րա ռե լու մա սին ո րո շում կա յաց վի,
ե թե առ կա են հան ցա վո րի ան ձը բնու թագ րող
«բա ցա սա կան» տվյալ ներ և (կամ), ա ռա վել ևս՝
պա տի ժը և պա տաս խա նատ վու թյու նը ծան րաց -
նող թե կուզ և մեկ հան գա մանք: Բնա կա նա -
բար, թե՛ մեղ մաց նող և թե՛ ծան րաց նող հան գա -
մանք նե րի առ կա յու թյու նը պետք է գնա հա տի
դա տա րա նը, հատ կա պես՝ այն դեպ քե րում, երբ,
ել նե լով հան ցա գոր ծու թյան բնույ թից, դա տա -
րա նը կա րող է հան գա ման քը ծան րաց նող չհա -
մա րել (ՀՀ ՔՕ 63 հոդ վա ծի 10 և 14 մա սեր):

ՀՀ ՔՕ 70 հոդ վա ծի 3 մա սի հա մա ձայն՝
պա տի ժը պայ մա նա կա նո րեն չկի րա ռե լիս դա -
տա րա նը սահ մա նում է փոր ձաշր ջան՝ մե կից
հինգ տա րի ժամ կե տով: 

Փոր ձաշր ջանն այն ժամ կետն է, ո րի ըն -
թաց քում, ըստ դա տա րա նի հա մոզ վա ծու թյան՝
դա տա պարտ յա լը «պետք է ուղղ վի»: Ին չո՞ւ չա -
կերտ նե րի մեջ, ո րով հետև ուղղ վե լն ա վե լի լայն
հաս կա ցու թյուն է, քան այն «արդ յուն քը», ո րը
գործ նա կա նում ստա նում ենք, ա ռա վել ևս՝ նկա -
տի ու նե նա լով նաև այն դեպ քե րը, երբ դա տա -
րան նե րը, մե ղադ րա կան դա տավ ճիռ կա յաց -
նե լիս պա տի ժը պայ մա նա կա նո րեն չկի րա ռե -

լով, պար տա կա նու թյուն չեն դնում ան ձի վրա:
Մինչ դեռ, ըստ մեզ՝ պայ մա նա կա նու թյու նը պայ -
ման է նշա նա կում, իսկ պայ մանն էլ պար տա -
կա նու թյուն է են թադ րում: 

Կար ծում ենք՝ պա տի ժը պայ մա նա կա նո -
րեն չկի րա ռե լու մա սին ո րո շում կա յաց նե լիս,
դա տա րա նը պետք է պար տա դիր պար տա կա -
նու թյուն սահ մա նի: Ուս տի ա ռա ջար կում ենք՝
ՀՀ ՔՕ 70 հոդ վա ծի 5-րդ մա սը շա րադ րել մո -
տա վո րա պես հետևյալ բո վան դա կու թյամբ.

«Պա տի ժը պայ մա նա կա նո րեն չկի րա ռե լու
մա սին ո րո շում կա յաց նե լիս դա տա րա նը դա -
տա պարտ յա լի վրա դնում է նրա ուղղ մա նը
նպաս տող ո րո շա կի պար տա կա նու թյուն ներ՝ օ -
րի նա պահ վար քա գիծ դրսևո րել հա սա րա կու -
թյու նում և ըն տա նի քում, դա տա րա նի կող մից
ո րոշ ված ան ձանց հետ հան դի պե լուց խու սա -
փել, դա տա պարտ յա լի վար քագ ծի նկատ մամբ
վե րահս կո ղու թյուն ի րա կա նաց նող ի րա վա սու
մարմ նին հայտ նել մշտա կան բնա կու թյան վայ -
րի փո փո խու թյան վե րա բեր յալ, բուժ ման կուրս
անց նել ալ կո հո լա մո լու թյու նից, թմրա մո լու թյու -
նից, վե նե րա կան հի վան դու թյու նից կամ թու -
նա մո լու թյու նից, այ ցե լել հո գե բա նի, հա տու ցել
տու ժո ղին կամ նրա ըն տա նի քին պատ ճառ ված
նյու թա կան վնա սը, հան րա յին աշ խա տան քով
զբաղ վել: Դա տա րա նը, դա տա պարտ յա լի վար -
քագ ծի նկատ մամբ վե րահս կո ղու թյուն ի րա կա -
նաց նող ի րա վա սու մարմ նի միջ նոր դու թյամբ
կամ ա ռանց դրա, դա տա պարտ յա լի վրա կա -
րող է դնել նաև նրա ուղղ մա նը նպաս տող այլ
պար տա կա նու թյուն ներ կամ փո խա րի նել
դրանք»: 

Կար ծում ենք՝ նման պար տա կա նու թյուն -
ներ դնե լը կա րող է զգա լիո րեն բարձ րաց նել
պա տի ժը պայ մա նա կա նո րեն չկի րա ռե լու ինստի -
տու տի արդ յու նա վե տու թյու նը, հատ կա պես՝ տու -
ժո ղին պատ ճառ ված վնա սի հա տուց ման պար -
տա կա նու թյուն սահ մա նե լու մա սով, որ պի սի
պա հան ջը, ինչ պես նաև՝ դա տա պարտ յա լի վրա
դրված այլ պար տա կա նու թյու նը չկա տար վե լու
դեպ քում՝ նշա նակ ված պա տի ժը պետք է կի -
րառ վի:
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16 Թամարա Տեր-Գրիգորյանի վերաբերյալ Վճռաբեկ դատարանի 2007 թվականի հոկտեմբերի 26-ի թիվ ՎԲ-192/07
որոշումը:



Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա -
քա ցիա կան օ րենսգր քի 187-րդ հոդ վա ծի 1-ին
մա սով նշվում է, որ քա ղա քա ցին կամ ի րա վա -
բա նա կան ան ձը, ով ան շարժ գույ քի սե փա կա -
նա տեր չէ, սա կայն տա սը տար վա ըն թա ցում
բա րեխղ ճո րեն, բա ցա հայտ և ա նընդ մեջ տի -
րա պե տում է որ պես սե փա կան գույք, այդ գույ -
քի նկատ մամբ ձեռք է բե րում սե փա կա նու թյան
ի րա վունք (ձեռք բեր ման վա ղե մու թյուն): 

Նա խա դե պա յին ի րա վուն քը բազ միցս անդ -
րա դար ձել է ձեռք բեր ման վա ղե մու թյան ինս -
տի տու տին: Այս պես՝ թիվ 3-184 (ՎԴ) գոր ծով՝
դա տա րա նը եզրակացրել է, որ ձեռք բեր ման
վա ղե մու թյունն օ րեն քով նա խա տես ված ո րո -
շա կի ժամ կե տը լրա նա լու և ո րո շա կի պայ ման -
նե րի վրա հաս նե լու ու ժով մեկ ան ձի կող մից
սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի ձեռք բեր ման, իսկ
մյու սի կող մից՝ այդ ի րա վուն քի դա դար ման մի -
ջոց է: ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 187-րդ
հոդ վա ծի 1-ին մա սի վեր լու ծու թյու նից հետևում
է, որ ձեռք բեր ման վա ղե մու թյան ու ժով սե փա -
կա նու թյան ի րա վուն քի ձեռք բեր ման հա մար
անհ րա ժեշտ է օ րեն քով նշված մի շարք վա վե -
րա պայ ման նե րի միա ժա մա նակ յա առ կա յու թյու -
նը: 

Այ սինքն՝ ե թե օ րեն քում նշված վա վե րա -
պայ ման նե րը առ կա են, ա պա ան ձը ձեռք է բե -
րում սե փա կա նու թյան ի րա վունք, ուս տի ա ռա -
ջին հա յաց քից թվում է, թե սե փա կա նու թյան ի -
րա վուն քը ձեռք է բեր վում ա ռանց պե տա կան
գրանց ման պայ մա նի: Սա կայն նույն հոդ վա ծի
4-րդ մա սի նոր մը հռչա կում է, որ՝ «ան շարժ
գույ քի նկատ մամբ սե փա կա նու թյան ի րա վուն -
քը վա ղե մու թյան ու ժով գույ քը ձեռք  բե րած ան -
ձի պարագայում ծա գում է այդ ի րա վուն քի պե -
տա կան գրանց ման պա հից»: Նշ ված վի ճա կն
ա վե լի քան հա կա սա կան է: Վեր լու ծու թյու նից
ստաց վում է, որ գույ քը կա րող է ձեռք  բեր ված

լի նել, բայց սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը մինչև
պե տա կան գրան ցու մը գո յու թյուն չու նե նա: Մի
կող մից՝ ստաց վում է, որ սե փա կա նու թյան ի -
րա վուն քը ծա գում է գրանց ման պա հից, մյուս
կող մից՝ նշվում է, որ ծա գում է գույ քը ձեռք բե -
րած ան ձի պարագայում: Սա կայն, գույ քի ձեռք -
բե րում ա սե լով՝ հաշ վի է առն վում դրա նկատ -
մամբ սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի ձեռք բե րու -
մը, իսկ դա նշա նա կում է, թե ի րա վուն քը ձեռք
է բեր վում պե տա կան գրան ցու մից ա ռաջ:

Նույ նիսկ ե թե են թադ րենք, թե վա ղե մու -
թյան ու ժով ան շարժ գույ քի նկատ մամբ սե փա -
կա նու թյան ի րա վուն քը ծա գում է պե տա կան
գրանց ման պա հից, գլխա վոր հիմ նախն դի րը
կմնա ձեռք բեր ման վա ղե մու թյան ինս տի տու -
տի կի րառ ման հար ցը, քա նի որ օ րեն քում ձեռք -
բեր ման վա ղե մու թյան ու ժով սե փա կա նու թյան
ի րա վուն քի ձեռք բեր ման կար գը հստակ նշված
չէ:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի պրակ տի կա յի ու -
սում նա սի րու թյու նը ցույց է տա լիս, որ դա տա -
րա նը, քննար կե լով ձեռք բեր ման վա վե րա պայ -
ման նե րը, չի նշում, որ սե փա կա նու թյան ի րա -
վուն քը ծա գում է գրանց ման պա հից, այլ նշում
է, որ սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը ծա գում է
վա վե րա պայ ման նե րի առ կա յու թյան դեպ քում:
Օ րենս դի րն ուղ ղա կիո րեն հնա րա վո րու թյուն է
տա լիս ո րո շա կի պայ ման նե րի միա ժա մա նակ -
յա առ կա յու թյան դեպ քում ան շարժ գույ քի նկատ -
մամբ ձեռք բե րելու սե փա կա նու թյան ի րա վունք՝
ա ռանց դրա նախ կին սե փա կա նա տի րոջ կամ -
քի:

Ուս տի ներ կա յումս գո յու թյուն ու նի հա կա -
սու թյուն քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի հա մա -
պա տաս խան նոր մե րի ու ի րա վա կի րառ պրակ -
տի կա յի միջև: Չնա յած՝ հարկ է նշել, որ հենց
այս հա կա սու թյունն է թույլ տա լիս, որ վա ղե -
մու թյան ու ժով տի րա պե տո ղը կա րո ղա նա վա -
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ղե մու թյան ժամ կե տը լրա նա լուց հե տո իր ի րա -
վուն քի ճա նաչ ման հայց հա րու ցել: Այս պի սով՝
օ րենս դի րը տա րա ծում է նե րառ ման սկզբուն քը
նաև ձեռք բեր ման վա ղե մու թյան ու ժով սե փա -
կա նու թյան ի րա վուն քի ձեռք բեր ման վրա:1 Իսկ
դա տա կան պրակ տի կան թույլ է տա լիս, որ տի -
րա պետ ման վա ղե մու թյան ու ժով սե փա կա նու -
թյան ի րա վուն քի ձեռք բե րու մը կա տար վի գրան -
ցա մատ յա նից դուրս (ipso iure), նույ նիսկ ե թե
դա վե րա բերում է գրանց ված ան շարժ գույ քին:

Ամ փո փենք. մի կող մից՝ կան հոդ ված ներ,
ո րոնք հստակ սահ մա նում են, որ անձն այս
կամ այն գույ քի նկատ մամբ ի րա վունք ու նի՝
որևէ փաս տի կամ հան գա ման քի ա ռա ջաց ման
պա հից սկսած, օ րի նակ` ան շարժ գույ քի տասն -
ամ յա ա նընդ մեջ, բա ցա հայտ, բա րե խիղճ տի -
րա պետ ման դեպ քում, իսկ մյուս կող մից՝ ան -
շարժ գույ քի նկատ մամբ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան
օ րենս գիր քը պե տա կան գրանց ման ռե ժիմ է
սահ մա նում, այ սինքն` սահ մա նում է, որ գույ -
քա յին ի րա վունքն ա ռա ջա նում է պե տա կան
գրանց ման պա հից։

Հետևա բար՝ ե թե այլ անձ պա հան ջի ճա -
նա չել այդ նույն գույ քի նկատ մամբ իր ի րա -
վունք նե րը, ապա հարց է ա ռա ջա նում. ի՞ն չը սե -
փա կա նու թյան ի րա վուն քի ա ռա ջաց ման պահ
կհան դի սա նա` տաս նամ յա ա նընդ մեջ, բա ցա -
հայտ, բա րե խիղճ տի րա պե տե լու փա՞ս տը, թե՞
պե տա կան գրանց ման փաս տը։ Կա րո՞ղ է գրան -
ցու մը ինք նին ի րա վունք ա ռա ջաց նող փաստ
լի նել։ Ե թե՝ ոչ, ա պա ին չո՞ւ ի րա վունք նե րի ա -
ռա ջա ցու մը պայ մա նա վո րել գրանց ման փաս -
տով։ 

Այդ պի սի ի րա վի ճակն էա պես հա կա սում է
ան շարժ գույ քի նկատ մամբ ի րա վունք նե րի պե -
տա կան գրանց ման հա մա կար գի նպա տա կին,
այն է` լի նել յու րա քանչ յուր ան շարժ գույ քի ի րա -
վա կան կար գա վի ճա կի վե րա բեր յալ տե ղե կա -
տվու թյան աղբ յուր: Պե տա կան գրանց ման, այս -
պես կոչ ված, երկ րոր դա կան պայ ման լի նե լու

փաս տը բխում է այն հանգամանքից, որ Վճռա -
բեկ դա տա րա նը նշում է` ձեռք բեր ման վա ղե -
մու թյան ու ժով գույ քի նկատ մամբ սե փա կա նու -
թյան ի րա վուն քը ճա նա չե լիս էա կան նշա նա -
կու թյուն ու նեն ոչ թե գույ քի նկատ մամբ այլ՝
գույքի ի րա վունք նե րի վե րա բեր յալ ա պա ցույց -
նե րը, այլ դրա նկատ մամբ սե փա կա նու թյան ի -
րա վունք ձեռք բե րո ղի կող մից տա սը տա րի և
ա վե լի բա րեխղ ճո րեն, ա նընդ մեջ ու բա ցա հայտ
օգ տա գոր ծե լու և տի րա պե տե լու հան գա մանք -
նե րը (տե՛ս 3-1229 ՎԴ, 3-537 ՎԴ): 

Արդ յոք պե՞տք է, որ դա տա կան պրակ տի -
կա յի մո տե ցումն օ րենսդ րա կան ամ րագ րում
ստա նա: Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյան օ րենսդրու -
թյան մեջ, որ տեղ քննարկ վող նոր մը հա մա -
նման է մեր օ րենսդ րու թյու նում առ կա նոր մին,
քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի փո փո խու թյուն -
նե րի հա յե ցա կար գը քննար կե լիս Ռ.Ս. Բևզեն -
կոն կար ծիք է հայտ նում այն մա սին, որ տի րա -
պետ ման փաս տը կա րող են սահ մա նել միայն
դա տա րան նե րը, այլ ոչ թե՝ գրան ցող մար մին -
նե րը, այդ իսկ պատ ճա ռով չի կա րե լի գրան -
ցու մը հա մա րել ձեռք բեր ման վա ղե մու թյան ու -
ժով սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի ծագ ման պայ -
ման:2 Հե ղի նա կը նաև նշում է, որ ձեռքբեր ման
վա ղե մու թյան կի րա ռու մը ծա գում է հիմ նա կա -
նում ներ կա յաց ված վին դի կա ցիոն հայ ցի շրջա -
նակ նե րում: Վճ ռա բեկ դա տա րա նը նույն պես
նշել է, որ գույ քի բա րե խիղճ ձեռք  բե րող լի նե լու
հար ցին անդ րա դառ նում են, երբ սե փա կա նա -
տեր կող մը ա ռար կու թյան կամ պա հան ջի ձևով
անդ րա դար ձել է գույ քը հետ պա հան ջե լու հայ -
ցին:3 Սա կայն անհ րա ժեշտ է նշել, որ գո յու -
թյուն ու նեն նաև հան գա մանք ներ, երբ ձեռք -
բեր ման վա ղե մու թյան կի րառ ման հար ցը ծա -
գում է նաև ի րա վուն քի ճա նաչ ման հայ ցը
քննարկելիս, և սա ա վե լի հա ճախ է պա տա -
հում: 

Ձեռք բեր ման վա ղե մու թյան վե րա բեր յալ
նո րից սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի պե տա կան
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գրանց ման պայ մա նի բա ցա ռու մը թույլ է տա -
լիս վա ղե մու թյան ու ժով տի րա պե տող նե րին
ներ կա յաց նել ի րենց սե փա կա նու թյան ի րա վուն -
քի ճա նաչ ման հայ ցեր, այ լա պես՝ վա ղե մու թյան
ու ժով տի րա պե տո ղը կա րող է միայն դի մում
ներ կա յաց նել վա ղե մու թյամբ տի րա պետ ման
փաս տը սահ մա նե լու վե րա բեր յալ:4

Փաս տենք, որ օ րենս դի րի կող մից ձեռք -
բեր ման վա ղե մու թյան մա սին կա նոն նե րի հա -
մա պա տաս խա նե ցում գրանց ման հա մա կար գի
պա հանջ նե րին չի կա տար վել, ին չն ան շարժ
գույ քի շրջա նա ռու թյան ո լոր տում կա րող է բա -
ցա սա կան անզ դե ցու թյուն ու նե նալ: 

Են թադր վում է, թե ան շարժ գույ քի գրան -
ցա մատ յա նից դուրս գո յու թյուն ու նե ցող ի րա -
վունք նե րի պաշտ պա նու թյան ե ղա նակ նե րը
պետք է տար բեր վեն գրանց ված ի րա վունք նե -
րի պաշտ պա նու թյան ե ղա նակ նե րից՝ ել նե լով
հենց գրան ցա մատ յա նի առ կա յու թյան պայ մա -
նից, մինչ դեռ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան
օ րենսդ րու թյունն այդ տար բե րու թյու նը հաշ վի
չի առ նում։

Ար տա սահ ման յան փոր ձի վեր լու ծու թյու նը
ցույց է տա լիս, որ գո յու թյուն ու նեն գրանց ման
հա մա կար գի և ձեռք բեր ման վա ղե մու թյան ինս -
տի տու տի հա մակ ցու թյան մի քա նի տար բե -
րակ: Տար բե րակ նե րից մեկն է, օ րի նակ, ձեռք -
բեր ման վա ղե մու թյան չկի րա ռե լը գրանց ված
ան շարժ գույ քի նկատ մամբ: Այս պի սին է «Ան -
շարժ գույ քի պե տա կան գրանց ման մա սին»
Ղա զախս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րեն քը, ո -
րը, գրան ցու մից անկախ, օ րի նա կան հա մար -
վող ի րա վունք նե րի թիվն է դա սում ան շարժ
գույ քի ա ռաջ նա հերթ օգ տա գոր ծու մը Ղա զախըս -
տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա քա ցիա կան օ -
րենսգր քի 265 հոդ վա ծով նա խա տես ված կար -
գով (ձեռք բեր ման վա ղե մու թյուն)՝ հստակ սահ -
մա նե լով, որ ձեռք բեր ման վա ղե մու թյան վրա
չի տա րած վում նե րառ ման սկզբուն քը: Այդ պի -
սի մո տե ցում է ըն դուն ված նաև Ավստ րա լիա -

յում:5 Սա կայն ներ կա յումս այն երկր նե րում, որ -
տեղ գրանց ման հա մա կար գի ու ձեռք բեր ման
վա ղե մու թյան ինս տի տու տի հա մա պա տաս խա -
նե ցում չի կա տար վել, ի րա վի ճա կի շտկման
փոր ձեր են ար վում:

Գեր մա նիա յում գո յու թյուն ու նե ցող «գրքա -
յին» վա ղե մու թյունն օգ տա գործ վում է այն դեպ -
քե րում, երբ ռեեստ րում նշված սե փա կա նա -
տերն ի րա կա նում չու նի ի րա վունք, քա նի որ
բա ցա կա յում են դրա ձեռք բեր ման հիմ քե րը:
Այս ինս տի տու տի նպա տակն է ի րա վա բա նա -
կան ի րադ րու թյան և ռեեստ րի տվյալ նե րի հա -
մա պա տաս խա նու թյան հաս նե լը:6 Գեր մա նա -
կան ի րա վա բա նա կան գրա կա նու թյան մեջ
նշվում է, որ «գույ քա յին վա ղե մու թյու նը» ձեռք -
բեր ման հա տուկ տե սակ է: Այս ինս տի տու տի
կի րա ռու մը կապ ված է նա խորդ սե փա կա նա -
տի րոջ կող մից իր ի րա վուն քից լռակ յաց հրա -
ժար վե լու հետ։7 Մինչ դեռ ի րա կա նում չի կա րե -
լի ժխտել նաև, որ այդ ինստիտուտն ու նի ձեռք -
բեր ման վա ղե մու թյա նը բնո րոշ ա վան դա կան
գծեր, ո րը, սա կայն, զրկված է տիտ ղո սից ու
բա րեխղ ճու թյան հատ կա նի շից։8

Գ րանց ման հա մա կար գի ու ձեռք բեր ման
վա ղե մու թյան ինս տի տու տի հա մա պա տաս խա -
նեց ման փոր ձեր է ար վել Անգ լիա յում: Այս պես՝
այն տեղ նախ կի նում գոր ծում էր adverse posses-
sion-ը, ո րը հան գեց նում է ի րա վա կան հետևանք -
նե րի տաս ներ կու տա րին լրա նա լուց հե տո: Եթե
գույ քը գրանց ված էր, ա պա վա ղե մու թյան ու -
ժով տի րա պե տո ղը դառ նում էր շա հա ռու ըստ
վստա հու թյան:9 Չնա յած նախ կին սե փա կա նա -
տի րոջ ա նու նը մնում էր գրան ցա մատ յա նում,
սա կայն դա ուներ էր զուտ ձևա կան բնույթ,
քա նի որ նոր սե փա կա նա տե րը կա րող էր ցան -
կա ցած պա հի գրանց վել որ պես այդ պի սին:
2002 թվա կա նին ըն դուն ված Land Registration
Act-ը դարձ րեց պե տա կան գրան ցու մը պայ ման
ար դեն իսկ գրանց ված ան շարժ գույ քի նկատ -
մամբ վա ղե մու թյան ու ժով սե փա կա նու թյան ի -
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5 Law.Com.No.254.Para.10.17.
6 Ельящевич В.Б., Комментарий Свода законов Российской империи //Законы гражданские. Практический и

теоретический комментарий под ред. А.Э. Вормса и В.Б. Ельящевича. Вып. 2, М., 1913. С. 344-345.
7 Рудоквас А. Д. Спорные вопросы учения о приобретательной давности. М., 2011. С. 59-61.
8 Титова Т. С. Приобретение недвижимости по давности владения в современном праве России и Германии // Закон.

2009. N 10. С. 197, 198. 
9 Cooke E. Adverse Possession – Problems of Title in Registered Land // Legal Studies. 1994. No. 1. P. 1–14.
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րա վուն քի ձեռք բեր ման հա մար: Հե տա գա յում
ի րա վի ճա կը շտկվեց, և ներ կա յումս վա ղե մու -
թյան ու ժով տի րա պե տո ղը դի մում է գրան ցող
մարմ նին, ո րը գրանց ված ան ձին ու ղար կում է
ծա նու ցում։ Ե թե սե փա կա նա տի րոջ կող մից սահ -
ման ված ժամ կե տում ա ռար կու թյուն չի ներ կա -
յաց վում, ա պա դի մու մա տուին գրան ցում են որ -
պես նոր սե փա կա նա տեր: Ա ռար կու թյուն ներ -
կա յաց նե լու ղեպ քում գրանց ված սե փա կա նա -
տի րո ջը տրվում է ե րեք տա րի, որ պես զի նա ի -
րեն վե րա դարձ նի գույ քի տի րա պե տու մը, իսկ
հայց չներ կա յաց նե լու դեպ քում նոր սե փա կա -
նա տեր է գրանց վում վա ղե մու թյան ու ժով տի -
րա պե տո ղը: 

Այս պի սով՝ ժա մա նա կա կից Անգ լիա յում
գրան ցումն անհ րա ժեշտ պայ ման է ձեռք բեր -
ման վա ղե մու թյան ու ժով սե փա կա նու թյան ի -
րա վուն քի ձեռք բեր ման հա մար: 

Պ րակ տի կա յում լի նում են դեպ քեր, երբ
վա ղե մու թյամբ տի րա պե տո ղն ար դեն իսկ
գրանց ված է ի րա վունք նե րի պե տա կան գրան -
ցա մատ յա նում որ պես սե փա կա նա տեր, սա կայն
այդ պի սին չի հա մար վում, քա նի որ գույ քը ձեռք
է բեր վել ան վա վեր գոր ծար քի հի ման վրա, սե -
փա կա նա տի րոջ կամ քից ան կախ և այլն: Այդ -
պի սի դեպ քե րում մինչև ձեռք բեր ման վա ղե մու -
թյան ժամ կե տը լրա նա լը գրանց ված տվյալ նե -
րը սխալ են լի նում և միայն այդ ժա մա նա կի ա -
վար տից հե տո դառ նում են հա վաս տի: 

Ա.Դ. Ռու դոկ վասն ար դա րա ցիո րեն նշում
է ձեռք բեր ման վա ղե մու թյան ռետ րոակ տի վու -
թյան մա սին։ Հե ղի նա կը նշում է, որ, չնա յած
բա րե խիղճ ձեռք  բե րո ղը կա րող է ի րա վունք նե -
րի գրամ ցա մատ յա նում գրանց ված լի նել որ -
պես սե փա կա նա տեր, սա կայն սե փա կա նու -
թյան ի րա վուն քի ձեռք բեր ման բարդ ի րա վա -
բա նա կան կազ մի այս կամ այն տար րի բա ցա -
կա յու թյան դեպ քում նա միայն վա ղե մու թյան
ու ժով տի րա պե տող է։ Ե թե ձեռք բեր ման վա ղե -
մու թյան ժամ կե տը լրա ցել է, ա պա պե տա կան
գրանց ման են թա կա ան շարժ գույ քի նկատ -
մամբ սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը ծա գում է
այն ան ձի նկատմամբ ով ձեռք է բե րել գույ քը

ձեռք բեր ման վա ղե մու թյան ու ժով այդ պի սի
գրանց ման պա հից։ Սա կայն այդ ի րա վի ճա կի
հա մար գոր ծող օ րենսդ րու թյու նը չի նա խա տե -
սում չե ղարկ ման հա տուկ կարգ, ո րով կչե ղարկ -
վեր ան վա վեր գոր ծար քի հի ման վրա կա տար -
ված գրան ցու մը, և կկա տար վեր նոր գրան ցում
վա ղե մու թյան հիմ քով սե փա կա նու թյան ի րա -
վուն քի ձեռք բեր ման հիմ քով, հետևա բար՝ են -
թադր վում է, թե, ձեռք բեր ման վա ղե մու թյան
ու ժով սե փա կա նա տեր դառ նա լով, ան ձը, ով
նա խօ րոք նշված է ռեեստ րում որ պես այդ պի -
սին, ճա նաչ վում է սե փա կա նա տեր ex tunc, այ -
սինքն՝ գրանց ման գրառ ման պա հից, այլ ոչ
թե՝ ձեռք բեր ման վա ղե մու թյան ժամ կե տի ա -
վարտ ման պա հից:10

Այս պի սով՝ ձերք բեր ման վա ղե մու թյան ներ -
կա յիս հա յե ցա կար գը զրկում է հա մա պա տաս -
խան ե րաշ խիք նե րից ցան կա ցած գրանց ված
ի րա վունք: Այդ իսկ պատ ճա ռով են թադ րում
ենք, թե ձեռք բեր ման վա ղե մու թյան ներ կա յիս
մո տե ցու մը կի րա ռե լի է միայն չգրանց ված ի -
րա վունք նե րի դեպ քում: Ձեռք բեր ման վա ղե -
մու թյան պայ ման նե րը, սա կայն, պետք է փո -
փո խու թյան են թարկ վեն նաև ան շարժ գույ քի
նկատ մամբ գրանց ված ի րա վուն քի դեպ քում:
Խոս քը այն դեպ քե րի մա սին է, երբ գրանց ված
սե փա կա նա տե րը փաս տա ցի չի տի րա պե տում
ան շարժ գույ քը, այլ տի րա պե տում է այդ պի սի
տի րա պետ ման հա մար ի րա վա կան հիմք չու -
նե ցող եր րորդ ան ձը: Չնա յած նշված դեպ քում
նույն պես կա րե լի է պահ պա նել ի րա վուն քի
ձեռք բե րու մը ձեռք բեր ման վա ղե մու թյան հիմ -
քով, սա կայն դրա պայ ման նե րը պետք է տար -
բեր վեն, և դա պետք է հնա րա վոր լի նի այն
դեպ քում, երբ գրանց ված սե փա կա նա տե րը շա -
հագրգր ված չէ ի րեն պատ կա նող գույ քը վե րա -
դարձ նելու: 

Վա ղե մու թյան տի րա պետ ման ինս տի տու -
տի հիմ նա կան նպա տակն ու նշա նա կու թյունն
է տի րա պե տում-ի րա վուն քի և տի րա պե տում-
փաս տի միջև տա րան ջատ ման ի րա վի ճա կում
շրջա նա ռու թյան ո լոր տում առ կա հա րա բե րու -
թյուն նե րի ա նո րո շու թյան շտկու մը:11 Գ րանց -
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10 Рудоквас А.Д. Приобретательская давность и давностное владение. Автореферат диссертации доктора юридических
наук. 2012. С. 19-20.

11 Тужилова-Орданская Е.М. Гражданско-правовая защита фактического владения: проблема определения способов,
Вестник Омского университета. Серия «Право», №2 (35) / 2013.



ված ի րա վունք նե րի դեպ քում ի րա վա բա նա կան
տի րա պե տու մը գրան ցում է ստա նում ի րա վուն -
քի գրանց ման հետ մեկ տեղ՝ որ պես սե փա կա -
նու թյան ի րա վուն քի բա ղադ րիչ մաս: Մինչ դեռ
ան շարժ գույ քի փաս տա ցի տի րա պե տու մը կա -
րող է և չհա մընկ նել ի րա վա բա նա կան տի րա -
պետ ման հետ: 

Նշենք, որ հռո մեա կան ի րա վուն քում ձեռք -
բեր ման և հայ ցա յին վա ղե մու թյան ինս տի տուտ -
նե րի հա րա բե րակ ցու թյու նն այն է, որ ձեռք բեր -
ման վա ղե մու թյան ժամ կե տի ա վար տից հե տո
բա րե խիղճ տի րա պե տող նե րը iustus titulus դառ -
նում էին սե փա կա նա տեր, իսկ ան բա րե խիղճ
տի րա պե տողն ընդ հան րա պես չէր կա րող ձեռք
բե րել սե փա կա նու թյան ի րա վունք: Վա ղե մու -
թյան ու ժով տի րա պետ ման ժամ կե տն սկսվում
էր ոչ թե վին դի կա ցիոն հայ ցով վա ղե մու թյան
ժամ կե տի ա վար տից, այլ՝ գույ քի տի րա պետ -
ման տակ անց նե լուց հե տո: Այս տեղ նույն պես
տի րա պետ ման փաս տն ու ներ ո րո շիչ նշա նա -
կու թյուն:

Փաս տա ցի տի րա պետ ման գրան ցու մը կօգ -
նի, որ պես զի ան շարժ գույ քի սե փա կա նա տե րը
տե ղե կա նա այն մա սին, որ իր գույ քի նկատ -
մամբ պե տա կան գրան ցա մատ յա նում գրանց -
ման հայտ է ներ կա յաց րել այլ անձ, և ձեռ նար -
կի հա մա պա տաս խան մի ջոց ներ: Բա ցի այդ՝
այս պի սի մո տե ցու մը թույլ կտա կրճա տել վա -
ղե մու թյամբ տի րա պետ ման հա մար պա հանջ -
վող ժամ կե տը: Ե թե օ րեն քով սահ ման ված ժա -
մա նա կա հատ վա ծում գրանց ված սե փա կա նա -
տե րը չի ա ռար կում ու չի ներ կա յաց նում վին դի -
կա ցիոն հայց, ա պա այդ ժա մա նա կա հատ վա -
ծի ա վար տից հե տո տի րա պե տո ղը կա րող է
գրանց վել որ պես նոր սե փա կա նա տեր: Գ րան -
ցու մը կա րող է կա տար վել հա տուկ վա րույ թի
շրջա նակ նե րում դա տա րա նի կող մից՝ հաշ վի
առ նե լով այն հան գա ման քը, որ սե փա կա նու -

թյու նից կա րե լի է զրկել միայն դա տա կան ո -
րոշ ման հի ման վրա: Միա ժա մա նակ, ցան կա -
ցած դեպ քում օ րենսդ րու թյու նը պետք է տի րա -
պետ ման պաշտ պա նու թյան մի ջոց ներ տրա -
մադ րի փաս տա ցի տի րա պե տո ղին տի րա պետ -
ման գրանց ման պա հից: Պաշտ պա նու թյու նը
չի գոր ծի սե փա կա նա տի րոջ դեմ, իսկ քննարկ -
վող հիմ քով սե փա կա նու թյան ձեռք բե րու մը հնա -
րա վոր չի լի նի, ե թե տի րա պե տու մը հան ցա -
գոր ծու թյան հետևանք է:

Են թադր վում է, թե վե րը նշված մո տե ցու մը
կօգ նի, որ պես զի քննարկ վող ինս տի տու տն ա -
վե լի արդ յու նա վետ ծա ռա յի իր առջև դրված
նպա տա կին: Իսկ ներ կա յումս միայն կա րե լի է
փաս տել, որ գո յու թյուն ու նե ցող ի րա վունք նե րի
պե տա կան գրանց ման հա մա կար գը չի ար տա -
ցո լում ո՛չ օ րի նա կան և ո՛չ էլ ա նօ րիա կան վա ղե -
մու թյամբ տի րա պե տող նե րի ի րա վունք նե րը, իսկ
դա նշա նա կում է, որ կա՛մ նրանք ընդ հան րա -
պես որևէ ի րա վունք չու նեն, կա՛մ նրանց ի րա -
վունք նե րը գոր ծում են հա մա կար գից դուրս:

Կա րե լի է հան գել այն եզ րա կա ցու թյան, որ
ա վե լի ճիշտ լու ծում կլի նի փաս տա ցի տի րա -
պետ ման գրանց ման հնա րա վո րու թյան ըն ձե -
ռու մը, ո րը կա րող է օգ նու թյան հաս նել այն
պա րա գա յում, երբ գրանց ված սե փա կա նա տե -
րը և տի րա պե տող ան ձը չեն հա մընկ նում: Քա -
ղա քա ցիա կան ի րա վուն քում փաս տա ցի տի րա -
պե տու մը հա մար վում է ի րա վա բա նա կան փաստ:
Տի րա պետ ման փաս տը հաս տա տե լու հա մար
կա րե լի է նա խա տե սել մո տե ցում, որի հա մա -
ձայն՝ փաս տա ցի տի րա պե տո ղը հնա րա վո րու -
թյուն կու նե նա դի մելու նո տա րին իր կող մից
ան շարժ գույ քի ան խո չըն դոտ տի րա պետ ման
փաս տը հաս տա տե լու հա մար: Այդ պա հից
սկսած՝ կհո սի սե փա կա նա տի րոջ հա մար վին -
դի կա ցիոն հայց հա րու ցե լու ժամկետը:
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Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան քա ղա -
քա ցիա կան գոր ծեր քննող դա տա րան նե րում
ան հա տա կան աշ խա տան քա յին վե ճե րի թի վը
տա րեց տա րի ա վե լա նում է, և դրանց պատ -
ճառ նե րը կա րող են լի նել օբ յեկ տիվ և սուբ յեկ -
տիվ: Աշ խա տան քա յին վե ճե րը հիմ նա կա նում
ա ռա ջա նում են աշ խա տան քա յին տա րա ձայ -
նու թյուն նե րի պատճառով:

Աշ խա տան քա յին տա րա ձայ նու թյուն ներն
ա ռա ջա նում են ինչ պես աշ խա տան քա յին պայ -
մա նագ րե րի պայ ման նե րը փո փո խե լու կամ
դրան ցում նոր պայ ման ներ նե րա ռե լու, այն պես
էլ օ րենսդ րու թյու նը կի րա ռե լու կա պակ ցու թյամբ1:
Այ սինքն` աշ խա տան քա յին վե ճե րը կա րող են
ա ռա ջա նալ աշ խա տող նե րի կող մից աշ խա տան -
քա յին գոր ծըն թա ցում (պրո ցե սում) ոչ բա վա -
րար գի տե լիք ներ դրսևո րե լու, ա ռան ձին աշ -
խա տող նե րի կող մից ի րենց աշ խա տան քա յին
պար տա կա նու թյուն նե րի ոչ պատ շաճ կա տար -
ման, գոր ծա տուի սխալ գոր ծո ղու թյուն նե րի և
աշ խա տան քա յին օ րենսդ րու թյան սխալ մեկ նա -
բան ման ու կի րառ ման պա րա գա յում: 

Ըստ դա տա կան դե պար տա մեն տի վի ճա -
կագ րա կան տվյալ նե րի` ՀՀ ընդ հա նուր ի րա -
վա սու թյան ա ռա ջին ատ յա նի դա տա րան ներում
աշ խա տան քա յին ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րի,
այն է` աշ խա տան քա յին պայ մա նագ րե րի, աշ -
խա տան քում վե րա կանգ նե լու, գոր ծա դուլն ան-
օ րի նա կան ճա նա չե լու, հար կա դիր պա րա պուր -
դի հա տուց ման, չվճար ված աշ խա տա վար ձի
և/ կամ այլ վճար նե րի բռնա գանձ ման վե րա բեր -
յալ գոր ծերն ու աշ խա տան քա յին ի րա վա հա -
րա բե րու թյուն նե րի հետ կապ ված այլ վե ճե րը

2017 թվա կա նից առ այ սօր կազ մել է թվով 2156
գործ, ո րոն ցից 496-ը դեռևս գտնվում է դա տա -
կան գոր ծըն թա ցում: 

Ռուս ի րա վա գետ Վ. Կա մեն կո վը նշում է,
որ դա տա կան պրակ տի կան նույ նիսկ աշ խա -
տան քա յին հայ ցա պա հանջ նե րի բա վա րար մամբ
չի կա րող արդ յու նա վետ ա պա հո վել այդ ոլոր-
տում կողմերի փոխհամաձայնությամբ ավարտ-
ված գործերը2:

Հա յաս տա նի Հանրապետության վճռա բեկ
դա տա րա նի քա ղա քա ցիա կան և վար չա կան
գոր ծե րով պա լա տը յու րա քանչ յուր տարի քննում
և բա վա րա րում է քաղաքացիների աշխատան-
քային իրավունքների խախտման բազ մա թիվ
գոր ծեր, ինչի պատ ճա ռով զգա լի նյու թա կան և
բա րո յա կան վնաս է հասց վում ոչ միայն աշ խա -
տող նե րին ու նրանց ըն տա նիք նե րին, այլ նաև
գոր ծա տու նե րին ու պե տու թյա նը: 

Գործատուի և աշխատողի տա րա ձայ նու -
թյուն նե րի լու ծու մը մեդիացիոն գոր ծըն թա ցի ի -
րա կա նաց ման պա րա գա յում ա ռա վել արդ յու -
նա վետ կա րող է լի նել, քան նման վեճերի դա-
տական   քննության ընթացքում3: Մեր կար ծի -
քով՝ մեդիացիոն կար գով քննությամբ ի րա կա -
նաց վող պայ ման նե րում ան հա տա կան աշխա-
տանքային վեճերը կարող են հան գու ցա լուծ վել
կող մե րի փոխ հա մա ձայ նու թյամբ և այդ պի սով`
հանգեցնել նմա նա տիպ վեճերի կրճատմանն
ու աշխատակիցներին, գործատուներին, պե-
տությանը պատճառված վնասի չափի նվազեց-
մանը:

Սա կայն միշտ չէ, որ մե դիա ցիան արդյու-
նավետ կա րող է լի նել կողմերի հա մար, հատ -
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կա պես այն պա րա գա յում, երբ գոր ծա տուի և
աշ խա տո ղի միջև ա ռա ջա ցած վե ճը փա կու ղի է
մտել, և նորմալ մարդասիրական հարաբերու-
թյունները պահպանելու հույս չկա: Բացի այդ՝
աշխատողի համար դատավարությունն ան-
վճար է, և եթե նա չի տեսնում աշխատանքա-
յին հարաբերությունները պահպանելու հեռան-
կարներ, ապա մեդիացիոն գոր ծըն թա ցը կա-
րող է նրան թվալ խնդրի լուծման ձգձգման մի-
ջոց: Մինչ դեռ մե դիա ցիան հա մար վում է աշ -
խա տան քա յին վե ճե րի լուծ ման քա ղա քա կիրթ
լու ծում նե րից մե կը և իր կի րա ռու թյամբ4 ու աշ -
խար հի տար բեր երկր նե րում իր տա րած վա ծու -
թյամբ5 դա տա րան նե րին այ լընտ րանք է, ին չը
թույլ կտա դա տա րան նե րին բեռ նա թա փել աշ -
խա տան քա յին ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րից
բխող գոր ծե րի ծան րա բեռն վա ծու թյու նից և վե -
ճի հան գու ցա լու ծու մը գտնել խա ղաղ ճա նա -
պար հով: 

Պետք է ա սել, որ Հա յաս տա նում մե դիա -
ցիոն գոր ծըն թա ցով ի րա կա նաց վել է նման
պրակ տի կա (աշ խա տան քա յին վե ճե րով), սա -
կայն դա ԵԽ Պի լո տա յին ծրագ րի շրջա նակ նե -
րում է տե ղի ու նե ցել ու դեռևս շա րու նա կա կան
բնույթ չունի: ՀՀ նոր Քա ղա քա ցիա կան դա -
տա վա րու թյան օ րենսգր քում աշ խա տան քա յին
վե ճե րի բա ժի նն «Ա ռան ձին աշ խա տան քա յին
վե ճե րով վա րույ թը» վեր տա ռու թյամբ 24-րդ
գլուխն է, ո րը բաղ կա ցած է հինգ հոդ վա ծից:
Դատարանը սույն գլխով սահմանված կարգով
քննում և լուծում է աշխատանքային պայմա-
նագրի փոփոխման, լուծման և աշխատողին
կարգապահական պատասխանատվության են-
թարկելու հետ կապված անհատական աշխա-
տանքային վեճերը: Վեր ջին ներս առաջին ատ-
յանի դատարանում քննվում և լուծվում են հայ-

ցադիմումը վարույթ ընդունելուց հետո՝ երեք
ամսվա ընթացքում6:

ՀՀ գոր ծող աշ խա տան քա յին օ րենսգր քում
բա ցա կա յում են ան հա տա կան աշ խա տան քա -
յին վե ճե րին նվիր ված մե դիա ցիոն նոր մեր7: Աշ -
խա տան քա յին օ րենս գիր քը սահ մա նում է ան -
հա տա կան աշ խա տան քա յին վե ճե րի լուծ ման
բա ցա ռա պես դա տա կան կարգ, (բա ժին 3, գլուխ
12) բայց, մյուս կող մից՝ չի ար գե լում կամ սահ -
մա նա փա կում դա տա րան դի մե լուց ա ռաջ փո -
խա դարձ հա մա ձայ նու թյամբ ա ռա ջա ցած տա -
րա ձայ նու թյուն նե րը կար գա վո րե լու ի րա վա բա -
նա կան հնա րա վո րու թյու նը8: 

Այդ պի սի մե դիա ցիոն (հաշ տա րա րա կան)
գոր ծըն թաց ներ սահ ման վում են ինչ պես կո -
լեկ տիվ, այն պես էլ ան հա տա կան աշ խա տան -
քա յին պայ մա նագ րե րով: Չնա յած այդ պի սի
պա հանջ օ րենսդ րո րեն ամ րագր ված չէ, սա -
կայն գրե թե բո լոր պայ մա նա գրե րում, մաս նա -
վո րա պես` ան հա տա կան աշ խա տան քա յին վե -
ճե րի պա րա գա յում, կա րե լի է տես նել հետևյալ
կե տը. «Աշ խա տան քա յին օ րենսդ րու թյան կի -
րառ ման, պայ մա նագ րա յին պար տա կա նու թյուն -
նե րի և գոր ծա տուի այլ հանձ նա րա րու թյուն նե -
րի կա տար ման, աշ խա տան քա յին պայ մա նա -
գրի փո փոխ ման կամ դա դար ման (լուծ ման)
առ թիվ ծա գող տա րա ձայ նու թյուն նե րը կար գա -
վոր վում են կող մե րի ան մի ջա կան բա նակ ցու -
թյուն նե րով` կող մին այդ պի սի պա հանջ ներ -
կա յաց նե լու պա հից` 10-օր յա ժամ կե տում: Նշված
ժամ կե տում կող մե րի միջև հա մա ձայ նու թյան
բա ցա կա յու թյան դեպ քում վե ճը կող մե րից մե -
կի պա հան ջով են թա կա է քննարկ ման ՀՀ աշ -
խա տան քա յին օ րենսգր քով սահ ման ված կար -
գով»9: 

Մեր կար ծի քով՝ գոր ծող աշ խա տան քա յին
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4 Տե՛ս А. Зайцев, Н. Кузнецов, Т. Савельева, Негосударственные процедуры урегулирования правовых споров: учеб.
пособие / Саратов, 2000; Ц. Шамликашвили, Медиация как метод внесудебного разрешения споров, Москва, 2006:

5 Տե՛ս Е. Носырева, Альтернативное разрешение гражданско-правовых споров в США, дисс. докт. юрид. наук,
Воронеж, 2001, էջ 37:

6 Տե՛ս ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի հոդված 210-ը:
7 Խորհրդային ժամանակներում աշխատանքային օրենսգիրքը նախատեսում էր անհատական աշխատանքային

վեճերի լուծման արտադատական կարգ, և աշխատանքային տարաձայնությունները քննվում էին մինչև դատարան
դիմելը, և այդ կարգը չպահպանելը հիմք էր դատարանի կողմից հայցադիմումը վարույթ չընդունելու և վերադարձնելու
համար: Նպատակը դատարաններին աշխատանքային վեճերի որոշակի գործերից ազատելն էր, քանի որ
արտադատական կարգով քննված վեճերի փուլում աշխատանքային վեճը հիմնականում հարթվում էր: Այս
ընթացակարգը, թերևս, անհրաժեշտ է պահպանել նաև ներկայում՝ հաշվի առնելով դատական գործերի
ծանրաբեռնվածության փաստը:

8 Տե՛ս Գ. Պետրոսյան, Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային իրավունք, էջ 578:
9 Տե՛ս նույն տեղը:
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օ րենս գիր քը պետք է փո փո խել և նոր օ րենք
ըն դու նել` հստա կեց նե լով հոդ ված նե րը և ա վե -
լաց նե լով մե դիա ցիա յի մա սին հա մա պա տաս -
խան դրույթ ներ, իսկ քա ղա քա ցիա կան դա տա -
վա րու թյան օ րենսգր քում տեղ գտած ան հա տա -
կան աշ խա տան քա յին վե ճե րին նվիր ված գլու -
խը նե րա ռել նոր օ րենսգր քում: 

Վ. Կուդրյավցևի կարծիքով՝ «աշխատան-
քային» հաս կա ցու թյու նը բո վան դա կա յին ա -
ռու մով «ավելի լայն» է, քան աշխատանքային
վե ճը, և նե րա ռում է տա րա ձայ նու թյուն ներ ոչ
միայն աշ խա տան քի մա սին օ րենսդ րու թյան
կի րառ ման, կո լեկ տիվ պայ մա նագ րի պայ ման -
նե րի, այլև այլ պայ ման նե րի վե րա բեր յալ, ո -
րոնք կապ ված են աշ խա տան քա յին ի րա վա -
հա րա բե րու թյուն նե րի հետ կամ բխում են դրան -
ցից10:

Ուս տի աշ խա տան քա յին գոր ծու նեու թյան
կա պակ ցու թյամբ ծա գող խնդիր նե րը, նե րառ -
յալ աշ խա տող նե րի աշ խա տան քա յին ի րա վունք -
նե րի ու կող մե րի օ րի նա կան շա հե րի պաշտ -
պա նու թյան կազ մա կեր պու մը, կա րող են ի րա -
կա նաց վել տար բեր ե ղա նակ նե րով11:

ՀՀ աշ խա տան քա յին օ րենսգր քի 38-րդ
հոդ վա ծը սահ մա նում է, որ աշ խա տո ղի ի րա -
վունք նե րի պաշտ պա նու թյու նը, ՀՀ քա ղա քա -
ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րեսգր քով սահ -
ման ված գոր ծե րի են թա կա յու թյա նը հա մա պա -
տաս խան, ի րա կա նաց նում է դա տա րա նը: ՀՀ
քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենս գրքի
210-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տին հա մա պա տաս -
խան՝ դատարանը սույն գլխով սահմանված
կարգով քննում և լուծում է աշխատանքային
պայմանագրի փոփոխման, լուծման և աշխա-
տողին կարգապահական պատասխանատվու-
թյան ենթարկելու հետ կապված անհատական
աշխատանքային վեճերը: Ընդ ո րում՝ աշխա-
տանքային վեճերն առաջին ատյանի դատա-
րանում քննվում և լուծվում են հայցադիմումը
վարույթ ընդունելուց հետո՝ երեք ամսվա ըն-
թացքում12:

Ակն հայտ է, որ աշ խա տան քա յին վե ճի դեպ -
քում դա տա կան ո րո շու մը ոչ միշտ կա րող է լու -
ծել բուն կոնֆ լիկ տը: Չէ՞ որ կոնֆ լիկ տի բո վան -

դա կու թյու նը հա ճախ կող մե րի շա հերն են, ո -
րոնք չեն հա մընկ նում նրանց հա կա դիր ի րա -
վա կան դիր քո րո շում նե րի հետ: Ուս տի աշ խա -
տան քա յին վե ճի կար գա վոր ման արդ յու նա վե -
տու թյու նը կախ ված կլի նի նաև այն հանգաման -
քից, թե արդ յո՞ք հաշ վի են առն վել կող մե րի շա -
հե րը և պա հանջ նե րը, այլ ոչ թե միայն նրա նից,
թե հիմ նա վոր վա՞ծ է արդ յոք դիր քո րո շումն ի -
րա վուն քի նոր մե րով, թե՞ ոչ: 

Մեր կար ծի քով՝ մե դիա ցիան կա րող է օգ -
նել գոր ծա տուի և աշ խա տո ղի միջև ցան կա -
ցած կոնֆ լիկտ լու ծե լիս՝ հիմ նա կա նում հա մա -
ձայ նու թյան ու ղի ներ փնտրե լով՝ երկ խո սու թյան
մի ջո ցով և հաշ տու թյամբ հաս տա տե լով ձեռք
բեր ված հա մա ձայ նու թյու նը:

Մե դիա ցիա յի ի րա կա նաց ման գոր ծըն թա -
ցում կող մե րը ա զատ են և ղե կա վար վում են ի -
րենց միջև կնքված հա մա ձայ նագ րե րով: Նրանք
կա րող են փո խել պայ մա նա գի րը, դրա մեջ
նե րառ ված պայ ման նե րը՝ հաշ վի առ նե լով ի -
րենց շա հե րը: Այ սինքն՝ դա տա վա րա կան փու -
լե րի պար տա դիր հա ջոր դա կա նու թյուն չի նա -
խա տես վում, և դրանք չեն առնչ վում, օ րի նակ,
հայ ցի ա ռար կա յի բո վան դա կու թյան ու հիմ քի
հետ:

Կցան կա նա յինք ու շադ րու թյուն դարձ նել
մե դիա ցիա յի ևս մեկ ա ռա վե լու թյանը: ՀՀ աշ -
խա տան քա յին օ րենսգք րի 265-րդ հոդ վա ծի 1-
ին մա սի հա մա ձայն` աշ խա տող նե րն օ րենս -
դրա կան ակ տե րով նա խա տես ված դեպ քե րում
կա րող են դա տա րան դի մել եր կու ամս վա ըն -
թաց քում այն օր վա նից, երբ ի մա ցել են կամ
պետք է ի մա նա յին ի րենց ի րա վունք նե րի խախտ -
ման մա սին: Իսկ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա -
րու թյան օ րենսգր քի 210-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա -
սի հա մա ձայն՝ աշխատանքային վեճերն առա-
ջին ատյանի դատարանում քննվում և լուծվում
են հայցադիմումը վարույթ ընդունելուց հետո՝
երեք ամսվա ընթացքում: Մինչ դեռ հայ ցա յին
վա ղե մու թյան հետ կապ ված խնդիր նե րի ժամ -
կե տա յին ա ռու մով աշ խա տան քա յին օ րենս գիր -
քը հստակ ժամ կետ չի նա խա տե սում, այլ սահ -
մա նում է, որ՝ «հայցային վաղեմության իրա-
վունքը խախտված անձի հայցով իրավունքի

Օ
Ր

Ի
Ն

Ա
Կ

Ա
Ն

Ո
Ւ

Թ
Յ

Ո
Ւ

Ն
  №

1
0

8
  2

0
1

8

10 Տե՛ս Юридическая конфликтология, Отв. ред. В. Кудрявцев, Москва, 1995, էջ 316:
11 Տե՛ս Գ. Պետրոսյան, Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային իրավունք, էջ 578:
12 Տե՛ս ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 210-րդ հոդված, 2-րդ կետ: 



պաշտպանության ժամանակահատվածն է»13:
Այս տեղ հնա րա վոր է մի ի րա վի ճակ, երբ կող -
մե րն ան մի ջա կան բա նակ ցու թյուն նե րի հա մար
սահ մա նեն պայ մա նագ րա յին այն պի սի ժամ -
կետ, ո րի ա վար տին լրա ցած լի նի դա տա կան
պաշտ պա նու թյան եր կամս յա ժամ կե տը, ին չը
լուրջ բար դու թյուն ներ կա րող է ա ռա ջաց նել
խախտ ված ի րա վուն քը պաշտ պա նե լու գոր ծըն -
թա ցում14:

Աշ խա տան քա յին օ րենսգր քում վե ճե րի հա -
մար, մեր կար ծի քով, կա րե լի է սահ մա նել հայ -
ցա յին վա ղե մու թյան հստակ ժամ կետ ներ, ինչը
կող մին կամ կող մե րին հնա րա վո րու թյուն կտար
ան գամ մե դիա ցիա յի դի մե լիս նշված ժամ կետ -
նե րով սահ մա նա փակ ված չլի նելու, սա էլ, իր
հերթին, հնա րա վո րու թյուն կտա կար գա վո -
րելու կոնֆ լիկ տը նաև սահ ման ված ժամ կե տը
լրա նա լուց հե տո: Բա ցի դրա նից՝ «Մե դիա ցիա -
յի մա սին» ՀՀ օ րեն քի ըն դուն ման և կի րառ -
ման պա րա գա յում առաջարկում ենք դրույթ
սահ մա նել այն մա սին, որ հայ ցա յին վա ղե -
մու թյան ժամ կե տի ըն թաց քը կի րառ վի այն
պա հանջ նե րի նկատ մամբ, ո րոնք բխում են
մե դիա ցիա յի կի րառ ման մա սին հա մա ձայ -
նա գիր կնքե լու օր վա նից մինչև մե դիա ցիա -
յի դա դար ման օ րը: Դա նշա նա կում է, որ մե -
դիա ցիա յի ըն թա ցա կար գին դի մե լը կող մե րին
չի զրկի ա պա գա յում դա տա րան դի մե լու ի րա -
վուն քից:

Հաշ վի առ նե լով աշ խա տան քա յին հա րա -
բե րու թյուն նե րի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը և
պաշտ պան վող ի րա վունք նե րի կարևո րու թյու -
նը` քաղաքացիական դատավարության օ-
րենսգրքի 210-րդ հոդ վա ծը սահ մա նում է, որ
հատուկ հայցային վարույթի կարգով քննվող
աշխատանքային վեճերը պետք է քննվեն ոչ
ուշ, քան դի մումն ըն դու նե լու օր վա նից ե րեք
ամս վա ըն թաց քում: Իսկ նույն օ րենսգր քի 185-
րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ մե դիա ցիա յի (հաշ -
տա րա րու թյան) սկզբնա կան ժամ կե տը նա -
խա տե սում է ե րեք ա միս (չի կա րող գե րա զան -
ցել ե րեք ա մի սը): Սա կայն կող մե րի հա մա -

տեղ միջ նոր դու թյամբ կա րող է երկարաձգվել
միայն մեկ անգամ` մինչև վեց ամիս ժամկե-
տով15: 

Մեր կար ծի քով՝ աշ խա տան քա յին վե ճե րով
մե դիա ցիա յի ի րա կա նաց ման ա ռա վե լա գույն
ժամ կետն անհ րա ժեշտ է կրճա տել մինչև եր կու
ա միս` մո տեց նե լով քա ղա քա ցիա կան դա տա -
վա րու թյան օ րենսգր քով սահ ման ված գոր ծե րի
քննման ժամ կե տին: Չէ՞ որ վեց ա միս կոնֆ լիկ -
տա յին ի րա վի ճա կում կող մե րի գտնվե լը կա րող
է նվա զա գույ նի հասց նել դրա կար գա վոր ման
հե ռան կա րը: Ի վեր ջո՝ մե դիա ցիա յի ժամ կե տը,
ո րը սահ ման ված է քաղաքացիական դատա-
վարության օրենսգրքի 185-րդ հոդ վա ծով, այն
հան գա մանք նե րից մեկն է, ո րի պատճառով
յու րա քանչ յուր աշ խա տո ղի կամ գոր ծա տուի մեջ
կա րող է մե դիա ցիա յի դի մե լու ցան կու թյուն չա -
ռա ջա նալ: Այդ կա պակ ցու թյամբ՝ աշ խա տան -
քա յին օ րենսգր քում պետք է ամ րագր ված լի նի
տար բե րա կող նորմ, ո րը կսահ մա նի աշ խա -
տան քա յին վե ճե րով մե դիա ցիա յի կրճատ ված
ժամ կետ նե րը:

Վեր լու ծե լով այն պայ ման նե րը, ո րոնց առ -
կա յու թյան դեպ քում կող մե րը կցանկանան դի-
մել մեդիացիայի՝ Լ. Զայցևան կար ծիք է հայտ -
նում, որ՝ «...կող մե րը պետք է գտնվեն զգալի
փոխ կապ վա ծու թյան վի ճա կում: Սա կայն ան -
հա տա կան աշ խա տան քա յին վե ճե րի վե րա բե -
րյալ այս տեղ խնդիր գո յու թյուն ու նի: Մե դիա -
ցիան քիչ արդ յու նա վետ է կող մե րի փաս տա ցի
(նյու թա կան, կազ մա կերպ չա կան) խիստ ան -
հա վա սա րու թյան դեպ քում: Դ րա նում կա րող է
շա հագրգռ ված չլի նել այն աշ խա տո ղը, ով գոր -
ծա տուի հետ իր կոնֆ լիկ տում ար դեն իսկ հա -
սել է դա տա րան ու այլևս նոր մալ մի ջանձ նա յին
հա րա բե րու թյուն նե րի պահ պան ման հույս չի
փայ փա յում: Բա ցի դրա նից՝ ե թե աշ խա տո ղի
դի մու մով դա տա կան քննու թյունն անվ ճար է,
և, ե թե նա չի տես նում աշ խա տան քա յին հա -
րա բե րու թյուն նե րի պահ պան ման հե ռան կար -
ներ, մե դիա ցիան կա րող է խնդրի լուծ ման
ձգձգման ե ղա նակ թվալ»16:
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13 Տե՛ս ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի 30-րդ հոդվածը: 
14 Տե՛ս Գ. Պետրոսյան, Հայաստանի Հանրապետության աշխատանքային իրավունք, էջ 579:
15 Քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքի 19-րդ և 39-րդ գլուխներում տեղ գտած համապատասխան

հոդվածները կարելի է ընդգրկել մեկ ընդհանուր օրենքում` «Մեդիացիայի մասին» ՀՀ օրենք ստեղծելով:
16 Л. Зайцева, Медиативные технологии в трудовых и непосредственно связанных с ними отношениях //Трудовое

право в России и за рубежом, 2012, N 1, стр. 36-39.
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Են թադ րում ենք՝ տվյալ դա տո ղու թյան հետ
կա րե լի էր հա մա ձայ նել, ե թե աշ խա տան քա յին
օ րենսսգ րիր քը սահ մա ներ դրույթ, որի հա մա -
ձայն՝ ան հա տա կան աշ խա տան քա յին վե ճե -
րը քննե լիս աշ խա տող ներն ա զատ վեին դա -
տա կան ծախ սե րի վճա րու մից17: Միևնույն ժա -
մա նակ՝ քաղաքացիական դատավարության օ-
րենսգրքի 184-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա -
ձայն` դա տա րանն իր նախաձեռնությամբ մեկ
անգամ կարող է նշանակել մինչև 4 ժամ ան-
վճար հաշտարարություն: Նույն օ րենսգր քի 187-
րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սը սահ մա նում է, որ հաշ-
տության համաձայնություն կնքվելու հիմքով
գործի վարույթը կարճելու դեպքում հաշտարա-
րության հետ կապված ծախսերը կողմերը կրում
են հավասարաչափ, եթե այլ բան նախատես-
ված չէ նրանց համաձայնությամբ: Նույն օ -
րենսգր քի 187-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սը նա խա -
տե սում է հետևյա լն այն դեպքում, երբ հաշտա-
րարությունը նշանակված է դատարանի կող-
մից, և կողմերը դատարանի կողմից հաշտա-
րարության համար սահմանված ժամկետում
կնքում են հաշտության համաձայնություն, վճար-
ված պետական տուրքը վերադարձվում է «Պե-
տական տուրքի մասին» ՀՀ օրենքով սահման-
ված կարգով և չափով։ Իսկ դա նշանակում է,
որ աշխատողը, հանդիսանալով աշխատան-
քային իրավահարաբերության ավելի չպաշտ-
պանված կողմ, ստիպված կլինի վճարել նույն-
քան, որքան գործատուն: Այդ պատճառով է ի -
րա վուն քի պաշտպանության դատական ձևն
աշխատողի համար ավելի նախընտրելի: Իսկ
մեդիատորի (հաշտարարի) վարձատրությունը
վճարելու չափի պարտականությունն ամբող-
ջապես գործատուի վրա դնելը կարող է մե-
դիացիայի ընթացակարգը նրա համար անըն-
դունելի դարձնել: Մեր կար ծի քով՝ ա ռանց այս
խնդիրը լուծելու՝ հազիվ թե արժե ակնկալել մե-
դիատորի մասնակցությամբ կարգավորված աշ-
խատանքային վեճերի քանակի զգալի աճ: Դրա
լուծման հնարավոր տարբերակներից մեկը ճիշտ
կա ռու ցա կար գի օգտագործումն է, որը նման է
փատաբանների պալատում գործող իրավա-

բանական օգնության ցուցաբերմանը` փաս-
տաբանների կոլեգայի միջոցների հաշվին կամ
որևէ հիմնադրամի օգնությամբ: Ուս տի, մեր
կարծիքով՝ ա ռաջին ատյանի դատարաննե-
րում աշխատանքային իրավահարաբերու-
թյունների հետ կապված գործեր վարելիս
հայցվորներին (աշխատողներին) իրավաբա-
նական օգնության ցուցաբերումը կարող է
լինել մեդիատորների միջոցների հաշվին, այ-
սինքն` անվճար: Կարծում ենք՝ մեդիատորնե-
րը և մեդիացիայի իրականացումն ապահովող
կազմակերպությունները նույնպես կարող են
որոշակի սոցիալական ծանրաբեռնվածություն
կրել անհատույց հիմունքներով մեդիացիա ի-
րականացնելիս:

Վերը նշվածը թույլ է տալիս որոշակի եզ-
րահանգումներ կատարել: Այս պի սով` 

– մեդիացիան ոչ միայն աշխատանքա-
յին վեճի` իր նեղ, աշխատանքային իրավա-
կան ըմբռնմամբ, այլև գործատուի և աշխա-
տողի միջև ցանկացած կոնֆլիկտի կարգա-
վորման արդյունավետ այլընտրանքային ե-
ղանակ է:

– Հայաստանի Հանրապետության աշ-
խատանքային օրենսգրքի «Ան հա տա կան աշ -
խա տան քա յին հա րա բե րու թյուն ներ» վեր տա -
ռու թյամբ 12-րդ գլուխն անհ րա ժեշտ է լրաց -
նել տար բե րակ ված նոր մե րով, ո րոնք կսահ -
մա նեն աշ խա տան քա յին վե ճե րով մե դիա ցիա -
յի ի րա կա նաց ման ա ռանձ նա հատ կու թյուն -
նե րը (մե դիա ցիա յի ի րա կա նաց ման ժամ կետ -
նե րի կրճա տում, աշ խա տո ղի հա մար անհա -
տույց հի մունք նե րով մե դիա ցիա յի ի րա կա -
նաց ման հնա րա վո րու թյան ստեղ ծում):

– Հայաստանի Հանրապետությունում
անհ րա ժեշտ է ընդունել «Մե դիա ցիա յի մա -
սին» մեկ ընդ հա նուր օ րենք, ո րն ի րա վա կան
հիմք կհան դի սա նա միջ նոր դի հետ կապ ված
վե ճե րի լուծ ման ու միջ նոր դու թյան ձևա վոր -
ման ա ռու մով, և ո րը կսահ մա նի ու կմեկ նա -
բա նի նաև մե դիա տոր նե րի պատ րաստ ման
և ո րա կա վոր ման հստակ պա հանջ ներ:
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17 ՀՀ աշխատանքային օրենսգրքի 266-րդ հոդվածը սահմանում է, որ աշխատանքային վեճերով դատական ծախսերը
կատարվում են օրենքով սահմանված կարգով:



Ժա մա նա կա կից սահ մա նադ րու թյուն ու նե -
ցող պե տու թյուն նե րի հա մար ա ռանց քա յին նշա -
նա կու թյուն ու նեն պե տու թյան ինք նիշ խա նու -
թյան և վեր պե տա կան մի ջազ գա յին կազ մա -
կեր պու թյուն նե րին պե տու թյան ան դա մակ ցու -
թյան հա րա բե րակ ցու թյան հիմ նախն դիր ներն
ու դրանց լու ծում նե րը [1]: Ընդ ո րում՝ այս հիմ -
նախն դիր նե րի շրջա նա կում կա րե լի է ա ռա ջա -
դրել հետևյալ հիմ նա կան հար ցադ րու մը. Եվ -
րա սիա կան տնտե սա կան միու թյա նը Հա յաս -
տա նի Հան րա պե տու թյան ան դա մակ ցու թյամբ
սահ մա նա փակ վո՞ւմ է արդ յոք պե տու թյան ինքն -
իշ խա նու թյու նը, թե՞ ոչ: 

Նախ՝ անդ րա դառ նանք պե տու թյան ինքն -
իշ խա նու թյանը, որը սահմանադրական իրա-
վունքի տեսանկյունից դիտարկվում է ոչ միայն
պե տու թյան հիմ նա կան բնու թա գրիչ, այլև սահ-
մանադրական կարգի հի մունք նե րի հա մա կար -
գում՝ ա ռա ջի նը մյուս հա վա սար բնու թագ րիչ -
նե րի նկատ մամբ: Դա հա վաստ վում է գրե թե
բո լոր երկր նե րի սահ մա նադ րա կան կար գա վո -
րում նե րով, այդ թվում նաև՝ ՀՀ Սահ մա նա դրու -
թյան 1-ին հոդ վա ծով ամ րագր ված նոր մի բո -
վան դա կու թյամբ, այն է՝ Հա յաս տա նի Հան րա -
պե տու թյու նն ինք նիշ խան, ժո ղովր դա վա րա -
կան, սո ցիա լա կան և ի րա վա կան պե տու թյուն
է: Միա ժա մա նակ, պե տու թյան ինք նիշ խա նու -
թյան սկզբուն քի մասին ասվում է նույն Սահ-
մանադրության նախաբանում և Հա յաս տա նի
ան կա խու թյան մա սին հռչա կագ րում: 

Չնա յած այն հան գա ման քին, որ ժա մա նա -
կա կից հե տա զո տող նե րի զգա լի մա սը պե տու -
թյան ինք նիշ խա նու թյան ի րա վա կան ըն կա լու -
մը շատ դեպ քե րում փո խառն չում են պե տու -
թյուն նե րի տա րած քա յին բա ղադ րի չի հետ [2,
96], այ նուա մե նայ նիվ, սահ մա նադ րա կան կար -

գի նշված սկզբուն քի ամ րագր մա նը զու գըն -
թաց՝ «պե տու թյան ինք նիշ խա նու թյուն» եզ րույ -
թի հե տա գա ամ րապն դու մը, ինչ պես նաև դրա
ի րա վա կան ու գոր ծա ռու թա յին նշա նա կու թյու -
նը ո րո շա կի փո փո խու թյուն նե րի են են թարկ -
վում մի ջազ գա յին ին տեգ րա ցիա յի գոր ծըն թաց -
նե րի հա մա տեքս տում: 

Այս պես՝ Սահ մա նադ րա կան դա տա րանը՝
իր 2014 թվա կա նի նո յեմ բե րի 14-ի ՍԴՈ-1175 ո -
րոշ մամբ անդ րա դառ նա լով «Հա յաս տա նի Հան -
րա պե տու թյան՝ «Եվ րա սիա կան տնտե սա կան
միու թյան մա սին» 2014 թվա կա նի մա յի սի 29-ի
պայ մա նագ րին միա նա լու մա սին» պայ մա նա -
գրում ամ րագր ված պար տա վո րու թյուն նե րի՝
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան Սահ մա նա -
դրու թյա նը հա մա պա տաս խա նու թյան հար ցին,
սահ մա նադ րաի րա վա կան տե սանկ յու նից պե -
տու թյան ինք նիշ խա նու թյու նը դի տար կեց ե րեք
հիմ նա կան բնու թա գրիչ նե րի՝ ազ գա յին, ժո -
ղովրդա կան և պե տա կան ինք նիշ խա նու թյուն -
նե րի միաս նու թյան հա մա տեքս տում [3]: 

Միաժամանակ՝ Հա յաս տա նի Հան րա պե -
տու թյան ինք նիշ խա նու թյան էու թյան ի մաս տա -
վո րման և ի րա վա կան բո վան դա կու թյան սահ -
ման ման ա ռու մով ա ռա վել կարևո րու թյուն է
ստա նում հատ կա պես պե տու թյան ար տա քին
քա ղա քա կա նու թյան արդ յու նա վե տու թյան բարձ -
րաց ման հա մար հա մա պա տաս խան ե րաշ խիք -
նե րի ձևա վոր ման, ինչ պես նաև Հա յաս տա նի
Հան րա պե տու թյան ինք նիշ խա նու թյան հիմ նա -
խնդիր նե րի գի տա կան հե տա գա մշակ ման նպա -
տա կով:

Այս հիմ նախնդ րի ա ռանձ նա հա տուկ կարևո -
րու թյու նը պայ մա նա վոր ված է նաև այն հան -
գա ման քով, որ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու -
թյու նում սահ մա նադ րա կան նոր կար գա վո րում -
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նե րի շրջա նա կում ա ռա ջին ան գամ շրջա նառ -
վող մի ջազ գա յին կազ մա կեր պու թյուն նե րի վեր -
պե տա կա նու թյու նը որ քա նով է փոխ կա պակց -
վում պե տու թյան ինք նիշ խա նու թյան հետ:

Այս պես՝ մի ջազ գա յին ի րա վուն քի տե սու -
թյու նից հայտ նի է, որ, ե թե միջ կա ռա վա րա կան
մի ջազ գա յին կազ մա կեր պու թյուն նե րն ստեղծ -
վում են պե տու թյուն նե րի միջև ո րո շա կի ո լորտ -
նե րում կոո պե րա ցիա յի կամ փոխ գոր ծակ ցու -
թյան ո րո շա կի հար թակ ա պա հո վե լու հա մար,
ին չն անհ նա րին է ա նել ազ գա յին մա կար դա -
կում, ա պա վեր պե տա կան մի ջազ գա յին կազ -
մա կեր պու թյուն նե րն ա ռանձ նա հա տուկ են ի -
րենց գոր ծա ռույթ նե րի ու լիա զո րու թյուն նե րի
ա ռու մով [4, 71]:

Մաս նա վո րա պես՝ վեր պե տա կան մի ջազ -
գա յին կազ մա կեր պու թյուն նե րին բնո րոշ են այն -
պի սի բա ցա ռիկ լիա զո րու թյուն ներ, ինչ պի սիք
են ներ քին ան կախ մար մին ներ ու նե նա լը, պար -
տա դիր կա տար ման այն պի սի ակ տեր ըն դու -
նե լու ի րա վա սու թյու նը, ո րոնք ան մի ջա կա նո -
րեն են թա կա են կի րառ ման պե տու թյուն նե րի
ու դրանց քա ղա քա ցի նե րի կող մից, ինչ պես նաև
հար կադ րան քի մե խա նիզմ ներ ըն դու նե լը, ո -
րոնք ուղ ղա կիո րեն պար տա վո րեց նում են պե -
տու թյուն նե րին են թարկ վել կազ մա կեր պու թյան
ո րո շում նե րին՝ ան կախ այն հան գա ման քից, որ
այդ ո րո շում նե րի ըն դուն ման պա հին հաշ վի
առն վել է տվյալ պե տու թյան կա մար տա հայ -
տու թյու նը [5, 100]: 

Ան շուշտ, մաս նա գի տա կան գրա կա նու թյան
մեջ շրջա նառ վում են բո վան դա կա յին ա ռու մով
այլ տե սա կետ ներ: Այս պես՝ պրո ֆե սոր Լ.Մա -
լոու նը համարում է, թե վեր պե տա կան մի ջազ -
գա յին կազ մա կեր պու թյուն նե րն ստեղծ վում են
այն ժա մա նակ, երբ ան դամ պե տու թյուն նե րի
ու տվյալ կազ մա կեր պու թյան միջև տե ղի է ու -
նե նում լիա զո րու թյուն նե րի բա ժա նում, ինչի հե -
տևան քով պե տու թյուն նե րն ի րենց ինք նիշ խա -
նու թյան մի մասն ինք նա բար փո խան ցում են
այդ մի ջազ գա յին կազ մա կեր պու թյա նը՝ վեր ջի -
նիս ի րա վաս տեղծ գոր ծու նեու թյանն ակ տի վո -
րեն մաս նակ ցե լու նպա տա կով [6, 71]:

Պ րո ֆե սոր Ա.Ա. Մոի սեևի կար ծի քով՝ միջ -
ազ գա յին կազ մա կեր պու թյուն նե րի վեր պե տա -
կա նու թյա նը բնո րոշ են ո րո շա կի այն պի սի բնու -
թա գրիչ ներ, ինչ պի սիք են՝ 1) ան դամ պե տու -
թյուն նե րի շա հե րի ընդ հան րու թյան ճա նա չու -

մը, 2) այդ պե տու թյուն նե րի մե ծա մաս նու թյամբ
ո րո շում նե րի ըն դու նու մը, 3) ծա ռա յող նե րի գոր -
ծու նեու թյան ան կա խու թյու նը, 4) ֆի նան սա կան
ան կա խու թյու նը, 5) ո րո շում նե րի պար տա դիր
կա տար ման պայ մա նն ան դամ պե տու թյուն նե -
րի կող մից և ան դամ պե տու թյուն նե րի տա րած -
քում, 6) վեր պե տա կան կազ մա կեր պու թյան կազ -
մից միա կող մա նի դուրս գա լու ար գել քը, 7) այդ
կազ մա կեր պու թյան լիա զո րու թյուն նե րի գե րա -
կա յու թյու նն ան դամ պե տու թյուն նե րի լիա զո -
րու թյուն նե րի նկատ մամբ, 8) ան դամ պե տու -
թյուն նե րի ինք նիշ խան լիա զո րու թյուն նե րի մի
մա սի փո խան ցու մը վեր պե տա կան կազ մա կեր -
պու թյա նը [7, 362-363]:

Ան շուշտ, այս ձևա կեր պում նե րում խնդրա -
հա րույց շատ հար ցեր կան, որ պի սիք են ֆի -
նան սա կան ինք նու րույ նու թյան ե րաշ խա վո րու -
մը, մի ջազ գա յին ան կախ ծա ռա յող նե րի կող -
մից կազ մա կեր պու թյան կա ռա վա րու մը, մի ջազ -
գա յին կազ մա կեր պու թյուն նե րից պե տու թյուն -
նե րի դուրս գա լու ա զա տու թյան սահ մա նա փա -
կու մը և այլն: 

Այ նուա մե նայ նիվ, անդ րա դառ նա լով Հա -
յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում 2015 թվա կա -
նի սահ մա նադ րա կան նոր կար գա վո րում նե րով
«վեր պե տա կան մի ջազ գա յին կազ մա կեր պու -
թյուն» եզ րույ թը շրջա նա ռու թյան մեջ դնե լու
սահ մա նադ րա կան պա հան ջին, հայ ի րա վա -
գետ ներն ի րենց գի տա կան հե տա զո տու թյուն -
նե րում նույն պես ներ կա յաց րել են ո րո շա կի մո -
տե ցում ներ: 

Այս պես՝ ի րա վա գետ նե րի մի խումբ համա -
րում է, թե՝ ա) յու րա քանչ յուր մի ջազ գա յին կազ -
մա կեր պու թյան միա նալն այս կամ այն չա փով
հան գեց նում է պե տու թյան ինք նիշ խա նու թյան
սահ մա նա փակ մա նը, ընդ ո րում՝ տվյալ դեպ -
քում վճռո րո շն ինչ պես ինք նիշ խա նու թյան բո -
վան դա կա յին կորս տի չափն է, այն պես էլ դրա
ամ րագր ման ե ղա նակ նե րը, բ) ա ռա ջարկ վող
կար գա վոր ման հա մա տեքս տում «ինք նիշ խա -
նու թյան սահ մա նա փա կում» եզ րույ թը կա րող է
ըն կալ վել բա ցա ռա պես այն կտրված քով, ո րի
դեպ քում հարկ կլի նի վե րա նա յելու իշ խա նու -
թյու նը կրող սուբ յեկտ նե րի լիա զո րու թյուն նե րի
շրջա նա կը՝ սահ մա նադ րա կան գոր ծա ռույթ նե -
րի ի րաց ման տե սանկ յու նից, և գ) իշ խա նու -
թյուն նե րը նա խա պես եզ րա կա ցու թյուն են տա -
լիս հան րաք վեի դրված հար ցի էու թյան, դրա
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ի րա վա չա փու թյան ու նպա տա կա հար մա րու -
թյան կա պակ ցու թյամբ [8, 204]:

Ար դա րա ցի է մեկ այլ հայ ի րա վա գե տի այն
պնդու մը, ըստ ո րի՝ վեր պե տա կա նու թյու նը պետք
է ըն կա լել որ պես մի ջազ գա յին կազ մա կեր պու -
թյան ի րա վա կան այն պի սի հատ կու թյուն, որն
ինք նիշ խան ան դամ-պե տու թյուն նե րին հնա րա -
վո րու թյուն է ըն ձե ռում ազ գա յին օ րենսդ րու -
թյամբ ի րենց ի րա վունք նե րի մի մա սը փո խան -
ցելու մի ջազ գա յին կազ մա կեր պու թյա նը՝ վեր -
ջի նիս հիմ նա դիր պայ մա նագ րով նա խա տես -
ված նպա տակ նե րի ու խնդիր նե րի ի րա գործ -
մա նը [9, 108-109]: 

Այ նուա մե նայ նիվ, ներ կա յաց ված տե սա -
կետ նե րի հա մա կար գա յին վեր լու ծու թյու նից ան -
հրա ժեշտ է նկա տել, որ մի ջազ գա յին կազ մա -
կեր պու թյուն նե րի վեր պե տա կա նու թյան և պե -
տու թյան ինք նիշ խա նու թյան հա րա բե րակ ցու -
թյան հիմ նախնդ րի վե րա բեր յալ առ կա սահ -
մա նադ րաի րա վա կան հե տա զո տու թյուն նե րն
ար դիա կան են յու րա քանչ յուր երկ րի սահ մա -
նադ րա կան կար գա վո րում նե րի տե սանկ յու նից:
Ակն հայտ է, որ՝ ի տար բե րու թյուն ՀՀ Սահ մա -
նադ րու թյան, ո րի ամ բողջ տեքս տում այդ պես
էլ որևէ խոսք չկա ինք նիշ խա նու թյան օ տար -
ման կամ սահ մա նա փակ ման հնա րա վո րու թյուն -
նե րի մա սին:

Թերևս՝ անհ րա ժեշտ է նկա տել, որ Հա -
յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նը չի կա րող մաս -
նա կիո րեն իր ինք նիշ խա նու թյու նը փո խան ցել
մի ջազ գա յին որևէ կազ մա կեր պու թյա նը, այդ
թվում նաև՝ Եվ րա սիա կան տնտե սա կան միու -
թյա նը, քա նի որ ինք նիշ խա նու թյամբ օժտ ված
է հենց միայն պե տու թյու նը: Սա կայն, հաշ վի
առ նե լով այն հան գա ման քը, որ տնտե սա կան
ին տեգր ման նպա տա կով պե տու թյան լիա զո -
րու թյուն նե րի ծա վա լը ժա մա նա կի հետ ա վե լի է
մե ծա նում, ուս տի Հա յաս տա նի Հան րա պե տու -
թյու նը միաս նա կան մաք սա յին կար գա վո րում -
նե րի և տն տե սա կան ընդ հա նուր տա րած քի
ձևա վոր ման նպա տա կով լիա զո րու թյուն նե րի
որևէ մա սը կա րող է փո խանց ել Եվ րա սիա կան
տնտե սա կան միու թյա նը, ին չը չի նշա նա կում
պե տու թյան ինք նիշ խա նու թյան ի րա վուն քի զի -
ջում:

Այ դու հան դերձ՝ հետազոտության առար-
կայի հա մե մա տա կան ի րա վա կան վեր լու ծու -
թյան արդ յունք նե րով պայ մա նա վոր ված՝ հարկ

է նշել, որ վեր պե տա կան մի ջազ գա յին կազ մա -
կեր պու թյուն նե րին պե տու թյան ինք նիշ խա նու -
թյան տար րե րի փո խանց ման հնա րա վո րու թյուն
ամ րագ րող նոր մեր առ կա են հատ կա պես ա -
ռան ձին երկր նե րի սահ մա նա դրու թյուն նե րում
[10]: 

Այ նուա մե նայ նիվ, տար բեր երկր նե րի սահ -
մա նադ րա կան նոր մե րի վեր լու ծու թյու նը և մաս -
նա գի տա կան գրա կա նու թյան մեջ առ կա տե -
սա կետ նե րի հա մընդ հան րու թյու նը ցույց են տա -
լիս վեր պե տա կան մի ջազ գա յին կազ մա կեր պու -
թյան հաս կա ցու թյան ու ի րա վա բա նա կան բո -
վան դա կու թյան վե րա բեր յալ միաս նա կան կար -
ծի քի բա ցա կա յու թյան առ կա յու թյու նը: Սա կայն,
հա մադ րե լով ներ կա յաց ված տե սա կետ նե րի բո -
վան դա կա յին նշա նա կու թյու նը, անհ րա ժեշտ է
նկա տել, որ վեր պե տա կան մի ջազ գա յին կազ -
մա կեր պու թյան հիմ նա րար հատ կա նիշ նե րի
սահ ման ման ա ռու մով առ կա է ո րո շա կի միաս -
նու թյուն: 

Անհ րա ժեշտ է նաև ընդգ ծել, որ 2015 թվա -
կա նի սահ մա նադ րա կան կար գա վո րում նե րին
հա մա պա տաս խան վեր պե տա կան մի ջազ գա -
յին կազ մա կեր պու թյուն նե րին Հա յաս տա նի Հան -
րա պե տու թյան ան դա մակ ցու թյու նը նույն պես
դի տարկ վեց հան րաք վեի մի ջո ցով լուծ վող հարց
(հոդվ. 205, մաս 1) [11]:

Այս կա պակ ցու թյամբ՝ ող ջա միտ է վեր պե -
տա կան մի ջազ գա յին կազ մա կեր պու թյան ի րա -
վա կան բնու թագր ման հա մար ա ռանձ նաց նել
նաև այն պի սի էա կան հատ կա նիշ, ո րը նույն -
պես հիմ նա րար նշա նա կու թյուն ու նի հենց ա՛յդ
եզ րույ թի սահ ման ման հա մա տեքս տում: Խոսքն
այն մա սին է, որ վեր պե տա կան մի ջազ գա յին
կազ մա կեր պու թյուն նե րի ստեղծ ման (մաս նակ -
ցու թյան) կամ այդ կազ մա կեր պու թյուն նե րին
ան դա մակ ցու թյան հար ցե րում պե տու թյան ինքն -
իշ խան ի րա վուն քը կա րող է ի րա կա նաց վել
միայն ժո ղովր դի ան մի ջա կան կա մար տա հայտ -
ման (հան րաք վեի) արդ յուն քով: 

Ան շուշտ, Սահ մա նադ րու թյու նը չի նա խա -
տե սում մի ջազ գա յին ի րա վուն քի սուբ յեկտ նե -
րին Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան լիա զո -
րու թյուն նե րի փո խանց ման այլ հնա րա վո րու -
թյուն ներ, քան «ան դա մակ ցու թյու նը վեր պե տա -
կան մի ջազ գա յին կազ մա կեր պու թյուն նե րին»,
ին չը կա րող է ի րա կա նաց վել Ազ գա յին ժո ղո վի
կող մից այդ ան դա մակ ցու թյու նը նա խա տե սող
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մի ջազ գա յին պայ մա նագ րի պար տա դիր վա վե -
րաց ման, ինչ պես նաև ան դա մակ ցու թյան հար -
ցը հան րաք վեով լու ծե լու մի ջո ցով: 

Այս պի սով, ընդ հան րաց նե լով Հա յաս տա -
նի Հան րա պե տու թյան ինք նիշ խա նու թյան և Եվ -
րա սիա կան տնտե սա կան միու թյան վեր պե տա -
կա նու թյան հա րա բե րակ ցու թյան հիմ նախն դիր -
նե րի հե տա զո տու թյան արդ յունք նե րը, կա րե լի
է ներ կա յաց նել հետևյալ եզ րա հան գում նե րը.

1) Այդ հա րա բե րակ ցու թյան շրջա նա կում
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան որևէ լիա զո -
րու թյուն նե րի փո խան ցում չի կա րող դի տարկ -
վել որ պես պե տու թյան ինք նիշ խա նու թյու նից
կամ դրա մի մա սից հրա ժա րում, ին չը պայ մա -
նա վոր ված է այն հիմ նա վոր մամբ, որ նման
լիա զո րու թյուն նե րի փո խան ցու մը պայ մա նա -
վոր ված է մի ջազ գա յին ին տեգր ման նոր բնույ -
թով գոր ծըն թաց ներ ի րա կա նաց նող Եվ րա սիա -
կան տնտե սա կան միու թյան այն պի սի խնդիր -
նե րի ի րա կա նաց մամբ, ո րոնք ուղղ ված են ինչ -
պես տվյալ մի ջազ գա յին կազ մա կեր պու թյան
պայմանագրային, այն պես էլ մաս նա կից պե -
տու թյուն նե րի նպա տակ նե րի ու խնդիր նե րի ի -
րա գործ մա նը:

2) Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նը չի
կա րող մաս նա կիո րեն իր ինք նիշ խա նու թյու նը
փո խան ցել Եվ րա սիա կան տնտե սա կան միու -
թյա նը, քա նի որ ինք նիշ խա նու թյամբ օժտ ված
է հենց միայն պե տու թյու նը: Սա կայն, հաշ վի
առ նե լով այն հան գա ման քը, որ տնտե սա կան
ին տեգր ման նպա տա կով պե տու թյան լիա զո -
րու թյուն նե րի ծա վա լը ժա մա նա կի հետ ա վե լի է
մե ծա նում, ուս տի Հա յաս տա նի Հան րա պե տու -
թյու նը միաս նա կան մաք սա յին կար գա վո րում -

նե րի և տն տե սա կան ընդ հա նուր տա րած քի
ձևա վոր ման նպա տա կով լիա զո րու թյուն նե րի
որևէ մա սը փո խանց ում է Եվ րա սիա կան տնտե -
սա կան միու թյա նը, ին չը չի նշա նա կում պե տու -
թյան ինք նիշ խա նու թյան ի րա վուն քի զի ջում:

3) Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան միջ -
ազ գա յին ին տեգ րա ցիա յի ժա մա նա կա կից գործ -
ըն թաց նե րի և նոր սահ մա նադ րա կան կար գա -
վո րում նե րի հա մա տեքս տում Եվ րա սիա կան
տնտե սա կան միու թյու նը՝ որ պես վեր պե տա կան
մի ջազ գա յին կազ մա կեր պու թյուն, բնու թագըր -
վում է հետևյալ հատ կա նիշ նե րի ամ բող ջու -
թյամբ և նշա նա կու թյամբ՝ ա) նոր մի ջազ գա յին
ի րա վա կարգ է՝ ինք նու րույն ի րա վա կան հա մա -
կար գով և ա ռանձ նա հա տուկ ի րա վա սու թյան
շրջա նա կով, բ) այդ կազ մա կեր պու թյա նը մաս -
նա կից պե տու թյուն նե րը փո խան ցում են ո րո -
շա կի ո լոր տի ի րենց լիա զո րու թյուն նե րը տվյալ
մի ջազ գա յին կազ մա կեր պու թյան կա նո նադ րա -
յին և մաս նա կից պե տու թյուն նե րի նպա տակ -
նե րի ու խնդիր նե րի ի րա գործ մա նը, գ) պե տու -
թյուն նե րի կա մար տա հայ տու թյու նից անկախ՝
կազ մա կեր պու թյու նը կա րող է ձայ նե րի մե ծա -
մաս նու թյամբ ըն դու նել ո րո շում ներ, ո րոնք պար -
տա դիր են կա տար ման նույն մաս նա կից պե -
տու թյուն նե րի կող մից, դ) այդ ո րո շում նե րը
պետք է հան դի սա նան պար տա դիր կա տար -
ման են թա կա բո լոր այն ան ձանց կող մից, ովքեր
գտնվում են այս կամ այն ան դամ պե տու թյան
ի րա վա զո րու թյան ներքո, ե) այդ կազ մա կեր -
պու թյուն նե րն ստեղծ վում են միայն ժո ղովր դի
ան մի ջա կան կա մար տա հայտ ման (հան րաք վեի)
արդ յուն քով:

Օ
Ր

Ի
Ն

Ա
Կ

Ա
Ն

Ո
Ւ

Թ
Յ

Ո
Ւ

Ն
  №

1
0

8
  2

0
1

8



Ազ գա յին անվ տան գու թյան տե սու թյան հիմ -
նա րար հաս կա ցու թյուն ներն են սպառ նա լի քը
և վտանգ նե րը, ո րոնք կա րող են ել նել լո կալ
հա սա րա կու թյան և՛ ար տա քին, և՛ ներ քին մի -
ջա վայ րից, այ սինքն՝ սպառ նա լիք ներն ի րենց
բնույ թով կա րող են լի նել ներ հա մա կար գա յին
և ար տա հա մա կար գա յին: Ներ հա մա կար գա յին,
ներ հա սա րա կա կան, ինք նաս տեղծ սպառ նա -
լիք նե րն օբ յեկ տի վո րեն գո յու թյուն կու նե նա յին,
ե թե նույ նիսկ երկ րագն դի վրա լի ներ մեկ հա -
սա րա կու թյուն և պե տու թյուն: Հա սա րա կու թյա -
նը և պե տու թյա նը սպառ նա ցող վտանգ նե րը
կա րող են լի նել ինք նաս տեղծ և ար տա քին:
Միա ժա մա նակ, հա սա րա կա կան հա մա կար գի
ե րեք տար րից՝ ան հատ, հա սա րա կու թյուն, պե -
տու թյուն, ա մեն մե կը մյուս նե րի հա մար կա րող
է վե րած վել սպառ նա լի քի աղբ յու րի: Հետևա -
բար՝ ազ գա յին անվ տան գու թյան սուբ յեկտ և
օբ յեկտ հա մար վող պե տու թյա նը սպառ նա ցող
վտանգ նե րը կա րող են լի նել ներ պե տա կան-
կա ռու ցա կար գա յին, ար տա պե տա կան: Այս բա -
ժան ման չա փա նի շը սպառ նա լի քի աղբ յու րի տե -
ղա կա յումն է՝ պե տու թյան հա մա կար գում և դրա -
նից դուրս: Սպառ նա լիք նե րը կա րող են ուղղ -
ված լի նել պե տու թյա նը, բայց միա ժա մա նակ
նաև պե տու թյու նից այլ տար րե րին՝ ան հատ նե -
րին, հա սա րա կու թյա նը, ազ գին, սո ցիա լա կան
խմբե րին, հարևան պե տու թյա նը, ընդ հուպ մինչև
մի ջազ գա յին հան րու թյա նը: 

Պետության (և ոչ միայն նրա) դերակատա-
րությունն ազգային անվտանգության համա-
կարգում գնահատվում է որ պես երկմիասնու-
թյուն՝ օբյեկտ-սուբյեկտ: Որպես ազգային ան-
վտանգություն սուբյեկտ՝ պետությունն ազգա-
յին անվտանգության համակարգում դրա ա-
պահովման գլխավոր դե րա կա տարն է. պետու-
թյունն իր այլ գործառույթների հետ լու ծում է
նաև ազգային անվտանգություն ապահովման
խնդի րը: Այդ գործառույթի իրականացումը ե-
րաշխիք է ազգային անվտանգության երեք օբ-

յեկտին սպառնացող վտանգների կանխման,
վերացման, չեզոքացման համար: Սակայն ի-
րականության մեջ հնարավոր է, որ սուբյեկտը,
կրելով ազգային անվտանգության ապահով-
ման պարտավորությունը, չկատարի կամ ոչ
պատշաճ կատարի իրեն վերագրված գործա-
ռույթը: Որպես արդյունք առաջացող ազգային
անվտանգության սպառնալիքները կարելի է
անվանել գործառնա կան, որոնց աղբյուրը պե-
տությունն է: Հետևաբար՝ պետությունից ելնող
սպառնալիքներն իրենց բնույթով կարող են լի-
նել ոչ միայն կազմակերպական-կառուցվածքա-
յին, այլև՝ գործառութային:

Ասվածը հիմք է տալիս առաջ քաշելու պե-
տության՝ որպես ազգային անվտանգության
սուբյեկտ-օբյեկտ երկմիասնական կացությու-
նից բխող ազգային անվտանգության սպառ-
նալիքների ու վտանգների հետևյալ տեսակնե-
րը՝ պետությանը սպառնացող վտանգներ, պե-
տությունից ելնող կամ դրա հետ կապված սպառ-
նալիքներ, որոնք պայմանավորված են պետու-
թյան կազմակերպակառուցվածքային, էական
(բովանդակային) և գործառութային թե րու թյուն -
նե րով: Համակարգակառուցվածքային այս մե-
թոդը չափանիշ է ազգային անվտանգության
ամեն մի տեսաբանի հա յե ցա կար գի՝ պե տու -
թյա նը վե րա բե րող մա սն ամբողջության, հա-
մալիրության, հետևողական գիտամեթոդաբա-
նական մոտեցումների տեսանկյունից գնահա-
տելու համար: 

Տեսաբաններից մեկը՝ Ն. Լեոնովը, տա-
րածքը, բնակչությունը, նյութատեխնիկական
հարստությունը, քաղաքակրթությունը հա մա -
րում է ազգային անվտանգության հիմնական
սյուները, որոնց քայքայումն սպառնում է պե-
տության ու դրանում ապրող ժողովրդի կոր-
ծանմամբ1: Ն. Լեոնովի մոտեցման մեջ մեզ հե-
տաքրքրում է այն, որ այս տեսաբանն ազգային
անվտանգության չորս սյունի քայքայման պատ-
ճառներից է համարում, առաջին հերթին, քա-
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ղաքական-պետական գործոնը: «Մեր քաղա-
քական հարթության վրա դեռևս չկան այն դերա-
կատարները, ովքեր կարող են, պատկերավոր
ասած, վերցնել բահը, պատրաստել շաղախ և
սկսել նորից ցեմենտել ազգային անվտանգու-
թյան այն սյուները, որոնք մենք էականորեն
քայքայել ենք»: Այս գնահատականից բխում է,
որ ազգային անվտանգություն ապահովման
խնդրում պետության անգործությունը կամ քայ-
քայիչ գործունեությունը կարող է վերածվել ազ-
գային անվտանգության սպառնալիքի: Այսինքն՝
պետությունը, լինելով ազգային անվտանգու-
թյուն ապահովման հիմնական սուբյեկտ, որը և՛
այն դեպքում, երբ պատշաճ չի իրականացնում
իր գործառույթը, և՛ այն դեպքում, երբ ունենում է
քայքայիչ ազդեցություն ազգային անվտանգու-
թյուն «սյուների» վրա, վերածվում է ազգային
անվտանգության սպառնալիքի, որը կարող է
վտանգել, քայքայել ազգային ան վտանգության
հիմքերը, դրանով կործանման տանել ժողովրդին:
Հետևաբար՝ ազգային ան վտանգության համա-
կարգն առաջին հերթին ենթա դրում է դրա ե-
րաշխավոր, առողջ պետություն, այլ ոչ թե՝ իր
գոյության հիմքերը կործանող սուբյեկտ: 

Ազգային անվտանգություն իրավական կող-
մերի հետազոտողներից մեկը՝ Ս.Ա. Ֆոմինը
ազգային անվտանգության միջազգային, ռազ-
մական (պաշտպանական), տնտեսական, սո-
ցիալական (հասարակական), տեղեկատվա-
կան, էկոլոգիական և այլ տեսակների կողքին
առանձնացնում է ներքաղաքական (սահմա-
նադրական) անվտանգությունը2: Գրականու-
թյան մեջ սահմանադրական անվտանգությու-
նը բնորոշվում է որպես «սահմանադրական
կարգի հիմքերի պաշտպանության ապահո-
վում՝ ներառյալ իրավունքի համակարգի ելա-
կետային հիմունքները, սահմանադրական-իրա-
վական հարաբերությունների սուբյեկտների
կարգավիճակի և գործունեության կարևոր

սկզբունքները կարգավորող սահմանադրական
նորմերը, որոնք թույլ են տալիս նախորոշել և
զարգացնել սահմանադրական օրենսդրության
ինստիտուտների ուղղությունները»3: Սահմա-
նադրական կարգերի սպառնալիքները Ս.Ա.
Ֆոմինը դասակարգում է երկու խմբի՝ ա) ծայ-
րահեղական ուժերի քաղաքական գործունեու-
թյունը, որոնք ձգտում են իշխանության կամ
դրա պահպանելուն՝ առանց օրինական ձևերի
ու մեթոդների (զինված ապստամբություն, ա-
հաբեկչություն, արտաքուստ ոչ բռնի հեղա -
շրջում), բ) սահմանադրական իրավախախ-
տումներ, օրինակ՝ անջատողականություն, հա-
կասահմանադրական ակտերի ընդունում4: Ս.Ա.
Ֆոմինի գրքում պետության հետ կապված ան -
վտանգության հարցերի շրջանակը և՛ տեսա-
կանորեն, և՛ գործնականորեն նեղացված է, ու-
նի «սահմանա դրական անվտանգություն» ան-
վանումը և ներառում է միայն պետությանն
սպառնացող վտանգները: Այդ անվտանգու-
թյան սպառնալիքների շար քում չկան պետու-
թյունից ելնողները:

Վ.Ա. Կոլոկոլցևի կարծիքով՝ ազգային ան -
վտանգությունը սինթեզում է պետական և հա-
սարակական անվտանգությունները: Պետա-
կան անվտանգությունը միջոց է, իսկ հասարա-
կականը՝ նպատակ՝ սոցիումի կենսականորեն
կարևոր շահերի ու դրանց չհակասող առան-
ձին անհատների շահերի որոշման ու պաշտ-
պանության համար: Այս մոտեցումն իր անորո-
շությամբ, այնուամենայնիվ, ունի առավելու-
թյուն, քանի որ, օբյեկտներից կախված՝ ան -
վտանգության տեսակներ է ճանաչում անհա-
տի, հասարակության և պետության անվտան-
գությունները: Հետևաբար՝ նա առաջարկում է,
սպառնալիքների ուղղվածությունից կախված,
առանձնացնել արտաքին ու ներքին անվտան-
գությունը, իսկ ըստ հասարակության կենսա-
գործունեության ոլորտների՝ տարբերակել ան -
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կատարում է Անվտանգության խորհուրդը, որն ունի միջգերատեսչական հատուկ հանձնաժողով (այդ մասին
մանրամասն տե՛ս Фомин С.А. Обеспечение национальной безопасности: курс лекций. М., Флита: МПСИ, 2007, էջ
150-163):



վտանգության քաղաքական, տնտեսական, սո-
ցիալական տեսակները: 

Այսպիսով՝ Վ.Ա. Կոլոկոլցևն ազգային ան -
վտանգության տեսակ է համարում պետական
անվտանգությունը՝ ըստ օբյեկտի, իսկ հասա-
րակության կենսագործունեության ոլորտներից
ելնելով՝ առանձնացնում է քաղաքական անվտան-
գությունը: Ներքին անվտանգության այդ տե-
սակում նա քննարկում է մշակութային-պատ-
մական առումները, որոնք ձևավորում են պե-
տաիրավական կարգավորման ոլորտում որո-
շումների մշակման ու ընդունման հատուկ ֆոնը՝
արդի ռուսական հասարակության կյանքի քա-
ղաքական ոլորտը համարելով ճգնաժամային,
ինչը դրսևորվում է, այսպես կոչված, նույնակա-
նացման, լեգիտիմության, մասնակցության, ներ-
թափանցման ու բաշխման ճգնաժամերով5: Այդ
վերլուծությունները բավականին հետաքրքիր են,
քա նի որ մասամբ վերաբերում են Հայաստա-
նին, սակայն դրանց վրա մենք կանգ չենք առ-
նի, քանի որ հիմնական մասը դուրս է սույն
հոդ վա ծի թե մա յի շրջանակից: Խնդիրն այն է,
որ, ըստ օբյեկտի առանձնացնելով պետական
կամ պետության անվտանգությունը, Վ.Ա. Կոլո-
կոլցևն անվտանգության այդ ոլորտը ներառել է
ըստ հասարակության կենսագործունեության ո-
լորտներից մեկի՝ քաղաքական անվտանգու-
թյան տեսակում, հետևաբար՝ նրա՝ այդ ոլոր-
տում առանձնացրած ազգային անվտանգու-
թյան ներքին քաղաքական սպառնալիքների մեծ
մասը վերաբերում են քաղաքական-կուսակցա-
կան համակարգին, քաղաքական-մշակութային
գործոններին, ո րոնք ավելի շատ հասարակու-
թյանն ու անհատին, քան պետությանը վե րա -
բե րող ներքին անվտանգության սպառնալիք-
ներ են: Օրինակ՝ որպես արդի ՌԴ ներքաղա-
քական ոլորտի հիմնական սպառնալիքներ, նա
առանձնացնում է՝ ա) իշխանության և հասարա-
կության բևեռացումը, քաղաքացիների՝ «մեղա-
վորության կանխավարկածի» լայն ներդրմամբ,
բ) պետական կառույցների գործունեության ա-
ռանձին ոլորտների անլեգալությունը, գ) պետա-

կան իշխանության լեգիտիմացման ընթացա-
կարգի խեղաթյուրումը, դ) իշխանությունների
իրական բաժանման բացակայությունը, ե) քաղա-
քական համակարգի մենիշխանությունը, զ) ծայ -
րա հե ղա կան գոր ծու նեու թյու նը, է) դաշ նա յին
կենտ րո նի և տա րածք նե րի ան հա վա սա րա կշռու -
թյու նը6: Այս սպառ նա լիք նե րի մի մա սը չի վե րա -
բե րում պե տու թյա նը կամ հա սա րա կա կան ան -
վտան գու թյան ո լորտ է, իսկ մնա ցած նե րի հար -
ցում Վ.Ա. Կո լո կոլցևն ուղ ղա կի չի նշում, որ
դրանց աղբ յու րը պե տու թյունն է: 

Ռ.Ֆ. Իդ րի սովն իր դոկ տո րա կան ա տե նա -
խո սու թյան մեջ հիմ նա վո րում է, որ «Պե տու -
թյան ա ռաջ նա հեր թու թյունն անվ տան գու թյան
ա պա հով ման» ո լոր տում ար դիա կա նաց նում է
պե տու թյան անվ տան գու թյան և պե տա կան ան -
վտան գու թյան հա րա բե րակ ցու թյան խնդի րը, ո -
րը շատ հե տա զո տող ներ հա ճախ և ա նի րա վա -
չափ նույ նաց նում են: Այս կա պակ ցու թյամբ պետք
է մշտա պես նկա տի ու նե նալ, որ իր օբ յեկ տիվ
բնույ թի ու ժով պե տու թյու նը սե փա կան գոր ծա -
ռու թա վոր ման ըն թաց քում կա րող է ծնել ան -
վտան գու թյան սպառ նա լիք ներ: Այս պլա նով պե -
տա կան անվ տան գու թյունն իր ար դի հաս կաց -
մամբ պետք է մեկ նա բան վի որ պես պե տու թյան
կա ցու թյուն, ո րի դեպ քում դրա նում ծա գող ազ -
գա յին անվ տան գու թյան սպառ նա լիք նե րը չեն
գե րա զան ցում ո րո շա կի շե մա յին նշա նա կու թյու -
նը: Պե տա կան անվ տան գու թյան ա պա հո վու մը
պա հան ջում է հա տուկ պե տա կան ինս տիուտ -
նե րի ու կա ռու ցա կար գե րի ձևա վո րում և ար -
դյու նա վետ գոր ծա ռու թա վո րում, ինչ պես նաև
պե տա կան կա ռույց նե րի գոր ծու նեու թյան նկատ -
մամբ արդ յու նա վետ վե րահս կո ղու թյուն»7: Այս
դա տո ղու թյուն նե րի մեջ ար ժե քա վոր է այն, որ
առ կա է պե տու թյան անվ տան գու թյուն և պե -
տա կան անվ տան գու թյուն հաս կա ցու թյուն նե րի
տար բե րա կում, ինչ պես նաև «պե տու թյան ծնած
անվ տան գու թյան սպառ նա լիք նե րի» ա ռանձ նա -
ցու մը՝ սպառ նա լիք նե րի ողջ ֆո նի վրա: 

Ռ.Ֆ.Իդրիսովն առաջ է քաշում պետության
ներսում ծագող ու գործնական արտահայտու-
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թյուն ստացող վտանգները հենց ի՛ր՝ պետու-
թյան համար, որոնք պետական անվտանգու-
թյան ուղղակի և անմիջական վտանգներ են:
Դրա դրսևորման օրինակներից է իշխանական
լիազորությունների մասնավորեցումը, օրինակ՝
կոռուպցիան կամ պետական շահերի դավա-
ճանության այլ ձևերը8: Այս մոտեցման մեջ նվաճ-
վում է պետության կառույցի և ներքին գործա-
ռութավորման՝ որպես ազգային անվտանգու-
թյան վտանգի վերածման տեսական հնարա-
վորության կանխատեսումը, ինչը պայման է
դրա դեմ գործնական, իրավական քայլեր ձեռ-
նարկելու համար: Այստեղ հույսը միայն հասա-
րակական վերահսկողության հետ կապելը չի
կարող լինել խնդրի լուծման միջոց, որովհետև
ինքը՝ հասարակությունը, կարող է կոնկրետ ի-
րավիճակում լինել քաղաքական-իրավական
գործընթացներից օտարված, պասիվ: Հետևա-
բար՝ պետության ներսում պետք է լինեն ազգա-
յին անվտանգության և դրա մասի՝ պետական
անվտանգության ապահովման, ներհամակար-
գային կառուցակարգեր, որոնք ընդունակ են
լրիվ չեզոքացնելու այդ բնույթի վտանգները: 

Այսպիսով՝ ըստ Ռ.Ֆ. Իդրիսովի՝ առաջին.
պետությունն ազգային անվտանգության ապա-
հովման գործիք է, երկրորդ. այդ գործիքն ին-
քը կարիք ունի սեփական անվտանգության ա-
պահովման, երրորդ. միևնույն ժամանակ՝ պե-
տությունն իրենում պարունակում է անվտան-
գության յուրահատուկ սպառնալիքներ, որոնք
ծագում են պետության բնույթից ու դրա գոր-
ծառութավորման յուրահատկություններից9, չոր-
րորդ. պետությունից բխող վտանգները չեն
ծնվում հանկարծակի: Ի սկզբանե դրանք գո-
յություն ունեն ցանկացած պետության մեջ, սա-
կայն իրենց զգացնել չեն տալիս՝ դրանց հակ-
ազդող իրավական ու կազմակերպական կա-
ռուցակարգերի, ինչպես նաև պետական հա-

մակարգում գործող հատուկ մարմինների ու
կառույցների շնորհիվ: 

Ընդգծելով այս հեղինակի ներդ րու մն սպառ-
նալիքների այդ երեք տեսակի առանձնացման
գործում՝ անհրաժեշտ է, սակայն, նշել, որ դրա-
նում կան նաև որոշակի անորոշություններ, օրի-
նակ՝ «պետության բնույթ» ձևակերպումը: Տեսա-
կանորեն անբացատրելի է մնում այն հանգա-
մանքը, թե ինչո՛ւ են «պետությունից բխող վտանգ-
ներն» ի սկզբանե բնութագրական իրեն: Այս
տեսական անորոշություններն ու տարակուսանք-
ները կարիք ունեն գիտական իմաստավորման,
բացահայտման, մեկնաբանման: Բայց Ռ.Ֆ. Իդ-
րիսովը, վեր չհանելով պետությունից ելնող ազ-
գային անվտանգության սպառնալիքների հաղ-
թահարման համապատասխան տե սա կան հիմ -
քե րը, փորձել է, այնուամենայնիվ, թվար կել
դրանցից ամենից նշանակալիները ՌԴ-ի հա-
մար: Այդ սպառնալիքներից ամենասրվածնե-
րը, նրա կարծիքով, համարվում են համակար-
գայինները: Պետությունից ելնող սպառնալիք-
ների շարքում այս տեսաբանը տեղ է հատկաց-
նում՝ ա) կայացող քաղաքացիական հասարա-
կության (ներառյալ տեղական ինքնակառավար-
ման) նկատմամբ արդի պետության էքսպան-
սիոնիստական ձգտումները, բ) պետության կա-
ռույցների գործունեության հետևանքով ՌԴ դաշ-
նային կառուցվածքին սպառնացող վտանգնե-
րը, գ) պետության մեղքով գործուն, հեղինակա-
վոր, արդյունավետ կերպով չձևավորված դա-
տական իշխանությունը, դ) գործադիր իշխա-
նության գերիշխանությունը երկրի իշխանական
կառույցում, ե) բոլոր տեսակի օրենսդիր մար-
միններում կուսակցական ներկայացուցչության
խնդիրը, զ) պետական կառավարման կոնկրետ
կառուցմամբ, իսկ ավելի ճիշտ՝ համակարգերի
ու կառուցակարգերի կառուցվածքակերտությամբ
պայմանավորված սպառնալիքները10, է) պետու-
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8 Տե՛ս Идрисов Р.Ф. Теоретические и правовые проблемы обеспечения нацинальной безопасности Российской
Федерации. Дисс. док. юр. наук. М., 2002, էջ 57:

9 Ռ.Ֆ. Իդրիսովի գնահատմամբ՝ Ռուսաստանի նորագույն շրջանի պատմությանը հայտնի են բազմաթիվ դեպքեր,
երբ հենց պետությունը և դրա համակարգային տարրերը վերածվել են ազգային անվտանգության սպառնալիքի:
Օրինակ՝ պետական հեղաշրջումները, պուտչերը, որոնք կազմակերպվում են կառավարող էլիտայի կողմից՝
պետության ապարատի և ուժային կառույցների միջոցով (տե՛ս Идрисов Р.Ф. Теоретические и правовые проблемы
обеспечения нацинальной безопасности Российской Федерации. Дисс. док. юр. наук. М., 2002, էջ 60): 

10 Այդ սպառնալիքները պայմանավորում են պետական ու հասարակական կյանքի ապակայունացում մինչև այն
մակարդակ, որ առաջանում են համապատասխան վտանգներ: Դրանք ամենից շատ են գործադիր իշխանության
ոլորտում (տե՛ս Идрисов Р.Ф. Теоретические и правовые проблемы обеспечения нацинальной безопасности
Российской Федерации. Дисс. док. юр. наук. М., 2002, էջ 64-66):



թյան առաջացրած գործառութային սպառնա-
լիքները11, ը) կադրային սպառնալիքները, այ-
սինքն՝ սպառնալիքները, որոնք բխում են պե-
տական իշխանության մարմիններում պետա-
կան պաշտոններ զբաղեցնող անձանցից12: 

Ավարտելով Ռ.Ֆ. Իդրիսովի՝ ազգային ան-
վտանգության հայեցակարգի վերլուծությունը՝
կարող ենք եզրակացնել, որ նրա ներդրումն
ազգային անվտանգություն տեսության մեջ պե-
տությունից ելնող ազգային անվտանգության
սպառնալիքների գաղափարի և դրա դրսևոր-
ման ձևերի մշակման մեջ է13: Մյուս ներդրումն
այդ սպառնալիքները պետության կառուցված-
քային և գործառութային կողմերին վերագրելն
է: Տեսական այս մշակումները համարել վերջ-
նական ու ամբողջական, երևի թե, հնարավոր
չէ, որովհետև առաջին իսկ հայացքից սպառ-
նալիքների շարքում բացակայում է պետության
էության կողմին վերաբերող սպառնալիքների
խումբը: Ինքը՝ Ռ.Ֆ. Իդրիսովը, իր առաջադ-
րածը համարում է ընդամենը խնդրի վերհա-
նում, բարձրացում, խնդիր, որ առաջնային նշա-
նակություն ունի արդի պետականակերտության
համար: Նրա կարծիքով՝ այդ խնդիրը կարիք
ունի մանրազնին իմաստավորման՝ արագաց-
ված կերպով անվտանգության ապահովման
գլխավոր գործիքի՝ պետության ամրապնդմանն
ուղղված միջոցառումների լայն համալիրի մշակ-
ման համար: Համալիր միջոցառումներից մեկն
էլ հիմնախնդրի համակարգային վերլուծության
հիմքերով գիտական իմաստավորումն է, որով-
հետև, ինչպես նկատեցինք, բոլոր վերը քննարկ-
ված տեսաբանների մոտեցումների վերլուծու-
թյան ընթացքում պետություն –  ազգային ան -
վտանգություն –  օբյեկտ – սուբյեկտ հիմնա-
հարցի իմաստավորումներին բնորոշ են մի
շարք թերություններ, այն է՝ անհամակարգու-

թյունը, ինչի պատճառով տարբեր տեսաբան-
ներ առաջ են քաշում պետությանը վերաբերող
ու պետությունից ելնող սպառնալիքների տա-
րա բնույթ շրջանակ՝ դրանում երբեմն ներառե-
լով նաև քաղաքական, սոցիալական կամ սո-
ցիոլոգիական բնույթի գործոնները: Մյուս թե-
րությունը, որ բնորոշ է անվտանգաբանության
տեսաբանների հայեցակարգերին, կարելի է
անվանել դրվագայնությունը, երբ վեր են հանում
հարցերի ու սպառնալիքների ոչ ամբողջ հա-
մալիրը, ինչի հետևանքով հայեցակարգերը
կորցնում են իրենց բազմակողմանիությունը և
համալիրությունը: Այս թերությունների պատ-
ճառի հիմքում ընկած է տեսամեթոդաբանա-
կան հետևողականության պակասը: Կարելի է
ասել՝ ազգային անվտանգաբանության տեսու-
թյունը չի կարողանում լուծել բարձրացված հիմ-
նախնդիրն իր գիտական մեթոդաբանության
հիման վրա (եթե ինքը, իհարկե, ունի այդ ինք-
նուրույն մեթոդաբանությունը): Այս հակասու-
թյան լուծման ուղին ավելի ընդհանրացված տե-
սությանը դիմելն է, որն ունակ կլինի լուծելու ա-
ռաջադրված գիտական խնդիրը՝ իր մեթոդա-
բանական ու ճանաչողական նե րու ժի օգտա-
գործմամբ: Քանի որ խոսքը պետության մա-
սին է, ուրեմն՝ այդպիսի գիտություն կարող է
հանդիսանալ պետության և իրավունքի տեսու-
թյունը և, հատկապես, նրա՝ պետականագի-
տություն կոչվող մասը: Պետության տեսության
կող մից արդեն ճանաչված՝ պետության ծագ-
ման, գործողության ու զարգացման հիմնա-
կան ու ընդհանուր օրինաչափությունները և
կատեգորիաները հնարավորություն կտան ազ-
գային անվտանգություն - պետություն հարա-
բերակցության խնդիրը գիտական տեսանկյու-
նից դարձնելու հետևողական, ամբողջական,
համալիր, համակարգային:
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11 Գործառութային բնույթի սպառնալիքներն ապակայունացնում են պետական կառավարման համակարգը, նվազեցնում
նրա մարմինների գործառութավորման արդյունավետությունը մինչև այն աստիճան, որ հանգեցնում են պետության՝
որևէ կարևոր պարտականության չկատարմանը, իսկ դա արդեն ազգային անվտանգության վտանգ է (տե՛ս
Идрисов Р.Ф. Теоретические и правовые проблемы обеспечения нацинальной безопасности Российской Федерации.
Дисс. док. юр. наук. М., 2002, էջ 66)

12 Սպառնալիքների այդ խումբը ճանաչում է նաև Ա.Ա. Պրոխոժևը (տե՛ս Прохожев А.А. Национальная безопасность –
новая актуальная дисциплина //Государственная служба России. Ежегодник, М., 1997, էջ 127-135):

13 Նրան այս հարցում հարում են նաև այլ հեղինակներ (այդ մասին տե՛ս Дмитриев Ю., Петров С., Идрисов Р.
Государство как субъект обеспечения национальной безопасности // Политика и право. 2001, №11):
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ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 72-րդ հոդ վա ծի հա -
մա ձայն. «Ոչ ոք չի կա րող դա տա պարտ վել այն -
պի սի գոր ծո ղու թյան կամ ան գոր ծու թյան հա -
մար, ո րը կա տար ման պա հին հան ցա գոր ծու -
թյուն չի հան դի սա ցել (...) »:1 Nullum crimen sine
lege (այ սու հետ` NCSL) սկզբուն քը, իր ա ռա ջաց -
ման ժա մա նա կաշր ջա նից սկսած, հիմ նա րար
նշա նա կու թյուն է ձեռք բե րել պե տու թյուն նե րի ի -
րա վա կան հա մա կար գե րի ձևա վոր ման հա մար,
ինչ պես նաև կազ մել է ան ձին քրեա կան պա -
տաս խա նատ վու թյան են թար կե լու ու ղե նի շը: Ո -
րոշ գիտ նա կան ներ պնդում են սկզբուն քի բրի -
տա նա կան ծա գու մը2` հղում ա նե լով «Ա զա տու -
թյուն նե րի մեծ խար տիա յին», ո րում ամ րագր վել
էր, որ ան ձը կա րող է պատժ վել բա ցա ռա պես իր
հա վա սար նե րի դա տի կամ օ րեն քի հի ման վրա:3
Հե տա գա յում սկզբուն քն ուղ ղա կիո րեն և հս տակ
ձևա կերպ մամբ ամ րապնդ վեց նա պո լեոն յան
Ֆրան սիա յի քրեա կան օ րենսգր քում, ըստ ո րի`
քրեա կան ի րա վա խախ տու մը կա րող էր պատըժ -
վել միայն մինչ ա րար քը հրա պա րակ ված օ րեն -
քի հի ման վրա:4 Իսկ դա րա վեր ջին հարևան Բել -
գիա յում ուղ ղա կիո րեն նշում էին, որ ի րա վա -
խախտ ման հա մար կա րող են պատժ վել կա տա -
րու մից ա ռաջ ըն դուն ված օ րեն քի հի ման վրա:
Հատ կան շա կան է, որ քրեա կան օ րենսգր քի այս
դրույ թի ձևա կեր պու մն ան փո փոխ է ըն դուն ման
պա հից սկսած` ա վե լի քան 150 տա րի:5

Ք րեա կան դա տա վա րու թյան ըն թաց քում
ձևա վոր վող ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րի շրջա -
նակ նե րում պե տու թյան կող մից ան ձի նկատ -
մամբ կա րող են կի րառ վել դա տա վա րա կան
հար կադ րան քի կամ խա փան ման մի ջոց ներ,

ինչ պես նաև եզ րա փա կիչ փու լում նրա նկատ -
մամբ նշա նակ վել այն պի սի պա տիժ, որի հե -
տևան քով լրջա գույն կեր պով սահ մա նա փակ -
վում են վեր ջի նիս ի րա վունք նե րը և հիմ նա րար
ա զա տու թյուն նե րը: Այս հա մա տեքս տում ան -
հեր քե լի է, որ քրեա կան վա րույ թն ան ձի և պե -
տու թյան միջև ծա գող ի րա վա հա րա բե րու թյուն -
նե րի այն հար թու թյունն է, որ տեղ ան ձանց սահ -
մա նադ րա կան ի րա վունք նե րի ոչ ի րա վա չափ
սահ մա նա փա կում նե րի ռիս կը հաս նում է ա ռա -
վե լա գույ նի: Քն նարկ վող սկզբունքը, ըստ էու -
թյան, ա մուր ե րաշ խիք է և ի րա կա նաց նում է
նա խա կան խիչ գոր ծա ռույթ պե տու թյան ոչ ի -
րա վա չափ մի ջամ տու թյան ու հ նա րա վոր ոտնձ -
գու թյուն նե րի նկատ մամբ:

NCSL սկզբուն քի էու թյունն ու բո վան դա -
կու թյու նը լիո վին պատ կե րաց նե լու հա մար ան -
հրա ժեշտ է դի տար կել այդ սկզբունքն իր կա -
ռուց ված քա յին տար րե րի հետ: Ըստ ո րում` դա
իր մեջ ամ բող ջաց նում է՝ 1) հե տա դարձ ու ժի
ար գել քը, 2) ա նա լո գիա յի ար գել քը, 3) ի րա վա -
կան ո րո շա կիու թյու նը, 4) «չգրված» քրեաի րա -
վա կան դրույթ նե րի կի րառ ման ար գել քը:6

Վե րը նշված տար րերը, ըստ երևույ թին,
պար զա բան վում են քրեա կան ի րա վուն քի ընդ -
հա նուր մա սի դա սըն թա ցի շրջա նակ նե րում, ի -
րենց նշա նա կու թյամբ հիմ նա րար են ու դա -
սագր քա յին, քան զի կազ մում են քրեա կան ի -
րա վուն քի հա տուկ մա սի, ինչ պես նաև քրեա -
կան օ րեն քի կի րառ ման հիմ նաս յու նե րը:

Հե տա դարձ ու ժի ար գել քը թույլ չի տա լիս,
որ հան ցա վոր ա րար քի կա տա րու մից հե տո
ստեղծ ված նոր մի հի ման վրա ան ձը են թարկ վի
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քրեա կան պա տաս խա նատ վու թյան, իսկ ա նա -
լո գիա յի ար գել քը, իր հեր թին, թույլ չի տա լիս
կար գա վոր ման բա ցա կա յու թյան պայ ման նե րում
նման ի րա վի ճակ նե րում մեկ այլ նոր մի կի րա ռե -
լիու թյու նը: Ի րա վա կան ո րո շա կիու թյու նը պա -
հանջ է պե տու թյա նը, որ պես զի քրեա կան օ րեն -
քի բո վա նդա կու թյու նը լի նի հնա րա վո րինս պարզ
և թույլ տա ան ձանց հստա կո րեն կան խա տե սել
ի րենց ա րարք նե րի ի րա վա կան հետևանք նե րը,
ա րար քի հան ցա վոր լի նե լը: Վեր ջին կե տն իմ -
պե րա տիվ պա հանջ է ան մի ջա կան ի րա վա կի -
րա ռող նե րին, ո րի նպա տակն է ա պա հո վել նա -
խորդ ե րե քի կեն սա գոր ծու մը:

Հան ցա վոր ա րար քի` քրեա կան օ րեն քով
նախա տես ված լի նե լը

Քն նարկ ման ա ռար կա հան դի սա ցող սկըզ -
բուն քը ներ կա յումս թե՛ ներ պե տա կան, թե՛ միջ -
ազ գա յին նշա նա կու թյուն ու նե ցող ի րա վա կան
փաս տաթղ թե րի ան քակ տե լի մաս է:

«Ոչ ոք չպետք է մե ղա վոր ճա նաչ վի որևէ
գոր ծո ղու թյան կամ ան գոր ծու թյան հա մար, ո -
րը, կա տար ման պա հին գոր ծող ներ պե տա կան
կամ մի ջազ գա յին ի րա վուն քի հա մա ձայն, քրեա -
կան հան ցա գոր ծու թյուն չի հա մար վել։ (…) :7

«Ոչ ոք չի կա րող պա տաս խա նա տվու թյան
են թարկ վել հան ցան քի կամ դե լիկ տի հա մար,
ո րի բո վան դա կա յին տար րե րը սահ ման ված չեն
օ րեն քով (…):8

«Ա րար քի հան ցա վո րու թյու նը և պատ ժե -
լիու թյու նը ո րոշ վում են դա կա տա րե լու ժա մա -
նակ գոր ծող քրեա կան օ րեն քով: (…) »:9

Ակ հայտ է, որ ամ բողջ աշ խար հում հաս -
տատ ված և չվի ճարկ վող հան գա մանք է ա րար -
քի հան ցա վո րու թյան՝ օ րեն քով սահ ման ված լի -
նե լը: Միևնույն ժա մա նակ՝ պետք է նշել, որ
բազ մա թիվ քննար կում ներ և տա րա կա րծու թյուն -
ներ է ա ռա ջաց նում ձևա կերպ ման բո վան դակու -
թյու նը, այ սինքն՝ այն, թե ի՛նչ է պետք հաս կա -

նալ՝ «քրեա կան օ րեն քով նա խա տես ված լի նել»
ա սե լով: Խն դի րը հստակ պար զա բա նե լու համար
անհ րա ժեշտ է բնո րո շել «հան ցա վոր ա րար քը»,
դրա տար րե րի սահ ման ված լի նե լը, ինչ պես նաև
օ րեն քի կի րա ռե լիու թյան հնա րա վո րու թյու նը
կոնկ րետ ա րար քի կա տար ման փաս տի առ թիվ
հա րուց ված քրեա կան գոր ծի շրջա նակ նե րում:
Այ սինքն՝ պար զա բան ման են թա կա ի րա վա կան
խնդի րը հետևյալն է` ա րար քի հան ցա վոր լի նե -
լու քրեաի րա վա կան ձևա կեր պու մը կա րող է
տրված լի նել ա ռերևույթ մեկ այլ հան ցա գոր ծու -
թյան սահ ման ման մեջ` նկա րագ րե լով դա օբ -
յեկ տի՞վ կող մից ար տա հայտ ման ձևով, թե՞ ոչ:

Պե տու թյան պո զի տիվ պար տա կա նու թյուն -
նե րից է ի րա վա կան ո րո շա կիու թյան ա պա հո -
վու մը, ինչը են թադ րում է այն պի սի ի րա վա նոր -
մե րի առ կա յու թյուն, ո րոնք ի րենց բնույ թով կլի -
նեն կան խա տե սե լի, թույլ կտան պե տու թյան ի -
րա վա սու թյան շրջա նակ նե րում գոր ծող ան ձանց
հստակ կան խա տե սել ու ի մա նալ ի րենց ա -
րարք նե րի ի րա վա կան հետևանք նե րը: Նշ վածը,
ի թիվս այ լոց, պայ մա նա վո րում է երկ րում ի րա -
վա կան անվ տան գու թյան մթնո լոր տը, ինչը «ան -
ձի, հա սա րա կու թյան և պե տու թյան սահ մա -
նադ րա կան և օ րի նա կան շա հե րի պաշտ պան -
վա ծու թյունն է՝ ի րա վա կան կար գա վոր ման մի -
ջո ցով»10: Միևնույն ժա մա նակ՝ պետք է հա մա -
ձայ նել այն մո տեց ման հետ, որ ի րա վա կան
անվ տան գու թյան խնդիրն է ոչ միայն պաշտ -
պա նել սուբ յեկ տի շա հե րը, նվա զեց նել, փոք -
րաց նել, կան խար գե լել, վե րաց նել վտանգ ներն
ու սպառ նա լիք նե րը, այլ նաև ե րաշ խա վո րել ա -
ռաջ ըն թաց զար գա ցու մը:11 Սույն դրույթ ները
հատ կա պես պար տա դիր նշա նա կու թյուն ու նեն
քրեա կան ի րա վուն քի տե սու թյան, ինչ պես նաև
պե տու թյան քրեաի րա վա կան օ րենսդ րու թյան
հա մար՝ ար դեն իսկ նշված պատ ճա ռա բա նու -
թյուն նե րով առ այն, որ այս ո լոր տում հաստատ -
վող ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րը հիմ նո վին
տար բեր վում են ի րենց բո վան դա կու թյամբ:
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Ք րեա կան օ րենսգր քում հա տուկ մա սի ցան -
կա ցած հոդ վա ծի դիս պո զի ցիա պետք է շա րա -
դրված լի նի առավելագույն հստա կու թյամբ և
կոնկ րետ հան ցա կազ մի տար րե րի ճշգրիտ նկա -
րա գրու թյամբ: Նման ո րո շա կիու թյան շնոր հիվ՝
ա րար քի քրեաի րա վա կան ո րակ ման մի ջո ցով
հնա րա վոր կլի նի ան ձին մե ղադ րան քի ա ռա -
ջադրման փու լում ի րա կա նաց նել անհ րա ժեշտ
համա դրում նե րը վեր ջի նիս ա րար քի և հոդ վա -
ծում նկա րագր ված հան ցա կազ մի տար րե րի
հետ, որ պես արդ յունք՝ կա տա րել ի րա վա կան
եզ րա հան գում նե րը` վերջ նա կա նա պես ձևա կեր -
պե լով մե ղա դրան քը:

Ըստ էու թյան՝ քննարկ վող հաս կա ցու թյան`
«հան ցա վոր ա րար քի» բնո րո շու մը լա վա գույնս
նկա րագ րե լու հա մար արդ յու նա վետ մի ջոց է
մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան տա -
րա ծաշր ջա նա յին գոր ծուն հա մա կար գի` Մար դու
ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի դիր -
քո րո շում նե րի հա մա տեքս տում դի տար կե լը, ո -
րից հե տո հնա րա վոր կլի նի հա մադ րել ՀՀ քրեա -
կան օ րենսգր քում առ կա կար գա վո րում նե րի հետ:

Ստ րաս բուր գի դա տա րա նի ար տա հայ տած
ի րա վա կան դիր քո րո շում նե րի հա մա ձայն`
«քրեա կան ի րա վա խախ տու մը» գնա հա տե լու
հա մար պետք է նկա տի ու նե նալ էն գել յան ե րեք
չա փո րո շիչ, ո րոնք են.

 ներ պա տա կան օ րենսդ րու թյան մեջ առ -
կա յու թյու նը,

 հան ցա վոր ա րար քի բուն էու թյու նը,
 հա վա նա կան պատ ժի խստու թյան աս -

տի ճա նը:12
Հա մա կար գա յին վեր լու ծու թյան են թար -

կելով խնդրի ա ռար կա յի շուրջ պար զա բան ման
ենթա կա հար ցը՝ եզ րա կաց նում ենք, որ վե րը
նշված չա փո րո շիշ նե րի առ կա յու թյան պայ ման -
նե րում էլ գնա հատ ման է են թա կա այն, թե առ -

կա կարգա վո րո՞ւ մը և ա րար քի նկա րագ րու թյու -
նը բա վարա րում են ո րա կա կան չա փա նիշ նե -
րի, մաս նա վո րա պես՝ որ քա նո՞վ են հա սա նե լի և
կան խա տեսե լի:13

Միա ժա մա նակ՝ ար ձա նագ րում ենք, որ ժա -
մա նա կի ըն թաց քում քրեա կան օ րեն քի գոր ծո -
ղու թյու նը քա ղա քա ցի նե րի վար քագ ծի վրա ազ -
դե լու պե տու թյան ի րա վա սու թյան ա պա հո վումն
է, ինչ պես նաև օ րենսդ րի կող մից սահ ման ված
ժա մա նա կա հատ վա ծում14 հան ցա գոր ծու թյան
կա տար ման հետևան քով ծա գած ի րա վա հա -
րա բե րու թյուն նե րի կար գա վո րու մը դրա սուբ -
յեկտ նե րի միջև:15

Ք րեա կան ի րա վուն քի տե սու թյան մեջ առ -
կա դիր քո րոշ ման հա մա ձայն` քրեա կան օ րեն քի
գոր ծո ղու թյան կարևոր հատ կա նիշ է ոչ միայն
ի րա վա բա նա կան ուժ ու նե նա լը, այլ նաև ո րո -
շա կի դեպ քում կի րառ ման հնա րա վո րու թյու նը`
կոնկ րետ քրեա կան գոր ծի լուծ ման նպա տա -
կով:16 Այ սինքն, քրեաի րա վա կան ար գելք նե րի
խախտ ման փաս տի առ թիվ ի րա վա պահ մար -
մին նե րը պետք է հնա րա վո րու թյուն ու նե նան
կի րա ռե լու տվյալ քրեա կան օ րեն քի նոր մե րը:17

Ի րա վա կի րառ ման ե ռա փուլ հա մա կար գում
հատ կա պես պետք է ընգ ծել երկ րորդ` ի րա վա -
կան նոր մի ընտ րու թյան և վեր լու ծու թյան փու -
լը, ո րի ընթացքում տե ղի է ու նե նում ա րար քի ի -
րա վա բա նա կան ո րա կում, ինչը մտա հան գում
է, երբ ի րա վա կի րառ մար մի նը ո րո շում է ի րա -
վուն քի հա մա պա տաս խան ճյու ղը, դրա շրջա -
նակ նե րում բա ցա հայ տում ան հրա ժեշտ ի րա -
վա կան ինս տի տու տը և կի րառ ման են թա կա ի -
րա վա կան նոր մը, ինչից հե տո ստուգ վում է կի -
րառ ման են թա կա նոր մի գոր ծո ղու թյու նը ժա -
մա նա կի ըն թաց քում, տա րա ծու թյան մեջ և, ի
վեր ջո՝ մեկ նա բան ման մի ջո ցով պար զա բան -
վում է նոր մի բո վան դա կու թյու նը:18
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Ել նե լով վե րոգր յա լից` ցան կա ցած դեպ քում
կոնկ րետ ի րա վա կան նոր մի կի րա ռե լիու թյան
հար ցը ո րո շե լու հա մար անհ րա ժեշտ է պար -
զել, թե քննարկ վող ժա մա նա կա հատ վա ծում
տրա մա բա նա կան սի լո գիզ մի նման հա ջոր դա -
կա նու թյան դեպ քում հնա րա վոր կլի նե՞ր կա -
տար ված ա րար քը ո րա կել որ պես հան ցա վոր և
դրա հատ կա նիշ նե րը նույ նաց նել քրեա կան օ -
րենսգր քի հա տուկ մա սի որևէ հոդ վա ծով բնու -
թագր ված հան ցա գոր ծու թյան հետ:

Սահ մա նադ րա կան կար գը տա պա լե լը.
300.1-րդ հոդ վա ծի կի րա ռե լիու թյու նը

Սույն աշ խա տու թյան հիմ նա կան նպա տակն
է նա խոր դիվ կա տար ված վեր լու ծու թյուն նե րը և
տե սա կետ նե րը հա մադ րել վեր ջերս ՀՀ ի րա -
վա կի րառ պրակ տի կա յում տե ղի ու նե ցած դեպ -
քե րի, դրա նցում տեղ գտած ի րա վա կան լու -
ծում նե րի և տե սա կետ նե րի հետ:

2005 թվա կա նի փո փո խու թյուն նե րով ՀՀ
Սահ մա նադ րու թյու նը նշում է, որ. «(...) Մար -
դուն չի կա րե լի հան ցա գոր ծու թյան հա մար մե -
ղա վոր ճա նա չել, ե թե ա րար քի կա տար ման պա -
հին գոր ծող օ րեն քով այն հան ցա գոր ծու թյուն
չի հա մար վել: (...)»19:

Նկա տի ու նե նա լով սահ մա նադ րա կան
նշված ձևա կեր պում նե րը, ինչ պես նաև նա խոր -
դիվ մեջ բեր ված ի րա վա բան-գիտ նա կան նե րի
տե սա կետ նե րը, այլ երկր նե րի փոր ձը և վեր պե -
տա կան դա տա կան ատ յա նի դիր քո րո շում նե -
րը` հա ջոր դիվ դի տարկ ման են թա կա են քննարկ -
վող հան ցա գոր ծու թյան տար բեր ձևա կեր պում -
նե րը, տար բեր ժա մա նակ նե րում ՀՀ քրեա կան
օ րենսգր քում:

ՀՀ քրեա կան օ րենս գիր քը 2008 թվա կա -
նին սահ մա նադ րա կան կար գի տա պա լու մը
նույն պես են թադ րում էր հան ցա վոր ա րարք,
սա կայն դիտ վում էր որ պես պե տա կան իշ խա -
նու թյան յու րաց ման ձև: Հան ցա վոր էին սահ -
ման վում «պե տա կան իշ խա նու թյու նը յու րաց -

նե լը՝ (...), ինչ պես նաև Հա յաս տա նի Հան րա -
պե տու թյան սահ մա նադ րա կան կար գը բռնու -
թյամբ տա պա լե լուն կամ (...) ուղղ ված գոր ծո -
ղու թյուն նե րը»: Հան ցա գոր ծու թյան հա մար նա -
խա տես ված էր պա տիժ ա զա տազրկ ման ձևով`
տա սից տասն հինգ տա րի ժամ կե տով:20 Իր տե -
սա կով դա ա ռանձ նա պես ծանր հան ցա գոր ծու -
թյուն էր:

Սահ մա նադ րա կան կար գի հի մունք ներն ա -
ռա ջին հեր թին ամ րագ րում են, թե ում է պատ -
կա նում իշ խա նու թյու նը, ինչ պես է ի րա կա նաց -
վում այդ իշ խա նու թյու նը, և ինչ մար մին ներ են
կոչ ված ի րա կա նաց նե լու: ՀՀ Սահ մա նադ րու -
թյան ա ռա ջին ե րեք ան փո փոխ հոդ ված նե րում
ամ րագր ված են ժո ղովր դա վա րա կան, ի րա վա -
կան պե տու թյան սկզբունք նե րը, ժո ղովր դի ինքն -
իշ խա նու թյու նը և մար դու ճա նա չու մը` որ պես
բարձ րա գույն ար ժեք:21 Այս սկզբունք ներն ու ղե -
նիշ են հան դի սա ցել ՀՀ Սահ մա նա դրու թյան
ողջ տեքս տում և հիմ նա րար նշա նա կու թյուն
ու նեն սահ մա նադ րա կան ինս տի տուտ նե րի ձևա -
կերպ ման հա մար:

Որ պես սահ մա նադ րա կան ամ րագ րում ու -
նե ցող հիմ նա րար սկզբունք ներ` հան րա պե տու -
թյու նը, ինք նիշ խա նու թյու նը, ժո ղովր դա վա րա -
կան, սո ցիա լա կան և ի րա վա կան պե տու թյան
սկզբունք նե րն ա ռա վել ընդ հա նուր ու ե լա կե -
տա յին են, ո րո շում են պե տու թյան կազ մա -
կերպ ման ու գոր ծու նեու թյան մյուս սկզբունք -
նե րը, ինչ պես նաեւ պե տու թյան սո ցիա լա կան
էու թյու նը և ա ռա քե լու թյու նը, պե տու թյան կազ -
մա կերպ ման և գոր ծու նեու թյան ե լա կե տա յին,
հիմ նա կան հար ցե րը (գոր ծա ռույթ նե րը, կա -
ռուց ված քը, լիա զո րու թյուն նե րը և այլն):22

Այս պի սով՝ մի շարք սահ մա նադ րա գետ ներ
բնո րո շում են սահ մա նադ րա կան կար գը որ պես
պե տու թյան կազ մա կերպ ման կարգն ամ րագրող
ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րի այն պի սի հա մա -
կարգ, ո րի պայ ման նե րում ճա նաչ վում և ե րաշ -
խա վոր վում են մար դու և քա ղա քա ցու ի րա վունք -
ներն ու ա զա տու թյուն նե րը, իսկ պե տու թյու նը
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19 ՀՀ Սահմանադրություն, հոդված 22, պարբ. 4, 2005 թվականի փոփոխություններով:
20 ՀՀ քրեական օրենսգիրք, ՀՕ-528-Ն, 2003թ., ինկորպորացիան ըստ 28.11.2007թ. ՀՕ-275-Ն օրենքով

փոփոխությունների, հոդված 300 մաս 1:
21 Հայաստանի Հանրապետության 2015 թ. խմբագրությամբ Սահմանադրությունը.– Վ. Պողոսյան, Ն. Սարգսյան.–

Երևան: Տիգրան Մեծ, 2016թ.– 448 էջ: էջ 24-25:
22 Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության մեկնաբանություններ / ընդհանուր խմբագրությամբ` Գ. Հա -

րու թյունյանի, Ա. Վաղարշյանի.– Երևան: «Իրավունք», 2010թ.– 1086 էջ: էջ 40:
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են թարկ վում է ի րա վուն քին և ա մե նից ա ռաջ՝ ժո -
ղովր դա վա րա կան Սահ մա նա դրու թյա նը:23

Մեջ բեր ված հաս կա ցու թյան հա մա տեքստում
անհ րա ժեշ տու թյուն է ա ռա ջա նում սահ մա նա զա -
տել, թե քննարկ վող հոդ վա ծով սահ ման ված
հան ցա կազ մի առ կա յու թյան մա սին խոսք կարո՞ղ
է լինել վե րը նշված ար ժեք նե րին և կար գե րին
ցան կա ցած դեպ քում ոտնձ գե լու պայ ման նե րում,
թե՞ Սահ մա նադ րու թյան կոնկ րետ հոդ վա ծով ձևա -
կերպ ված ինս տի տուտ նե րի նկատ մամբ նպատա -
կուղղ ված ոտնձ գու թյան դեպ քում: Ինչ պես արդեն
նշվեց՝ սահ մա նադրա կան կար գը սահ մա նող
պետա կա նաս տեղծ նշա նա կու թյուն ու նե ցող
սկզբունք նե րը հիմ նա րար են սահ մա նադ րա կան
բո լոր ինս տի տուտ նե րի հա մար և վեր ջին հաշվով
ձևա վո րում են դրանք: Այդ իսկ պատ ճա ռով կար -
ծում ենք, թե սահ մա նադ րա կան կար գի տա պա -
լու մը` որ պես հան ցա վոր ա րարք, կա տար ված
պետք է հա մա րել բո լոր այն դեպ քե րում, երբ
ան ձը նպա տա կադր ված հան ցա վոր ոտձ գու թյուն
է կա տա րում ժո ղովր դի և պե տա կա նու թյան
համար հիմ նա րար ու կեն սա կան նշա նա կու թյուն
ու նե ցող ար ժեք նե րի և սկզբունք նե րի նկատմամբ:
Վեր ջին նե րիս սահ մա նա փա կու մն ա ռան ձին
ինստի տուտ նե րով կամ Սահ մա նադ րու թյան հոդ -
ված նե րի մի ջո ցով սահ ման նե րի մեջ դնե լով միայն
սահ մա նա փա կում է հան ցա վոր ա րար քին հա -
մա չափ հար կադ րան քի մի ջո ցով պատաս խա -
նե լու պե տու թյան հնա րա վո րու թյու նը:

Հա մե մա տա կան ներ անց կաց նե լով Ֆրան -
սիա յի Հան րա պե տու թյան քրեա կան օ րենս -
գրքում տեղ գտած կար գա վո րում նե րի հետ`
նշենք, որ Ֆրան սիա յի քրեա կան օ րենսգր քի
մի ամ բողջ գլուխ նվիր ված է սահ մա նադ րա -
կան ինս տի տուտ նե րի և տա րած քա յին ամ բող -
ջա կա նու թյան դեմ ուղղ ված հան ցա գոր ծու թյուն -
նե րին` «Այլ ոտնձ գու թյուն ներ Հան րա պե տու -
թյան հան րա յին կար գի և տա րած քա յին ամ -
բող ջա կա նու թյան նկատ մամբ»:

Ֆրան սիա յի Հան րա պե տու թյան քրեա կան
օ րենսգր քի 412-1-րդ հոդ վա ծով քրեո րեն պատ -
ժե լի է հա մար վում այն ոտնձ գու թյու նը, որն ար -
տա հայտ վում է մեկ կամ մի քա նի բռնի գոր ծո -
ղու թյուն նե րով, ո րոնք ի րենց բնույ թով վտան գի
տակ են դնում Հան րա պե տու թյան հան րա յին
կար գը կամ ոտնձ գում են Հան րա պե տու թյան
տա րած քա յին ամ բող ջա կա նու թյա նը: Հան ցա -
գոր ծու թյու նը պատժ վում է ա զա տազրկ մամբ`
մինչև 30 տա րի ժամ կե տով, և տու գան քով`
մինչև 450000 եվ րո գու մա րի չա փով:24

Հան րա պե տու թյան հան րա յին կար գը կազ -
մում են Հին գե րորդ հան րա պե տու թյան Սահ -
մա նադ րու թյամբ ամ րագր ված բո լոր ինս տի -
տուտ նե րը:25 Բա ցի այդ՝ քրեո րեն պատ ժե լի է
ոչ թե կար գե րի տա պա լու մը՝ ինչ պես Հա յաս -
տա նի Հան րա պե տու թյան քրեա կան օ րենս -
գրքի ձևա կերպ ման դեպ քում, այլ ան գամ՝ դրանք
հան ցա վոր ոտնձ գու թյուն նե րի մի ջո ցով վտան -
գի տակ դնե լը:

Այ դու հան դերձ՝ պետք է նշել, որ հայ րե նա -
կան քրեա կան ի րա վուն քում, ի րա վա բան-գիտ -
նա կան նե րի մեկ նա բա նու թյուն նե րի հա մա ձայն՝
քննարկ վող հոդ վա ծով սահ ման ված հան ցա -
կազ մի շրջա նակ նե րում այդ պի սի գոր ծո ղու -
թյուն ներ կա րող էին հա մար վել պե տա կան իշ -
խա նու թյան կա ռուց ված քի փո փո խու թյուն նե րը,
իշ խա նու թյան ա ռան ձին ինս տի տուտ նե րի վե -
րա ցու մը և դրանց փո խա րեն նոր ինս տի տուտ -
նե րի սահ մա նու մը, կա ռա վար ման ժո ղովր դա -
վա րա կան սկզբունք նե րի վե րա ցու մը, մար դու
և քա ղա քա ցու ի րա վունք նե րի ու ա զա տու թյուն -
նե րի սահ մա նա փա կու մը և այլն:26

Ըստ էու թյան՝ այս հան ցա գոր ծու թյան ան -
մի ջա կան օբ յեկ տը սահ մա նադ րա կան կար գի
հի մունք ներն են, այն հիմ նա րար ար ժեք նե րը, ո -
րոնք միա վո րում են հա սա րա կու թյա նը ան կախ
պե տա կա նու թյուն ձևա վո րե լիս, որ տեղ ցան կա -
ցած անձ պետք է պաշտ պան ված լի նի իր ֆի զի -
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23 Конституционное право Российской Федерации: учеб. для вузов / М. В. Баглай.– 6-е изд., изм. и доп.– Москва:
Норма, 2007.– 784 с; стр. 115.
Конституционное право России: Учебное пособие / Катков Д.Б., Корчиго Е.В. / Отв. ред. академик РАЕН Ю.А. Ве-
денеев.– Москва: Юриспруденция, 2001.– 288c.; с. 38.

24 Code Pénal de la République française de 22 juillet 1992, version en vigueur 7 aout 2018, Article 412-1 alinéa 1, 2.
25 Constitution de la République française du 4 octobre 1958, version consolidée au 07 août 2018.
26 «Հայաստանի Հանրապետության քրեական իրավունք: Հատուկ Մաս (երկրորդ հրատարակություն` փոփոխություններով

և լրացումներով)./Ս. Առաքելյան, Ա. Գաբուզյան, Հ. Խաչիկյան, Գ. Ղազինյան, Ն. Մաղաքյան, Ա. Մարգարյան, Տ. Սի -
մոնյան, Վ. Քոչարյան.– Երևանի պետ. Համալս.– Երևան: ԵՊՀ հրատ. 2006թ.– 968 էջ: էջ 770:



կա կան ան ձեռնմ խե լիու թյան և հիմ նա րար ի րա -
վունք նե րի նկատ մամբ ոտնձ գու թյուն նե րից: Ան -
ձինք ի րենց պաշտ պան ված պետք է զգան հա -
սա րա կու թյան այլ ան դամ նե րից, սա կայն ա ռա -
ջին հեր թին պետք է ա պա հո վագրված լի նեն
այն ան ձանց ոտնձ գու թյուն նե րից, ով քեր հենց
կոչ ված են ա պա հո վե լու ի րա վա կար գը և դրա ե -
րաշ խա վո րն են: Հան ցա գոր ծու թյան օբ յեկ տիվ
կող մը, inter alia, կա րող է դրսևոր վել՝ հա սա րա -
կու թյան անվ տան գու թյան և նրա բնա կա նոն
կյան քի ա պա հով ման նշա նա կու թյուն ու նե ցող
ինս տի տուտ նե րը խա թա րե լով, դրանք վե րաց -
նե լով կամ վե րա փո խե լով, ինչի հետևանքով այդ
ինս տի տուտ նե րը կդառ նան «գոր ծիք» հան ցա -
վո րի հա մար` վե րաց նե լու ժո ղովր դա վա րա կան
հա սա րա կար գում ըն դուն ված կա ռա վար ման
սկզբունք նե րը և կոպ տո րեն խախ տե լու ան ձանց
հիմ նա րար ա զա տու թյուն նե րը և ի րա վունք նե -
րը: Ընդ ո րում՝ նման գոր ծո ղու թյուն նե րն ա -
ռերևույթ կա րող են ար տա հայտ վել Սահ մա նա -
դրու թյամբ կամ օ րենք նե րով վե րա պահ ված լիա -
զո րու թյուն նե րի շրջա նակ նե րում գոր ծե լով, ինչ -
պես նաև ո րո շա կի կար գա վի ճա կից բխող լիա -
զո րու թյուն ներն ի րա կա նաց նե լով, ո րոնք, թեև
ձևա կա նո րեն կա րող են հա մա պա տաս խան լի -
նել սահ մա նադ րա կան կամ օ րենսդ րա կան պա -
հանջ նե րին, այ դու հան դերձ՝ բո վան դա կա յին դի -
տարկ մամբ ակն հայտ կդառ նա դրանց հան ցա -
վոր` սահ մա նադ րա կան կար գի հի մունք նե րի
հետ լիո վին ան հա մա պա տաս խան, դրանց դեմ
և դրանց հա կադր վող, այ սինքն՝ հա կա սահ մա -
նադ րա կան27 լի նե լը:

Ա ռանձ նա հա տուկ հե տաքրք րու թյան է ար -
ժա նի այն հան գա ման քը, որ ֆրան սիա կան
քրեաի րա վա կան օ րենսդ րու թյամբ իշ խա նու թյան
ներ կա յա ցուց չի` քննարկ վող հան ցա կազ մի սու -
բյեկտ հան դի սա նա լը ոչ միայն կաս կա ծի տակ
չի դրվում, այլ մեջ բեր ված հան ցա վոր ա րար քը
հան րա յին կա ռա վար ման գոր ծա ռույթ ներ ու նե -
ցող ան ձի կող մից կա տար վե լու դեպ քում պատըժ -
վում է ընդ հուպ մինչև ցմահ ա զա տազրկ մամբ և

տու գան քով` մինչև 750000 եվ րո գու մա րի չա -
փով:28 Ընդ ո րում՝ այդ դեպ քում քրեա կան օ -
րենսգր քով սահ ման ված կար գով նա խա տես -
ված են պա տի ժը կրե լուց պայ մա նա կան վա ղա -
ժամկետ ա զատ վե լու ա վե լի ծանր պայ ման ներ:29

«ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քում փո փո խու թյուն -
ներ և լ րա ցում ներ կա տա րե լու մա սին» 2009
թվա կա նի մար տի 18-ի ՀՀ օ րեն քով մի շարք
կա ռուց ված քա յին փո փո խու թյուն նե րի են թարկ -
վե ցին քրեա կան օ րեն քով նա խա տես ված ո րոշ
հոդ ված ներ, այդ թվում՝ 300-րդ հոդ վա ծը, որը,
ըստ էու թյան՝ տրոհ վեց ե րեք ա ռան ձին հոդ վա -
ծի:30 Օ րենս գիր քը զուտ տեխ նի կա պես լրացվեց
300.1-րդ հոդ վա ծով, որն իր բո վան դա կու թյամբ
և կա ռուց ված քա յին տար րե րով ամ բող ջո վին
համ ընկ նում է նա խորդ պար բե րու թյան մեջ ներ -
կա յաց ված «Սահ մա նադ րա կան կար գը տա պա -
լե լը» հան ցա գոր ծու թյան հատ կա նիշ նե րին: Լրաց -
ված հոդ վա ծը որ պես հան ցա գոր ծու թյուն է սահ -
մա նում «Սահ մա նադ րա կան կար գը տա պա լե լը`
Սահ մա նադ րու թյան 1-ից 5-րդ հոդ ված նե րով կամ
6-րդ հոդ վա ծի ա ռա ջին մա սով նա խա տես ված
որևէ նոր մը փաս տա ցի վե րաց նե լը, որն ար տա -
հայտ վում է ի րա վա կան հա մա կար գում այդ նոր -
մի գոր ծո ղու թյան դա դա րեց մամբ»:31 Այս պի սով՝
հա մադ րե լով մեջ բեր ված ձևա կեր պու մը մինչ փո -
փո խու թյու նն առ կա կար գա վոր ման հետ, ինչ -
պես նաև դի տար կե լով դրանք ինչ պես 2005թ.,
այն պես էլ 2015թ. փո փո խու թյուն նե րով ՀՀ Սահ -
մա նա դրու թյան հա մա պա տաս խան դրույթ նե րի
հետ՝ ան խու սա փե լիո րեն հանգում ենք այն եզ -
րա հանգ ման, որ լրաց ված 300.1-րդ հոդ վա ծով
կոնկ րե տաց վել են, թե ինչ պի սի՛ ինս տի տուտ ներ
պետք է նկա տի ու նե նալ սահ մա նադ րա կան կար -
գը տա պա լե լու մա սին խո սե լիս, երբ քննար կման
ա ռար կա դառ նա դրան ցից որևէ մե կը կամ դրանք
ամ բող ջու թյամբ վե րաց նե լը: Ընդ ո րում՝ ա րար -
քում քննարկ վող հոդ վա ծով նա խա տես ված հան -
ցա կազմն առ կա է, երբ գոր ծո ղու թյուն նե րի
հետևանքով փաս տա ցի վե րաց վում է թվարկ -
ված նոր մե րից ցան կա ցած մե կի գոր ծո ղու թյու -
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27 «Հակասահմանադրական», «Արդի հայերենի բացատրական բառարան», Հատոր 1, Է. Բ. Աղայան: «Հայաստան»
հրատ., Երևան 1976թ., էջ 794:

28 Code Pénal de la République française de 22 juillet 1992, version en vigueur 7 aout 2018, Article 412-1 alinéa 3:
29 Ibid., Article 132-23, alinéa 1, 2.
30 «ՀՀ քրեական օրենսգրքում փոփոխություններ և լրացումներ կատարելու մասին» ՀՀ օրենք, ՀՕ-53-Ն, 18 մարտի

2009թ., հոդված 7 և 8:
31 ՀՀ քրեական օրենսգիրք, ՀՕ-528-Ն, 2003թ., հոդված 300.1-րդ մաս 1:



59

ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ

նը, ոչ թե նոր մե րի ամ բողջ հա մա կար գը՝ միա -
սին վերց ված: Այս կա պակ ցու թյամբ պետք է նշել
փաս տա բան Ա րամ Վարդևան յա նի հա կա փաս -
տար կը, ո րով տե սա կետ է ներ կա յաց վում այն
մա սին, թե Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի կող -
մից 2018 թվա կա նի մար տի 8-ի ՍԴՈ-736 ո րոշ -
մամբ իր լիա զո րու թյուն նե րի կա տար ման պայ -
ման նե րում խոսք չի կա րող լինել սահ մա նադ րա -
կան նոր մի գոր ծո ղու թյան դա դա րեց ման մա -
սին, քա նի որ նույն կերպ Նա խա գա հի հրա մա -
նա գի րը կա րող էր վի ճարկ վել իր սահ մա նա -
դրա կա նու թյան մա սով: Մինչ դեռ մե ղա դրան քում
նշված հրա մա նագ րում սահ մա նադրա կան կար -
գի տա պալ ման մա սին խոս վում է՝ ոչ թե սահ մա -
նադ րա կան ար դա րա դա տու թյան ի րա կա նաց -
ման մե խա նիզմ նե րը փաս տա ցի վե րաց նե լով,
այլ՝ նույն հրա մա նա գի րն իր բո վան դա կա յին
դրույթ նե րով դի տար կե լով դրա ստեղ ծած փաս -
տա ցի դրու թյան մա սին, ինչն էլ հենց սահ մա -
նադ րա կան կար գը բռնու թյամբ տա պա լե լուն է
հան գեց րել: Ու շադ րու թյուն է պետք դարձ նել, որ
300.1-րդ հոդ վա ծով բռնու թյամբ սահ մա նա դրա -
կան կար գը տա պա լե լու մե ղադ րանք ա ռա ջա -
դրե լը կա րող է ի րա վա չափ հա մար վել, քան զի
նախ կին 300-րդ հոդ վա ծի շրջա նակ նե րում լիո -
վին տե ղա վոր վում է:

Այս ա մե նի հետ մեկ տեղ՝ պետք է աչ քաթող
չա նել նոր մի մեկ նա բան ման կա նոն նե րը, որոնց
հա մա ձայն` «նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տի նոր -
մը մեկ նա բան վում է` հաշ վի առ նե լով նոր մա -
տիվ ի րա վա կան ակտն ըն դու նե լիս դա ըն դու -
նող մարմ նի նպա տա կը` (...)»:32 Ե թե ընդ հա -
նուր դի տարկ ման ա ռար կա ենք դարձ նում 2009
թվա կա նի մար տի 18-ի ՀՕ-53-Ն օ րեն քը, ա պա
պարզ է դառ նում, որ դրա նով քրեա կան օ -
րենսգր քում պար զա բան վել են նաև մի շարք
այլ հաս կա ցու թյուն ներ, ո րոնք մինչ այդ պար -
զա պես ձևա կերպ ված չեն ե ղել քրեա կան օ -
րենսգր քում, սա կայն դրանց առ կա յու թյու նը
կամ բա ցա կա յու թյու նը ոչ մի կերպ չի պայ մա -
նա վո րում ա րար քի հան ցա վոր լի նել կամ չլի նե -
լը: Այ սինքն՝ վեր լու ծու թյան շնորհիվ եզ րա կաց -
նում ենք, որ օ րեն քի ըն դուն մամբ օ րենս դրի
կամքն ուղղ ված է ե ղել ի րա վա կան ո րո շա կիու -
թյան ամ րապնդ մա նը:

Ա վե լին՝ ե թե ևս մեկ ան գամ էն գել  յան
սկզբունք նե րի լույ սի ներ քո դի տար կենք ՀՀ
քրեա կան օ րենսգր քի 300-րդ հոդ վա ծի նախ -
կին և ներ կա յիս ձևա կեր պում նե րը, ինչ պես նաև
300.1-րդ և 300.2-րդ հոդ ված նե րը և, դրանք
միմ յանց հետ հա մադ րե լով, կրկին հա մոզ վում
ենք դրանց կի րա ռե լիու թյան ի րա վա չա փու թյան
հար ցում, քան զի այն հան գա ման քը, որ բա ժա -
նու մը պարզ, տեխ նի կա պես տար բեր հոդ ված -
նե րի միջև բա ժա նումն է, ակն հայտ է դառ նում
նաև այն փաստից, որ ե րեք հոդ վածով նա խա -
տես ված հան ցա գոր ծու թյուն նե րը օ րենս դի րը
դի տել է հա վա սա րա պես հան րո րեն վտան գա -
վոր, ե րեքն ա ռանձ նա պես ծանր հան ցա գոր -
ծու թյուն ներ են և, ինչ պես մինչև 2009 թվա կա -
նը 300-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված հան ցա -
գոր ծու թյու նը, այն պես էլ դրա նից հե տո ե րեք
հոդ վածով նա խա տես ված հան ցա գուր ծու թյուն -
նե րը պատժ վում են ա զա տա զրկմամբ` տա սից
տասն հինգ տա րի ժամ կե տով:

Նկա րագր ված ե լա կե տա յին դրույթ նե րի
պայ ման նե րում ակն հայտ է ՀՀ քրեա կան օ -
րենսգր քի 300.1-րդ հոդ վա ծի կի րա ռե լիու թյան
ի րա վա չա փու թյու նը, ինչ պես նաև իշ խա նու -
թյան ներ կա յա ցուց չի կող մից նման հան ցա վոր
ա րար քի կա տար ման ո րա կու մն այդ հոդ վա -
ծով: Ա վե լին՝ նկա տի ու նե նա լով մի շարք հրա -
պա րա կա յին հայ տա րա րու թյուն ներ, կո չեր կամ
ի րա վա պահ հա մա կար գի աշ խա տան քին տրված
ո րա կում ներ` ուղղ ված վա րույթն ի րա կա նաց -
նող մարմ նին և դա տա վա րա կան ղե կա վա րում
ի րա կա նաց նող պաշ տո նա տար ան ձանց, եզ -
րա կաց նում ենք, որ գնա հա տա կան նե րը, ո -
րոնք թեև ա ռերևույթ միահ յուս ված են հիմ նա -
վոր ի րա վա կան փաս տար կում նե րի հետ, ի րա -
կա նում ոչ այլ ինչ են, քան ի րա վա կան դե մա -
գո գիա յի դրսևո րում, որն ի րա կա նաց վում է՝
օգտ վե լով հա սա րա կու թյան ա ռան ձին շեր տե -
րի մեջ վա րույթն ի րա կա նաց նող մար մին նե րի
նկատ մամբ անվս տա հու թյու նից, ինչ պես նաև
ի րա վա գի տակ ցու թյան ընդ հա նուր աս տի ճա -
նից, ինչը, ան կաս կած, կա րող է ազ դել ի րա վա -
կի րառ տար բեր երևույթ նե րի ի րա վա չա փու թյու -
նը գնա հա տե լիս:
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ՀԱՅԿ ՄԿՐՏՉՅԱՆ
ՀՀ ԳԱԱ Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և 
իրավունքի ինստիտուտի ասպիրանտ

ԱՆՁԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՈՒՄԸ ՈՐՊԵՍ ՔՐԵԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԵՎ
ՊՐԱԿՏԻԿԱՅԻ ԱՌԱՋՆԱՀԵՐԹՈՒԹՅՈՒՆ

Սույն հոդ վա ծում հան գա մա նո րեն վեր լու ծու թյան է են թարկ վում ան ձի անվ տան գու թյան ա պա հով ման հիմ -
նախն դի րը` քրեա կան ի րա վուն քի տե սու թյան և պ րակ տի կա յի տե սանկ յու նից: Հոդ վա ծում հատ կա պես ընդգծ վում է,
որ ան ձի անվ տան գու թյան քրեաի րա վա կան պաշտ պա նու թյունն իր բա ցա ռիկ կարևո րու թյամբ պետք է նե րառ վի ՀՀ
ազ գա յին անվ տան գու թյան ռազ մա վա րու թյան բո վան դա կու թյան մեջ:

Բա նա լի բա ռեր. ան ձի անվ տան գու թյուն, քրեա կան ի րա վունք, քրեաի րա վա կան պաշտ պա նու թյուն, ազ գա յին
անվ տան գու թյան ռազ մա վա րու թյուն, մար դու ի րա վունք ներ և ա զա տու թյուն ներ:

АЙК МКРТЧЯН
Аспирант Института философии, социологии и права НАН РА

ОБЕСПЕЧЕНИЕ ЗАЩИТЫ ЛИЧНОСТИ С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ТЕОРИИ УГОЛОВНОГО ПРАВА И 
ПРИОРИТЕТА ПРАКТИКИ

В научной статье детально проанализирована основная проблема обеспечения безопасности личности с точки
зрения теории уголовного права и практики. В статье особо подчеркнуто то, что уголовно-правовая защита
безопасности личности в своей исключительной важности должна быть включена в содержание стратегии национальной
безопасности РА.

Ключевые слова: безопасность личности, уголовное право, уголовно-правовая защита, стратегия национальной
безопасности, права и свободы человека.

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

THE PROVISION OF PERSON’S SECURITY AS A PRIORITY IN CRIMINAL LAW THEORY AND PRACTICE

The article profoundly analysis the issue of person’s security provision from the point of view of criminal law theory and
practice. The article especially highlights that the criminal-legal protection of person’s security should be included in the
content of national security strategy of the RA.

Keywords: person’s security, criminal law, criminal-legal protection, national security strategy, human rights and
freedoms. 
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ԶԱՐՈՒՀԻ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
ՀՀ պետական կառավարման ակադեմիայի 
պայմանագրային դասախոս

ԱՆՁԻ ՊԱՇՏՊԱՆԱԿԱՆ ՄԵԽԱՆԻԶՄՆԵՐԸ՝ ՈՐՊԵՍ ԿՈՌՈՒՊՑԻՈՆ ՎԱՐՔԱԳԾԻ ՊԱՏՃԱՌ

Հոդ վա ծում հե ղի նա կի կող մից ա ռաջ քաշ ված խնդիր նե րից և դրանց վեր լու ծու թյան արդ յունք նե րից, ինչ պես
նաև հե ղի նա կի ի րա կա նացրած հե տա զո տու թյուն նե րից պարզ վել է, որ ան ձի հո գե կա նի պաշտ պա նա կան մե խա -
նիզմ նե րը, մաս նա վո րա պես՝ ար տամ ղու մը, պրո յեկ ցիան, ին տե լեկ տուա լի զա ցիան, տե ղա կա լու մը, բա ցա սու մը, հե -
տա դի մու թյու նը, սուբ լի մա ցիան, կա րող են դառ նալ կո ռուպ ցիոն վար քագ ծի պատ ճառ ներ: Միա ժա մա նակ նաև ներ -
կա յաց վել է, որ պաշտ պա նա կան մե խա նիզմ նե րից ո րոշ նե րը հա մա պա տաս խան ի րա վի ճա կում, կա րող են դառ նալ
նաև հա կա կո ռուպ ցիոն վար քագ ծի խթան: 

Բա նա լի բա ռեր. կո ռուպ ցիա, կա շա ռա կեր, կո ռուպ ցիո ներ, ար տամ ղում, պրո յեկ ցիա, ին տե լեկ տուա լի զա ցիա,
տե ղա կա լում, բա ցա սում, ինք նաար դա րա ցում, հե տա դի մու թյուն, սուբ լի մա ցիա, կո ռուպ ցիոն վար քա գիծ, հա կա կո -
ռուպ ցիոն վար քա գիծ:
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ՍԵՂՄԱԳՐԵՐ / АБСТРАКТЫ / ABSTRACTS

ЗАРУИ АРУТЮНЯН 
Преподователь Академии Управления РА

ЗАЩИТНЫЕ МЕХАНИЗМЫ ЛИЧНОСТИ КАК ПРИЧИНА КОРРУПЦИОННОГО ПОВЕДЕНИЯ

Задачи, поднятые автором статьи, и результаты их анализа, а также исследования, осуществленные им,
выявили, что защитные механизмы психики личности, в частности, вытеснение, проекция, интеллектуализация,
замещение, отторжение, регресс, сублимация, могут стать причинами коррупционного поведения. В то же время
также представлено, что в соответствующией ситуации некоторые из защитных механизмов могут стать стимулом ан-
тикоррупционного поведения.

Ключевые слова: коррупция, взяточник, коррупционер, вытеснение, проекция, интеллектуализация, замещение,
отторжение, регресс, сублимация, коррупционное поведение, антикоррупционное поведения.

ZARUHI HARUTYUNYAN
Lecturer on contract basis at the Faculty of Trainings, 
Qualification and Research Activities at Public Administration 
Academy of the Republic of Armenia

PERSONAL PROTECTIVE MECHANISMS AS A CAUSE OF CORRUPTION BEHAVIOR

The tasks raised by the author of the article and the results of their analysis as well as the research carried out by the
latter revealed that the protective mechanisms of the personality psyche, in particular, displacement, projection,
intellectualization, substitution, rejection, regression, sublimation, can become the causes for corrupt behavior. At the same
time, it is also presented that in an appropriate situation some of the protective mechanisms can become an incentive for
anti-corruption behavior. 

Keywords: corruption, bribe taker, corruptor, displacement, projection, intellectualization, substitution, rejection,
regression, sublimation, corruption behavior, anti-corruption behavior.
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ԵՐԵՄԻԱ ԱՍԱՏՐՅԱՆ ԱՐՄԵՆ ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ
ՀՀ ԳԱԱ «Փորձաքննությունների ազգային բյուրո» ՀՀ ԳԱԱ «Փորձաքննությունների ազգային բյուրո» 
ՊՈԱԿ-ին կից Քրեաբանության կիրառական ՊՈԱԿ-ին կից Քրեաբանության կիրառական 
հիմնախնդիրների գիտահետազոտական կենտրոնի հիմնախնդիրների գիտահետազոտական կենտրոնի 
քրեաբան գիտական խորհրդատու, ՀՀ ոստիկանության շտաբի պետ, 

իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

ԿԱՆԱՆՑ ՀԱՆՑԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ՎԻՃԱԿԸ, ՄԱԿԱՐԴԱԿԸ, ՇԱՐԺԸՆԹԱՑԸ ԵՎ ԿԱՌՈՒՑՎԱԾՔԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ (ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ՎԻՃԱԿԱԳՐՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄԱՆ ՎՐԱ)

Հան ցա վո րու թյան տա րած վա ծու թյան, հան րա յին վտան գա վո րու թյան աս տի ճա նի գնա հատ ման հա մար անհ -
րա ժեշտ է ի րա կա նաց նել հան ցա վո րու թյան վե րա բեր յալ պաշ տո նա կան վի ճա կագ րու թյան տվյալ նե րի վեր լու ծու թյուն:
Դա թույլ է տա լիս գնա հա տել հան ցա վո րու թյան և դրա ա ռան ձին տե սակ նե րի վի ճա կը, մա կար դա կը, կա ռուց ված քը,
զար գաց ման մի տում նե րը տե ղի և ժա մա նա կի կոնկ րետ պայ ման նե րում, հան ցա վո րու թյան դեմ պայ քա րի և դրա կան -
խար գել ման գոր ծում ի րա կա նաց վող մի ջո ցա ռում նե րի արդ յու նա վե տու թյու նը, հա րա բե րա կա նո րեն ճշմար տա ցի պատ -
կե րա ցում կազ մե լ հան ցա վո րու թյան ա պա գա վի ճա կի մա սին և դրա հի ման վրա հան ցա վո րու թյան կանխ ման արդ յու -
նա վետ մի ջոց ներ մշա կել:

Հոդ վա ծում ներ կա յաց վում է ՀՀ-ում կա նանց հան ցա վո րու թյան վե րա բեր յալ պաշ տո նա կան վի ճա կագ րու թյան
ման րա մասն վեր լու ծու թյուն, ին չը թույլ է տա լիս բա ցա հայ տել այդ հանցավորության մա կար դա կը, կա ռուց ված քը,
շար ժըն թա ցը, զար գաց ման մի տում նե րը, ինչ պես նաև հան ցանք կա տա րած կա նանց անձ նա յին և սո ցիալ-ժո ղովր -
դագ րա կան ո րոշ ա ռանձ նա հատ կու թյուն ներ:

Բա նա լի բա ռեր. հան ցանք կա տա րած կա նայք, հան ցա վո րու թյուն, պաշ տո նա կան վի ճա կագ րու թյուն, կա նանց
հան ցա վո րու թյուն, քրեաբանություն:

Օ
Ր

Ի
Ն

Ա
Կ

Ա
Ն

Ո
Ւ

Թ
Յ

Ո
Ւ

Ն
  №

1
0

8
  2

0
1

8



62

ՍԵՂՄԱԳՐԵՐ / АБСТРАКТЫ / ABSTRACTS
Օ

Ր
Ի

Ն
Ա

Կ
Ա

Ն
Ո

Ւ
Թ

Յ
Ո

Ւ
Ն

  №
1

0
8

  2
0

1
8

ЕРЕМИЯ АСАТРЯН                                                                                                         АРМЕН ГУКАСЯН
Криминолог Научно-исследовательского центра            Научный советник Научно-исследовательского центра 
прикладных проблем криминологии при ГНКО                              прикладных проблем криминологии при ГНКО 
“Национальное бюро экспертиз” НАН РА                                       “Национальное бюро экспертиз” НАН РА, 

начальник штаба Полиции РА, кандидат юридических наук, доцент

СОСТОЯНИЕ, УРОВЕНЬ, ДИНАМИКА И СТРУКТУРА ЖЕНСКОЙ ПРЕСТУПНОСТИ В РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ 
(НА ОСНОВЕ ОФИЦИАЛЬНОЙ СТАТИСТИКИ)

Для определения уровня распространенности преступности и его общественной опасности необходимо произвести
анализ официальной статистики. Подобный аланиз позволяет оценить состояние, уровень, строение, тенденции
развития преступности и ее отдельных видов в условиях определенного места и времени, а также эффективность
различных мероприятий в борьбе с преступностью и ее предотвращении, составить сравнительно реалистичное и
правдивое представление о будущем состоянии преступности и на основе этого разработать эффективные меры для
предотвращения таких преступлений.

В статье представлено подробное описание официальной статистики женской преступности в Республике
Армения, что позволяет выявить ее уровень, структуру, динамику и тенденции развития, а также некоторые
особенности – личностные и социально-демографические женщин, совершивших преступление.

Ключевые слова: женщины совершившие преступление, преступность, официальная статистика, женская пре-
ступность, криминология.

YEREMIA ASATRYAN ARMEN GHUKASYAN
criminologist of the Scientific Research Center of scientific adviser of the Scientific Research Center of 
Applied problems in Criminology adjacent to Applied problems in Criminology adjacent to 
“National Bureau of Expertises” SNPO NAS, RA “National Bureau of Expertises” SNPO NAS RA, 

the head of Headquarters of the Police of RA, 
PHD (Doc. of legal science), associate professor

FEMALE CRIMINALITY STATE, RATE, DYNAMICS AND STRUCTURE IN THE REPUBLIC OF ARMENIA 
(ON THE BASIS OF THE OFFICIAL STATISTICS)

To determine the degree of prevalence of crime and its public danger it is necessary to analyze the official statistics. It
will allow to assess the situation, rate, structure, development trends of crime and its individual types in conditions of a
particular place and time, effectiveness of various interventions in the fight against crime and its prevention, to make
relatively truthful vision of the future state of crime and on its basis to develop effective measures for their preivention.

This article amed at providing a detailed view of the official statistics of female criminality in the RA, which allows to
identify their rate, structure, dynamics and development trends, as well as personal and socio-demographic characteristics
of the women who have committed crime.

Keywords: women who have committed crime, crime, official statistics, female criminality, criminology.
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ՊԱՐԳԵՎ ՕՀԱՆՅԱՆ
իրավաբանական գիտությունների թեկնածու

ՊԱՏԻԺԸ ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆՈՐԵՆ ՉԿԻՐԱՌԵԼՈՒ ՕՐԵՆՍԴՐԱԿԱՆ ԵՎ ԴԱՏԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

Սույն գի տա կան հոդ վա ծում հե ղի նա կը, վեր լու ծե լով տե սու թյու նում և պ րակ տի կա յում առ կա հիմ նադ րույթ ներն
ու առ կա խնդի րե րը, ներ կա յաց րել է պա տի ժը պայ մա նա կա նո րեն չկի րա ռե լու օ րենսդ րա կան և դա տա կան հիմ նա -
խնդիր նե րը, վեր լու ծու թյան են թար կել դրանք և հան դես ե կել օ րենսդ րա կան լրաց ման ա ռա ջար կու թյամբ: 

Հե ղի նա կի կող մից հոդ վա ծում ներ կա յաց վել են պա տի ժը պայ մա նա կա նո րեն չկի րա ռե լու վե րա բեր յալ մի շարք
գիտ նա կան նե րի մո տե ցում ներ, գի տա կան աշ խա տու թյուն ներ, հե ղի նա կա վոր կար ծիք ներ ու ՀՀ Վճ ռա բեկ դա տա րա -
նի կող մից կա յաց ված մի շարք նա խա դե պա յին ո րո շում ներ:

Հոդ վա ծում նկա րագր վում է ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 70-րդ հոդ վա ծի օ րենսդ րա կան բա ցը, այդ հոդվածի բա -
ցա սա կան կող մերը, և ա ռա ջարկ է ար վում դա կար գա վո րել: Մաս նա վո րա պես՝ հոդ վա ծով ար ված վեր լու ծու թյան արդ -
յուն քով՝ հե ղի նա կը եզ րա հան գում է, որ դա տա րա նը, որ պես կա նոն, չպետք է պա տի ժը պայ մա նա կա նո րեն չկի րա ռի,
ե թե առ կա չեն հան ցա վո րի ան ձը բնու թագ րող «դրա կան» տվյալ ներ և պա տիժն ու պա տաս խա նատ վու թյու նը մեղ -
մաց նող, գո նե մեկ հան գա մանք, չպետք է պա տի ժը պայ մա նա կա նո րեն չկի րա ռե լու մա սին ո րո շում կա յաց վի, ե թե առ -
կա են հան ցա վո րի ան ձը բնու թագ րող «բա ցա սա կան» տվյալ ներ և (կամ), ա ռա վել ևս, պա տի ժը և պա տաս խա նատ -
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վու թյու նը ծան րաց նող թե կուզ և մեկ հան գա մանք: Ինչ պես նաև պա տի ժը պայ մա նա կա նո րեն չկի րա ռե լու մա սին ո րո -
շում կա յաց նե լիս՝ դա տա րա նը պետք է պար տա դիր պար տա կա նու թյուն սահ մա նի, որն էլ զգա լիո րեն կբարձ րաց նի
պա տի ժը պայ մա նա կա նո րեն չկի րա ռե լու ինս տի տու տի արդ յու նա վե տու թյու նը, հատ կա պես՝ տու ժո ղին պատ ճառ ված
վնա սի հա տուց ման պար տա կա նու թյուն սահ մա նե լու մա սով, որ պի սի պա հան ջը, ինչ պես նաև՝ դա տա պարտ յա լի վրա
դրված այլ պար տա կա նու թյու նը չկա տար վե լու դեպ քում նշա նակ ված պա տի ժը պետք է կի րառ վի:

Բա նա լի բա ռեր. պա տի ժը պայ մա նա կա նո րեն չկի րա ռել, նա խա դեպ, հան ցա վո րի ան ձը բնու թագ րող տվյալ ներ,
մեղ մաց նող հան գա մանք, ծան րաց նող հան գա մանք, վնա սի հա տու ցում:

ПАРГЕВ ОГАНЯН
Кандидат правоведения

ОСНОВНЫЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫЕ И СУДЕБНЫЕ ПРОБЛЕМЫ УСЛОВНОГО НЕПРИМЕНЕНИЯ НАКАЗАНИЯ

Проанализировав имеющиеся в теории и практике основные положения и проблемы, в настоящей научной
статье автор представил основные законодательные и судебные проблемы условного неприменения наказания, про-
анализировал их и выступил с предложением о законодательном дополнении.

В статье автор представил подходы ряда ученых относительно условного неприменения наказания, научные
работы, авторитетные мнения, а также ряд прецедентных решений Кассационного суда Республики Армения.

В статье описывается законодательный пробел статьи 70 Уголовного кодекса РА, его отрицательные стороны и
предлагается урегулировать его. В частности, в результате проведенного в статье анализа, автор приходит к
заключению о том, что, как правило, суд не должен условно не применять наказание, если не имеются “положительные”
данные, характеризующие личность преступника, и хотя бы одно обстоятельство, смягчающее наказание и
ответственность; никакого решения об условном неприменении наказания не должно быть вынесено, если имеются
“отрицательные” данные, характеризующие личность преступника, и/или, более того, хотя бы одно обстоятельство,
отягчающее наказание и ответственность. А также при вынесении решения об условном неприменении наказания суд
обязательно должен установить ответственность, что существенно повысит эффективность института условного не-
применения наказания - в частности, по части установления ответственности возмещения ущерба, причиненного по-
терпевшему, а в случае неисполнения требования, а также другой обязанности, возложенной на осужденном,
назначенное наказание должно быть применено.

Ключевые слова: условное неприменение наказания, прецедент, данные, характеризующие личность преступника,
смягчающее наказание, отягчающее наказание, возмещение ущерба.

PARGEV OHANYAN
Candidate of Law

MAIN LEGISLATIVE AND JUDICIAL PROBLEMS OF CONVENTIONAL NON-APPLICATION OF PUNISHMENT

Having analyzed the main provisions and problems available in the theory and practice the author outlined the main
legislative and judicial problems of conventional non-application of punishment in this article, analyzed them and suggested
to make legislative addition.

The author presented approaches of number of scientists regarding conventional non-application of the punishment,
academic papers, weighty opinions, as well as number of precedent decisions of the Court of Cassation of the Republic of
Armenia.

Legislative vacuum of article 70 of the Criminal Code of the Republic of Armenia, its negative sides are described in
the article and it is suggested to regulate it. In particular, as a result of the made analysis the author concludes that as a rule
the court mustn’t conventionally not apply the punishment, if there are “positive” data regarding personality of the criminal
and even one extenuating circumstance and liability; no decision on conventional non-application of punishment must be
made if there are “negative” data regarding personality of the criminal and/or even one aggravating circumstance and
liability. As well, at making decision of conventional non-application of the punishment the court shall establish liability by all
means, which essentially increases efficiency of institute of conventional non-application of the punishment, mainly on the
part of establishment of liability for compensation of a damage caused to the victim, in case of non-execution of a demand
and other liability imposed on the convicted, the imposed punishment must be applied. 

Keywords: conventional non-application of the punishment, precedent, data regarding personality of the criminal,
extenuating circumstance, aggravating circumstance, compensation of damage.
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ՀՈՎՍԵՓ ՔՈՉԱՐՅԱՆ
Հայ-ռուսական համալսարանի իրավագիտության
ֆակուլտետի երկրորդ կուրսի մագիստրանտ 

ՁԵՌՔԲԵՐՄԱՆ ՎԱՂԵՄՈՒԹՅՈՒՆՆ ԱՆՇԱՐԺ ԳՈՒՅՔԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ԳՐԱՆՑՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ
ՀԱՄԱԿԱՐԳԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ

Հոդ վա ծում քննարկ վում է ՀՀ քա ղա քա ցիա կան ի րա վուն քի ար դի հիմ նախն դիր նե րից մե կը` ձեռք բեր ման վա ղե -
մու թյան հիմ քով սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի ձեռք բեր ման հար ցը: Հե ղի նա կի կող մից մի ջազ գա յին պրակ տի կա յի
հան գա մա նա լից ու սում նա սիր ման հեն քի վրա ա ռա ջար կվել են օ րենսդ րա կան ո րոշ փո փո խու թյուն ներ, ո րոնք նպա -
տակ ու նեն դյու րի նաց նելու ի րա վա կի րառ պրակ տի կան: 

Բա նա լի բա ռեր. վա ղե մու թյամբ ի րա վուն քի ձեռք բե րում, ան շարժ գույք, ի րա վունք նե րի գրան ցում, պե տա կան
հա մա կարգ:

ОВСЕП КОЧАРЯН
Студент 2-ого курса магистратуры Юридического факультета 
Российско-Армянского университета

ПРИОБРЕТАТЕЛЬСКАЯ ДАВНОСТЬ В УСЛОВИЯХ СИСТЕМЫ ГОСУДАРСТВЕННОЙ РЕГИСТРАЦИИ ПРАВ 
НА НЕДВИЖИМОЕ ИМУЩЕСТВО

В статье рассматривается одна из актуальных проблем гражданского права РА – вопрос приобретения права
собственности по приобретательской давности. Автор, основываясь на международной практике, предлагает
проведение некоторых законодательных изменений, которые направлены на облегчение правоприменительной прак-
тики.

Ключевые слова: приобретательская давность, недвижимое имущество, регистрация прав, государственная си-
стема.

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

ACQUISITIVE PRESCRIPTION IN THE CONTEXT OF REAL ESTATE RIGHTS UNDER STATE REGISTRATION SYSTEM

The article deals with one of the actual problems of the Civil law of the RA - the problem of acquisition of property
rights by acquisitive prescription. The author, examining international practice, suggests making some legislative changes,
which have the purpose of facilitating the law-enforcement practice.

Keywords: acquisitive prescription, real estate, registration of rights, state system.
_______________________________________________________________________________________________

* * *
_______________________________________________________________________________________________

ԱՐՄԻՆԵ ՉՈԲԱՆՅԱՆ
ՀՀ փաստաբան

ՄԵԴԻԱՑԻԱՅԻ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ՝ ՈՐՊԵՍ ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՎԵՃԵՐԻ
ԼՈՒԾՄԱՆ ԱՅԼԸՆՏՐԱՆՔԱՅԻՆ ՄԻՋՈՑ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ

Հոդվածում քննության է առնված «Մեդիացիայի մասին» ՀՀ օրենքով կարգավորվող մեդիացիոն ընթացակար-
գի կիրառման հնարավորու թյունն անհատական աշխատանքային վեճերի առնչությամբ` անդրադառնալով ՀՀ քա-
ղաքացիական դատավարու թյան ու աշխատանքային օրենսգրքերով նախատեսված կոնկրետ անհատական աշխա-
տանքային վեճերին: 

Բա նա լի բա ռեր. հաշ տա րա րու թյուն, միջ նոր դու թյուն, մե դիա տոր, վեճ, աշ խա տան քա յին վե ճեր, կոնֆ լիկտ, այլ-
ընտ րան քա յին եղանակ:
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АРМИНЕ ЧОБАНЯН
Член Палаты адвокатов в РА

ПРИМЕНЕНИЕ ПОСРЕДНИЧЕСТВА КАК ПРИМИРИТЕЛЬНОЙ ПРОЦЕДУРЫ ПРИ РАЗРЕШЕНИИ 
ИНДИВИДУАЛЬНЫХ ТРУДОВЫХ СПОРОВ В РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ

В статье анализируется возможность использования процедуры медиации, регулируемой Законом РА “О
медиации” применительно к конкретным индивидуальным трудовым спорам, предусмотренным Трудовым и Граждан-
ско-процесуальным кодексом РА.

Ключевые слова: примирительная процедура, посредничество, медиатор, спор, трудовыe споры, конфликт,
альтернативный метод.

ARMINE CHOBANYAN
Chamber of Advocates in RA

ТHE USE OF MEDIATION AS CONCILIATION PROCEDURE TO RESOLVE LABOR DISPUTES AND CONFLICTS 
IN THE REPUBLIC OF ARMENIA

This article analyzes the possibility of using mediation procedure in regulated by the RA Law “On Mediation” with
reference to specific individual labor disputes provided by the Labor and Civl procedure Code of the Republic of Armenia.

Keywords: conciliation, mediation, mediator, dispute, labor disputes, conflict, аlternative method.
_______________________________________________________________________________________________

* * *
_______________________________________________________________________________________________

ԱԲՐԱՀԱՄ ԱԲՐԱՀԱՄՅԱՆ
Եվրոպական կրթական տարածաշրջանային ակադեմիայի 
Իրավագիտության ամբիոնի ասպիրանտ

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԻՆՔՆԻՇԽԱՆՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԵՎՐԱՍԻԱԿԱՆ ՏՆՏԵՍԱԿԱՆ ՄԻՈՒԹՅԱՆ
ՎԵՐՊԵՏԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ՆՈՐ

ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ 

Հոդ վա ծը նվիր ված է պե տու թյան ինք նիշ խա նու թյան և մի ջազ գա յին կազ մա կեր պու թյուն նե րի վեր պե տա կա նու -
թյան հա րա բե րակ ցու թյան հիմ նախն դիր նե րի տե սա կան-ի րա վա կան վեր լու ծու թյա նը՝ Եվ րա սիա կան տնտե սա կան
միու թյա նը Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ան դա մակ ցու թյան օ րի նա կով: Հե ղի նա կը հե տա զո տու թյան շրջա նա կում
բա ցա հայ տել է Եվ րա սիա կան տնտե սա կան միու թյան՝ որ պես վեր պե տա կան մի ջազ գա յին կազ մա կեր պու թյան բնու -
թագ րիչ նե րը՝ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան ինք նիշ խա նու թյան ե րաշ խա վոր ման հա մա տեքս տում: 

Միա ժա մա նակ՝ ու սում նա սի րու թյան արդ յուն քով, հե ղի նա կը կա տա րել է հետևյալ եզ րա հան գում նե րը, որ՝ Եվ րա -
սիա կան տնտե սա կան միու թյան շրջա նակ նե րում Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան որևէ լիա զո րու թյուն նե րի փո խան -
ցում չի կա րող դի տարկ վել որ պես պե տու թյան ինք նիշ խա նու թյու նից կամ դրա մի մա սից հրա ժա րում, ինչ պես նաև
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նը չի կա րող մաս նա կիո րեն իր ինք նիշ խա նու թյու նը փո խան ցել Եվ րա սիա կան տնտե -
սա կան միու թյա նը, քա նի որ ինք նիշ խա նու թյամբ օժտ ված է հենց միայն պե տու թյու նը: 

Բա նա լի բա ռեր. ՀՀ Սահ մա նադ րու թյուն, Եվ րա սիա կան տնտե սա կան միու թյուն, վեր պե տա կան մի ջազ գա յին
կազ մա կեր պու թյուն, պե տու թյան ինք նիշ խա նու թյուն, մի ջազ գա յին կազ մա կեր պու թյա նը պե տու թյան ան դա մակ ցու -
թյուն:

АБРААМ АБРААМЯН
Аспирант кафедры юриспруденции 
Европейской региональной образовательной академии

ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ СООТНОШЕНИЯ СУВЕРЕНИТЕТА РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ И 
НАДГОСУДАРСТВЕННОСТИ ЕВРАЗИЙСКОГО ЭКОНОМИЧЕСКОГО СОЮЗА В КОНТЕКСТЕ НОВЫХ 

КОНСТИТУЦИОННЫХ ПОЛОЖЕНИЙ

Статья посвящена теоретико-правовому анализу проблем соотношения суверенитета государства и надгосу-
дарственности международных организаций на примере членства Армении в Евразийском экономическом союзе. В
ходе исследования автор раскрыл характеристики Евразийского экономического союза в качестве надгосударственной
международной организации в контексте гарантии суверенитета Республики Армения. Кроме того, в результате
исследования автор пришел к выводу, что передача каких-либо полномочий Республики Армения в рамках Евразийского
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экономического союза не может рассматриваться как полный или частичный отказ от государственного суверенитета,
а также, что Республика Армения не может частично передать свой суверенитет Евразийскому экономическому союзу,
поскольку именно и исключительно государство наделено суверенитетом.

Ключевые слова: Конституция РА, Евразийский экономический союз, надгосударственная международная ор-
ганизация, государственный суверенитет, членство государства в международной организации.

ABRAHAM ABRAHAMYAN
Postgraduate of Law Department of European Regiaonal Academey

FUNDAMENTAL ISSUES OF CORRELATION BETWEEN REPUBLIC OF ARMENIA SOVEREIGNTY AND 
EURASIAN ECONOMIC UNION SUPRANATIONALITY IN THE CONTEXT OF NEW CONSTITUTIONAL REGULATIONS

The article features the theoretical and legal analysis of the issues related to the relationship between sovereignty of a
state and supranationality of international organizations by the example of Armenia’s membership to the Eurasian Economic
Union. In his research, the author has revealed the descriptors of the Eurasian Economic Union as a supranational international
organization in the context of guaranteeing sovereignty of the Republic of Armenia. Also, as a result of the research, the author
arrived at the conclusions below: any transfer of any powers of the Republic of Armenia within the Eurasian Economic Union
may not be viewed as withdrawal of sovereignty of a state or part thereof; as well as the Republic of Armenia may not partially
transfer its sovereignty to the Eurasian Economic Union as it is only the state that is endowed with sovereignty.

Keywords: RA Constitution, Eurasian Economic Union, supranational international organization, state sovereignty,
state’s accession to an international organization.
_______________________________________________________________________________________________

* * *
_______________________________________________________________________________________________

ԱՆԴՐԱՆԻԿ ԳԵՎՈՐԳՅԱՆ 
ՀՀ ԳԱԱ փիլիսոփայության, սոցոլոգիայի և 
իրավունքի ինստիտուտի ասպիրանտ

ԱԶԳԱՅԻՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ «ՊԵՏԱԿԱՆ» ԲՆՈՒՅԹԻ ՍՊԱՌՆԱԼԻՔՆԵՐԻ ՏԵՍԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐԸ

Համակարգակառուցվածքային վերլուծությունը հիմք է տալիս առաջ քաշելու պետության՝ որպես ազգային ան -
վտանգության սուբյեկտ-օբյեկտ երկմիասնական կացությունից բխող ազգային անվտանգության սպառնալիքների ու
վտանգների հետևյալ տեսակները՝ պետությանն սպառնացող վտանգներ, պետությունից ելնող կամ դրանով պայ-
մանվորված սպառնալիքներ, որոնց հիմքում ընկած են պետության ներսում կազմակերպակառուցվածքային, գործա-
ռութային, էական (բովանդակային) թերությունները: Այս հիմնախնդրի իմաստավորման, դրան բնո րոշ թե րու թյուն -
ներն ու ա նո րո շու թյուն նե րը հաղ թա հա րե լու ու ղին դիմելն է ավելի ընդհանրացված գի տու թյա նը՝ պե տու թյան և ի րա -
վուն քի տե սու թյա նը, որի մեթոդաբանական ու ճանաչողական նե րու ժը հնա րա վո րու թյուն կտա ազգային անվտան-
գության ու պետության հարաբերակցության խնդիրը գիտական տեսանկյունից դարձնելու ա ռա վել հետևո ղա կան,
հա մա կար գա յին-ամ բող ջա կան, բազմակողմանի ու համալիր:

Բա նա լի բա ռեր. ազ գա յին անվ տան գու թյուն, սպառ նա լիք, պե տա կան սպառ նա լիք, պե տու թյու նից ել նող սպառ -
նա լիք, կազ մա կեր պա կա ռուց ված քա յին, գոր ծառ նա կան:

АНДРАНИК ГЕВОРГЯН 
Аспирант Института философии, 
социологии и права НАН РА

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ УГРОЗ ГОСУДАРСТВЕННОГО ХАРАКТЕРА В СИСТЕМЕ НАЦИОНАЛЬНОЙ
БЕЗОПАСНОСТИ 

Системно-структурный анализ двуединого состояния государства как объекта и субъекта национальной
безопасности дает основание для выделения следующих видов угроз и опасностей национальной безопасности:
опасности угрожающие государству, угрозы национальной безопасности, исходящие от государства или обусловленные
им, в основе которого лежат организационно-структурные, функциональные и существенно-содержательные недостатки
внутри государства. Способ понять эту проблему, преодолеть характерные недостатки и неопределенности, заключается
в применении более обобщенной науки – теории государства и права, чей методологический и когнитивный потенциал
позволит решить проблему взаимосвязи национальной безопасности и государства более последовательным, система-
тическим, всеобъемлющим, многогранным путем с научной точки зрения.

Ключевые слова: национальная безопасность, угроза, государственные угрозы, угрозы, исходящие от
государства, организационно-структурные, функциональные.
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ANDRANIK GEVORGYAN
Ph.D. student at the Institute of Philosophy, 
Sociology and Law of NAS RA

THEORETICAL KEY ISSUES OF STATE-RELATED THREATS IN NATIONAL SECURITY 

Constructional analysis gives us grounds to pose following threats and dangers of the national security resulting from
the subject-object, twin condition of the state: Threats menacing the state, Threats resultant from the state or conditioned
upon the state, the basis of which are organizational-structural, functional, essential(content) defects in the state. The way to
make a sence and understand key issues, it’s imperfections and ambiguities is referring to the ‘’Theory of state and law’’,
which’s methodological and cognitive potential gives us the opportunity to describe national security and state correlation
problem in more consistent, complete, comprehensive and complex way from the scientific view.

Keywords: national security, threat, state-related threat, threats resultant from state, organizational-structural, func-
tional.
_______________________________________________________________________________________________

* * *
_______________________________________________________________________________________________

ՆԵՐՍԵՍ ԶԵՅՆԱԼՅԱՆ
Ստրասբուրգի համալսարանի իրավունքի, քաղաքական
գիտությունների և կառավարման ֆակուլտետի «Քրեական
իրավունք և քրեական գիտություններ» մագիստրատուրայի ուսանող

«ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԿԱՐԳԸ ՏԱՊԱԼԵԼԸ»` ՀՀ ՔՐԵԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔՈՒՄ

Սույն հոդ վա ծում քննարկ ման ա ռար կա է դարձ վում բա ցա ռա պես քրեա կան օ րեն քի հի ման վրա պա տաս խա -
նատ վու թյան են թարկ վե լու սկզբուն քը, ո րի շրջա նակ նե րում բա ցա հայտ վում է «քրեա կան օ րեն քով նա խա տես ված լի -
նե լ» հաս կա ցու թյու նը: Աշ խա տու թյան ա ռար կան հան դի սա ցող ի րա վա կան նշա նա կու թյուն ունեցող եզ րույթ նե րը մեկ -
նա բան վում և վեր լու ծու թյան են են թարկ վում ներ պե տա կան օ րենսդ րու թյան, տար բեր երկր նե րի քրեաի րա վա կա կան
օ րենսդ րու թյան և ՄԻԵԴ նա խա դե պա յին ի րա վուն քի հի ման վրա: Կա տար ված եզ րա հան գում նե րի լույ սի ներ քո
քննարկ ման ա ռար կա է դարձ վում «սահ մա նադ րա կան կար գը տա պա լե լու» քրեաի րա վա կան նկա րա գի րը և ՀՀ
քրեա կան օ րենսգր քի 300.1-րդ հոդ վա ծի կի րա ռե լիու թյու նը:

Բա նա լի բա ռեր. օ րի նա կա նու թյուն, սահ մա նադ րա կան կարգ, սահ մա նադ րա կա նու թյուն, ՄԻԵԴ:

НЕРСЕС ЗЕЙНАЛЯН
Студент Уголовного права и криминалистиъеских наук
Факультета права, политических наук и управления
Страсбургского Университета

“СВЕРЖЕНИЕ КОНСТИТУЦИОННОГО СТРОЯ” В УГОЛАВНОМ КОДЕКСЕ РА 

В настоящей статье изучается принцип уголовной ответственности исключительно уголовным законом, и в
рамках принципа обсуждается понятие, предусмотренное уголовным законом. Все юридические термины в работе
анализированы в рамках армянского и международного законодательства а также по отношению решения Европейского
суда по правам человека. По итогам исследовании была выявлена уголовно-правовая характеристика свержения кон-
ституционного строя и правомерность применения статьи 300.1 уголовного кодекса РА.

Ключевые слова: законность, конституционный строй, конституционность, ЕСПЧ. 

NERSES ZEYNALYAN
Student of Criminal Law and Criminal Sciences
Faculty of Law, Political Science and Governance
University of Strasbourg

“DESTRUCTION OF THE CONSTITUTIONAL ORDER” IN THE RA CRIMINAL CODE

The article discusses the principle non bis idem and discovers the notion of “prescribed by the law” in the light of the
principle. Legal terms have been presented in the scope of case-law of European Court of Human Rights. Based on the
results of the study, the article summarizes a criminal characteristic of “overthrowing of the constitutional order” and the ap-
plicability of article 300.1 of Criminal Code of RA.

Keywords: legality, constitutional order, constitutionalism, ECHR.
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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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