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«Խոր ցա վով տե ղե կաց նում ենք, որ 89 տա րե կան հա սա կում իր մահ կա նա ցուն է կնքել
Հա յաս տա նի դա տա խա զա կան հա մա կար գի ա մե նա հե ղի նա կա վոր դեմ քե րից մե կը, ա կա նա -
վոր ի րա վա բան, իր ան ձով և տե սա կով դա տա խա զու թյան գրե թե եր կու տաս նամ յա կի պատ -
մու թյունն ամ փո փող, 1971 թվա կա նից մինչև
1988 թվա կա նը Հայ կա կան Խորհր դա յին Սո -
ցիա լիս տա կան Հան րա պե տու թյան գլխա վոր
դա տա խա զի պաշ տոնն զբա ղեց րած Սու րեն
Ար տա շե սի Օ սիպ յա նը:

Սու րեն Օ սիպ յա նը ծնվել է 1930 թվա կա -
նին, Ադր բե ջա նի Նու խի քա ղա քում, ծա ռա յո -
ղի ըն տա նի քում։

1947 թվա կա նին ըն դուն վել է Երևա նի
պե տա կան հա մալ սա րա նի ի րա վա բա նա կան
ֆա կուլ տե տը, ո րը գե րա զան ցու թյամբ ա վար -
տե լուց հե տո ըն դուն վել է հիշ յալ ֆա կուլ տե -
տի աս պի րան տու րա՝ պե տա կան ի րա վուն քի
մաս նա գի տաց մամբ։

1959 թվա կա նին պաշտ պա նել է թեկ նա ծուա կան ա տե նա խո սու թյուն, դար ձել ի րա վա բա -
նա կան գի տու թյուն նե րի թեկ նա ծու: 1960 թվա կա նին ստա ցել է դո ցեն տի, իսկ 1998 թվա կա -
նին՝ պրո ֆե սո րի կո չում, 1953-1971թթ. դա սա վան դել է ԵՊՀ ի րա վա բա նա կան ֆա կուլ տե տում:
Ե ղել է նույն ֆա կուլ տե տի պե տա կան և վար չա կան ի րա վուն քի ամ բիո նի վա րիչ, ա պա ֆա կուլ -
տե տի դե կան։

1969-1990թթ. աշ խա տել է նաև ՀԽՍՀ գի տու թյուն նե րի ազ գա յին ա կա դե միա յի Փի լի սո -
փա յու թյան և ի րա վուն քի ինս տի տու տում, եղել է վեր ջի նիս գի տա կան խորհր դի ան դամ:

Ս. Օ սիպ յա նը ե ղել է Հա յաս տա նի Կո մու նիս տա կան կու սակ ցու թյան չորս հա մա գու մար -
նե րի պատ գա մա վոր, ընտր վել է ՀԿԿ Կենտ րո նա կան կո մի տեի ան դամ և Հայ կա կան ԽՍՀ
Գե րա գույն խորհր դի չորս գու մա րում նե րի պատ գա մա վոր։

1989 թվա կա նից աշ խա տել է ԵՊՀ բարձ րա գույն դպրո ցի գի տա հե տա զո տա կան կենտ -
րո նում, 1991 թվա կա նից՝ Երևա նի Հայ կա կան բաց հա մալ սա րա նում ղե կա վա րել է ի րա վա կան
գի տու թյուն նե րի ամ բիո նը։

17 տա րի և 10 ա միս Ս. Օ սիպ յա նը զբաղեց րել է Հայ կա կան ԽՍՀ դա տա խա զի պաշ տո նը,
ինչն ան նա խա դեպ է ընդ հան րա պես ԽՍՀՄ դա տա խազ նե րի և դա տա խա զու թյուն նե րի պատ -
մու թյան մեջ։ Այս հան գա ման քը վկայում է Ս. Օ սիպ յա նի՝ ոչ միայն բարձր մաս նա գի տա կան
հատ կա նիշ նե րով օժտ ված ան հա տա կա նու թյուն լի նե լու, այլ նաև իբրև այդ պի սին Խորհր դա -
յին Միու թյան մասշ տա բով մե ծա գույն հար գանք ու պատ կա ռանք վա յե լե լու մա սին:

Այդ է վկա յում նաև հան գա ման քը, որ 1993 թվա կա նից Ս. Օ սիպ յանն աշ խա տել է ՌԴ
գլխա վոր դա տա խա զու թյան ա կա դե միա յի կազ մում գտնվող օ րի նա կա նու թյան և ի րա վա կար -
գի ամ րապնդ ման գի տա հե տա զո տա կան ինս տի տու տում, միա ժա մա նակ եղել է ՀՀ գլխա վոր
դա տա խա զու թյան լիա զոր ներ կա յա ցու ցի չը Մոսկ վա յում, ԱՊՀ երկր նե րի դա տա խա զու թյուն -
նե րի կազ մա կերպ չա կան խորհր դում։

Այդ ինս տի տու տի գի տա կան խորհր դի կող մից Ս. Օ սիպ յա նին շնորհ վել է ի րա վա բա նա -
կան գի տու թյուն նե րի դոկ տո րի գի տա կան աս տի ճան և սահ մա նադ րա կան ի րա վուն քի պրո -
ֆե սո րի կո չում։
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1971 թվա կա նին ստանձ նե լով Հայ կա կան ԽՍՀ դա տա խա զի պաշ տո նը՝ Ս. Օ սիպ յա նը չի
խզել իր կա պը ԵՊՀ-ի և ՀԽՍՀ ԳԱԱ Փի լի սո փա յու թյան և ի րա վուն քի ինս տի տու տի հետ, ե ղել
է դրանց գի տա կան խորհր դի ան դամ, 17 տա րի՝ ԵՊՀ ի րա վա բա նա կան ֆա կուլ տե տի պե տա -
կան քննա կան հանձ նա ժո ղո վի նա խա գա հը։ Զ բաղ վել է ակ տիվ գի տա ման կա վար ժա կան
գոր ծու նեությամբ՝ դառ նա լով 9 մե նագ րու թյան և ա վե լի քան 80 գի տա կան աշ խա տանք նե րի
հե ղի նակ։ Իր եր կա րամ յա ան բա սիր գոր ծու նեու թյան ըն թաց քում ար ժա նա ցել է հա մա միու թե -
նա կան և հան րա պե տա կան բազ մա թիվ կո չում նե րի և շ քան շան նե րի:

Որ պես ՀԽՍՀ դա տա խազ՝ Ս. Օ սիպ յանն աչ քի է ըն կել ընդգծ ված սկզբուն քայ նու թյամբ,
դա տա խա զա կան հա մա կար գի դիր քե րը պե տա կան կա ռա վար ման հա մա կար գում ամ րապնդե -
լուն, դա տա խա զա կան գոր ծու նեու թյան արդ յու նա վե տու թյան բարձ րաց մա նը, կա ռուց ված քա -
յին, գոր ծա ռութա յին բա րե փո խում նե րին ուղղ ված լրջա գույն նա խա ձեռ նու թյուն նե րով: Նրա
օրոք ՀԽՍՀ դա տա խա զու թյան հե ղի նա կու թյու նը ԽՍՀՄ դա տա խա զու թյան հա մա կար գում
էա կա նո րեն բարձ րա ցել է, և հատ կա պես օ րենք նե րի կա տար ման նկատ մամբ դա տա խա զա -
կան հսկո ղու թյան, քննչա կան աշ խա տան քի, դա տա րան նե րում մե ղադ րան քի պաշտ պա նու -
թյան և այլ ուղ ղու թյուն նե րով լուրջ ցու ցա նիշ ներ են ար ձա նագր վել:

Լի նե լով խստա պա հանջ ղե կա վար՝ մեծ ու շադ րու թյուն էր դարձ նում կադ րե րի պատ -
րաստ մա նը, ընտ րու թյա նը և ա ռաջ խա ղաց մա նը՝ միա ժա մա նակ հո գա տա րու թյուն դրսևո րե -
լով աշ խա տա կից նե րի աշ խա տան քա յին, կեն ցա ղա յին պայ ման նե րի բա րե լավ ման խնդիր նե -
րի լուծ ման հար ցե րում։

Նրա ղե կա վար մամբ և ան մի ջա կան մաս նակ ցու թյամբ ըն դուն ված ո րո շում նե րը ոչ միայն
ու ղե ցույ ցա յին և ծ րագ րա յին նշա նա կու թյուն ու նեին, այլև վե րած վում էին ու սուց ման յու րա հա -
տուկ մի ջո ցի՝ դա տա խա զու թյան աշ խա տա կից նե րին սեր մա նե լով մաս նա գի տա կան պարտ քի
խո ր ըմբռ նում և նվի րում պե տու թյանն ու աշ խա տան քին:

Ա վան դա պաշ տու թյունն ու ի րա վա կան մտքի զար գաց ման մի տում նե րը հա մադ րե լու,
բարդ ի րա վի ճակ նե րում կողմ նո րոշ վե լու և լա վա գույն լու ծում նե րը գտնե լու նրա ու նա կու թյու -
նը, աշ խա տան քա յին ձե ռա գի րը շա տե րի հա մար էր ու սա նե լի։

Անգ նա հա տե լի է Ս. Օ սիպ յա նի ներդ րու մը պե տաի րա վա կան հա մա կար գի ամ րապնդման,
ի րա վա բա նու թյան զար գաց ման, ի րա վա բան նե րի սե րունդ նե րի կրթման աս պա րե զում, ո րոնք
ա ռանձ նաց նում են նրան իբրև պե տա կան մտա ծո ղու թյամբ օժտ ված, սկզբուն քա յին, բա րե -
խիղճ և իր գոր ծին ու ա ռա քե լու թյա նը նվիր ված բարձր պրո ֆե սիո նա լի։

Ա վագ գոր ծըն կե րոջ, մեծ գիտ նա կան-ման կա վար ժի, խո շոր ան հա տա կա նու թյան ծանր
կորս տի կա պակ ցու թյամբ ՀՀ գլխա վոր դա տա խազ Ար թուր Դավթ յանն իր և ՀՀ դա տա խա -
զու թյան ա նու նից խո րը ցա վակ ցու թյուն է հայտ նում նրա ըն տա նի քի ան դամ նե րին, հա րա -
զատ նե րին, նրա հետ աշ խա տած, նրան ճա նա չող բո լոր անձանց:
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ՀՀ գլխա վոր դա տա խազ Ար թուր Դավթ -
յանն այ սօր ըն դու նել է Հա յաս տա նի Հան րա -
պե տու թյու նում ԱՄՆ նո րան շա նակ ար տա կարգ
և լիա զոր դես պան տի կին Լին Թ րեյ սիին:

ՀՀ գլխա վոր դա տա խա զը նախ շնոր հա -
վո րել է տի կին դես պա նին Հա յաս տա նում դի -
վա նա գի տա կան բարձր ա ռա քե լու թյունն ստանձ -
նե լու կա պակ ցու թյամբ՝ վստա հու թյուն հայտ -
նե լով, որ նրա գոր ծու նեու թյու նը մե ծա պես
կնպաս տի եր կու երկր նե րի միջև բո լոր, այդ
թվում նաև՝ ի րա վա կան օգ նու թյան ո լորտ նե -
րում հա րա բե րու թյուն նե րի զար գաց մա նը: Ար -
թուր Դավթ յա նը նշել է, որ ՀՀ դա տա խա զու -
թյան և Հա յաս տա նում ԱՄՆ դես պա նա տան
միջև ա վան դա բար ձևա վոր վել է փո խա դարձ
վստա հու թյան և հա մա գոր ծակ ցու թյան այն պի -
սի բարձր մա կար դակ, ո րը հնա րա վո րու թյուն է
տվել ան ցած տա րի նե րին ի րա կա նաց նե լու ՀՀ
դա տա խա զու թյան կա րո ղու թյուն նե րի զար գաց -
մա նը, դա տաի րա վա կան հա մա կար գի բա րե -
փոխ մա նը միտ ված կարևոր նա խագ ծեր, օ պե -
րա տիվ կեր պով լու ծելու քրեա կան վա րույ թի
շրջա նակ նե րում միմ յանց երկր նե րում ի րա վա -
սու թյուն նե րի հետ կապ ված խնդիր ներ:

ՀՀ գլխա վոր դա տա խա զն արժևո րել է
հատ կա պես անդ րազ գա յին հան ցա գոր ծու թյուն -
նե րի դեմ պայ քա րում ԱՄՆ ի րա վա պահ մար -
մին նե րի հետ գոր ծակ ցու թյան փորձն ու փո -
խա դարձ վստա հու թյու նը՝ նշե լով, սա կայն, որ
ու նե ցած արդ յունք նե րը դեռևս բա վա րար չեն,

և անհ րա ժեշտ է ա վե լի բարձ րաց նել հա մագոր -
ծակ ցու թյան մա կար դա կը:

Դես պան Թ րեյ սին շնոր հա կա լու թյուն է
հայտ նել ըն դու նե լու թյան հա մար և նշել, որ եր -
կու երկր նե րի ի րա վա պահ մար մին նե րի միջև
փոխ գոր ծակ ցու թյու նը նպաս տում է հատ կա -
պես կազ մա կերպ ված հան ցա վո րու թյան, փո -
ղե րի լվաց ման, թմրա մի ջոց նե րի ա պօ րի նի շրջա -
նա ռու թյան և մի ջազ գա յին ընդգրկ մամբ այլ
հան ցա գոր ծու թյուն նե րի դեմ հա մա տեղ պայ -
քա րի արդ յու նա վե տու թյան բարձ րաց մա նը: Նա
իր հեր թին գո հու նա կու թյուն է հայտ նել ՀՀ դա -
տա խա զու թյան հետ հաս տատ ված հա րա բե -
րու թյուն նե րի կա պակ ցու թյամբ: «Հա ճե լի է հան -
դի պել ՀՀ գլխա վոր դա տա խա զին և քն նար -
կել, թե ինչ պես Միաց յալ Նա հանգ նե րը կա րող
են ա ջա կից լի նել կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա -
րում Գլ խա վոր դա տա խա զու թյան ջան քե րին՝
այդ թվում նաև ԱՄՆ ի րա վա պահ նե րի հետ
հա մա գոր ծակ ցու թյան ընդ լայն ման մի ջո ցով»,–
ա սել է տի կին դես պա նը:

Հան դիպ ման ըն թաց քում քննարկ վել են
կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րում, ինչ պես նաև ՀՀ
դա տա խա զու թյան հա մար ա ռաջ նա հեր թու թյուն
հան դի սա ցող մի քա նի այլ ուղ ղու թյուն նե րով,
մաս նա վո րա պես՝ թրա ֆի կին գի, ա ռան ձին այլ

հան ցա տե սակ նե րի դեմ պայ քա րում, մար դու
հիմ նա րար ի րա վունք նե րի քրեաի րա վա կան և
ք րեա դա տա վա րա կան պաշտ պա նու թյան ո -
լորտ նե րում Հա յաս տա նում ի րա կա նաց վող աշ -
խա տանք ներն ու արդ յունք նե րը, դրանց շրջա -
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նակ նե րում հա մա գոր ծակ ցու թյան հնա րա վո -
րու թյուն ներն ու հե ռան կար նե րը:

Ար թուր Դավթ յա նը նշել է, որ կո ռուպ ցիա -
յի դեմ պայ քա րը շա րու նա կում է մնալ ՀՀ դա -
տա խա զու թյան բա ցար ձակ ա ռաջ նա հեր թու -
թյուն նե րից: Նա խորդ տար վա ըն թաց քում այդ
ո լոր տում ար ձա նագ րած ան նա խա դեպ ար -
դյունք նե րի տեմ պը պա հե լու հա մար, ըստ ՀՀ
գլխա վոր դա տա խա զի, նպաս տա վոր նա խադըր -
յալ ներ է ստեղ ծում հատ կա պես հա սա րա կու -
թյան կող մից ի րա վա պահ մար մին նե րի նկատ -
մամբ ձևա վոր ված վստա հու թյան և հա մա գոր -
ծակ ցու թյան, ինչ պես նաև դրա նից ա ծանց վող՝
հան ցա գոր ծու թյուն նե րի բա ցա հայտ ման ա ռու -
մով պա հան ջա տի րու թյան մթնո լոր տը:

Ար թուր Դավթ յա նը հա վե լել է, որ այս ո լոր -
տում հիմ նա կան խնդիր նե րից է հա մար վում
երկ րից հան ցա վոր ճա նա պար հով դուրս բեր -
ված հափշ տակ ված ակ տիվ նե րի վե րա դարձ -
ման ի րա վա չափ մե խա նիզմ նե րի ստեղ ծու մը՝

վստա հու թյուն հայտ նե լով, որ անհ րա ժեշ տու -
թյան դեպ քում կոնկ րետ քրեա կան գոր ծե րի
շրջա նա կում ԱՄՆ ի րա վա պահ մար մին նե րի
կող մից այդ հար ցում կցու ցա բեր վի հա մա պա -
տաս խան ա ջակ ցու թյուն:

Ար թուր Դավթ յա նը տի կին դես պա նին ման -
րա մասն ներ կա յաց րել է քրեա կան վա րույ թի
շրջա նակ նե րում Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո -
պա կան կոն վեն ցիա յով սահ ման ված՝ մի քա նի
հիմ նա րար ի րա վունք նե րի ի րաց ման ա ռա վել
բարձր ե րաշ խիք ներ ա պա հո վե լու նպա տա կով
ՀՀ դա տա խա զու թյան նա խա ձեռ նու թյուն նե րը
և դ րանց արդ յունք նե րը:

Հան դիպ ման ըն թաց քում քննարկ վել են
նաև փո խա դարձ հե տաքրք րու թյուն ներ կա յաց -
նող այլ հար ցեր, պայ մա նա վոր վա ծու թյուն է
ձեռք բեր վել պահ պա նել միմ յանց կող մից բարձ -
րաց վող խնդիր նե րին հնա րա վո րինս ա րագ ար -
ձա գան քե լու ձևա վոր ված փո խա դար ձա բար օգ -
տա կար պրակ տի կան:
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ՀՀ գլխա վոր դա տա խազ Ար թուր Դավթ -
յանն ըն դու նել է ԵԽ Խորհր դա րա նա կան վե -
հա ժո ղո վի մո նի թո րին գա յին հանձ նա ժո ղո վի
Հա յաս տա նի հար ցե րով հա մա զե կու ցող ներ Յու -
լիա Լո վոչ կի նա յին և Անդ րեյ Շիր ցե լին:

Ար թուր Դավթ յա նը բարձր է գնա հա տել
ՀՀ դա տա խա զու թյան և հա մա զե կու ցող նե րի
միջև հաս տատ ված կա յուն շփում նե րի ձևա չա -
փը հատ կա պես ներ կա յիս շրջա փու լում, երբ

Հա յաս տա նում ի րա կա նաց վում են ժո ղովր դա -
վա րու թյան, ի րա վուն քի գե րա կա յու թյան ամ -
րապնդ մանն ուղղ ված բա րե փո խում ներ՝ նե -
րառ յալ նաև դա տաի րա վա կան հա մա կար գում:

Հա մա զե կուցող ներն ի րենց հեր թին բարձր
են գնա հա տել ի րենց հետ հան դի պում նե րում
ՀՀ գլխա վոր դա տա խա զի կող մից մշտա պես
դրսևոր ված՝ ան կեղծ երկ խո սու թյան պատ րաս -
տա կա մու թյու նը, ինչն օգ նում է դա տաի րա վա -
կան ո լոր տում բա րե փո խում նե րի՝ Հա յաս տա նի
կող մից ստանձ նած պար տա վո րու թյուն նե րի ու
հանձ նա ռու թյուն նե րի կա տար ման ըն թաց քի վե -
րա բեր յալ օբ յեկ տիվ տե ղե կատ վու թյուն ստա -
նա լուն: 

Հան դիպ ման ըն թաց քում քննարկ վել են
2018թ. մա յի սին հա մա զե կու ցող նե րի՝ Հա յաս -
տան կա տա րած այ ցից հե տո դա տաի րա վա -
կան ո լոր տում ի րա կա նաց ված գոր ծըն թաց նե -
րը, հա կա կո ռուպ ցիոն պայ քա րի ինս տի տու ցիո -
նալ նոր կա ռու ցա կար գե րի ներդր մա նը, կո -
ռուպ ցիա յի դեմ քրեաի րա վա կան պայ քա րի
արդ յունք նե րին, ա ռան ձին քրեա կան գոր ծե րի
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շրջա նակ նե րում հան րա յին և մաս նա վոր շա հե -
րի հա մադր ված պաշտ պա նու թյա նը, ըն տա նե -
կան բռնու թյուն նե րի դեմ պայ քա րում դա տա -
խա զու թյան դե րա կա տա րու թյանն առնչ վող հար -
ցեր:

ՀՀ գլխա վոր դա տա խա զը նշել է, որ նա -
խորդ տա րի ան նա խա դեպ արդ յունք ներ են
ար ձա նագր վել կո ռուպ ցիոն հան ցա գոր ծու թյուն -
նե րի դեմ պայ քա րում՝ ինչ պես քրեա կան հե -
տապնդ ման, այն պես էլ պե տու թյա նը պատճառ -
ված վնա սի հայտ նա բեր ման և վե րա կանգնման
ուղ ղու թյուն նե րով՝ հիմ նա կան նա խադրյա լը հա -
մա րե լով կո ռուպ ցիոն հան ցա գոր ծու թյուն նե րի
բա ցա հայտ ման գոր ծում հան րու թյան ակ տիվ
ներգ րավ վա ծու թյու նը և նա խա ձեռ նո ղա կա նու -
թյու նը: Նշե լով, որ հիմ նա կան շեշ տադրու մը
պետք է կա տար վի կո ռուպ ցիա յի կան խար գել -
ման վրա, ՀՀ գլխա վոր դա տա խա զը հա վե լել
է, որ դա տա խա զու թյու նը նաև ակ տի վո րեն
ներգ րավ ված է հա կա կո ռուպ ցիոն ինս տի տու -
ցիո նալ նոր մո դել նե րի ներդր ման շուրջ ըն թա -
ցող քննար կում նե րում:

Անդ րա դառ նա լով հա մա զե կու ցող նե րին հե -
տաքրք րող՝ քրեա կան ա ռան ձին գոր ծե րով մե -
ղադր յա լի կար գա վի ճակ ու նե ցող ա ռան ձին ան -
ձանց կող մից պե տու թյա նը տրվող նվի րա տվու -
թյուն նե րի ի րա վա չա փու թյան հար ցին՝ Ար թուր
Դավթ յա նը նշել է, որ խնդրո ա ռար կա յի առնչու -
թյամբ ի րա վա կան լու ծում նե րը շատ հստակ են:
Ան ձի բա ցա ռիկ ի րա վունքն է տնօ րի նե լու իր
սե փա կա նու թյու նը, այդ թվում նաև՝ նվի րա -
տվու թյուն կա տա րե լու հար ցում, սա կայն դա
որևէ առն չու թյուն չի կա րող ու նե նալ նրանց
նկատ մամբ ի րա կա նաց վող քրեա կան հե -
տապնդ ման հետ: Այ սինքն, սե փա կան ցան կու -
թյամբ նվի րատ վու թյուն կա տա րե լու կամ չկա -
տա րե լու հան գա ման քից անկախ՝ քրեա կան
գոր ծի շրջա նակ նե րում նրանց նկատ մամբ ի -

րա կա նաց վող քրեա կան հե տապն դու մը շա րու -
նակ վում է: Եվ ե թե քրեա կան գոր ծե րի նա խա -
քննու թյամբ հիմ նա վոր վում է այդ ան ձի կող մից
պե տու թյա նն այս կամ այն չա փով գույ քա յին
վնաս հասց րած լի նե լու հան գա ման քը, ապա օ -
րեն քով նա խա տես ված ներ գոր ծու թյան գոր ծի -
քա կազ մով մի ջոց ներ են ձեռ նարկ վում միայն
վա րույ թի շրջա նակ նե րում պարզ ված վնա սի
վե րա կանգնման ուղ ղու թյամբ, և վ նա սի կա մո -
վին վե րա կանգ նու մն օ րեն քով նա խա տես ված
բա րեն պաստ հետևանք ներ է ու նե նում ան ձի
հա մար:

Ըն տա նե կան բռնու թյուն նե րի օ րենսդ րու -
թյան ի րա վա կի րառ պրակ տի կա յի ձևա վոր ման
խնդրի հա մա տեքս տում անդ րա դարձ է կա -
տար վել դա տա խա զու թյա նը վե րա պահ ված
քրեա դա տա վա րա կան գոր ծա ռույթ նե րին: ՀՀ
գլխա վոր դա տա խա զը նշել է, որ դա տա խա -
զին բա ցա ռիկ ի րա վա սու թյուն է վե րա պահ ված
հան րա յին կար գով, այ սինքն՝ ա ռանց տու ժո ղի
բո ղո քի առ կա յու թյան, քրեա կան վա րույթ հա -
րու ցե լու ըն տա նե կան բռնու թյան բո լոր այն դեպ -
քե րում, երբ, դա տա խա զի գնա հատ մամբ՝ տու -
ժո ղն ու ժեղ կախ վա ծու թյան մեջ է բռնա րա րից
և ի վի ճա կի չէ կամ չի ցան կա նում հե տա մուտ
լի նելու իր ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյա նը:
Հա մա զե կու ցող նե րին տե ղե կաց վել է, որ ՀՀ
գլխա վոր դա տա խա զի հրա մա նով մշակ վել են
նման ի րա վի ճակ նե րը դա տա խա զի կող մից
գնա հա տե լու և դ րա նից բխող անհ րա ժեշտ գոր -
ծո ղու թյուն ներ կա տա րե լու հստակ ու ղե նի շեր,
ո րոնց կի րառ ման հետևանքով նա խորդ տա րի
հան րա յին մե ղադ րան քի կար գով ըն տա նե կան
բռնու թյան հատ կա նիշ նե րով մի քա նի տաս -
նյակ քրեա կան գոր ծեր են հա րուց վել:

Հան դիպ ման ըն թաց քում քննարկ վել է նաև
հա մա զե կու ցող նե րին հե տաքրք րող այլ հար ցե -
րի լայն շրջա նակ: 
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ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 1-ին հոդ վա ծի հա -
մա ձայն՝ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյունն
ինքն իշ խան, ժո ղովր դա վա րա կան, սո ցիա լական,
ի րա վա կան պե տու թյուն է: Այս հան գա ման քը
նշա նա կում է, որ պե տու թյու նը պար տա վոր է
ձեռ նար կել բո լոր մի ջոց նե րը՝ հան ցա վոր ոտն -
ձգու թյու նից պաշտ պա նե լու իր քա ղա քա ցի ների
ի րա վունք ներն ու օ րի նա կան շա հե րը: Դրա նով
պայ մա նա վոր ված՝ պե տու թյու նը պետք է ի րա -
կա նաց նի այն պի սի քրեա կան քա ղա քա կա նու -
թյուն, ո րը հնա րա վո րու թյուն կտա բա ցա հայ -
տե լու և ք րեա կան պա տաս խա նատ վու թյան են -
թար կե լու հան ցանք կա տա րած բո լոր ան ձանց: 

Հան ցա գոր ծու թյան դեմ պայ քա րը ոչ թե
մաս նա վոր ան ձի, այլ՝ պե տու թյան խնդիրն է,
քա նի որ հան րո րեն վտան գա վոր ա րար քը վնաս
է հասց նում հան րա յին շա հե րին: Պահ պա նո -
ղա կան խնդի րը քրեա կան ի րա վուն քի հիմ նա -
կան պատ մա կան կո չումն է, ո րը չի կա րող
կախ ված լի նել ո՛չ հա մա պա տաս խան պե տու -
թյան քա ղա քա կան հա մա կար գից, ո՛չ էլ՝ պե -
տու թյան տնտե սա կան ա ռանձ նա հատ կու թյուն -
նե րից: Սա նշա նա կում է, որ հան ցա գոր ծու -
թյան յու րա քանչ յուր դեպ քով պե տու թյան լիա -
զոր մար մին նե րը պար տա վոր են հա րու ցել
քրեա կան գործ և ի րա կա նաց նել քննու թյուն:
Վրե ժը՝ որ պես ան ձի նկատ մամբ կա տար ված
հան ցա գոր ծու թյան հա մար հա տուց ման մի ջոց,
վա ղուց վե րաց վել է: Միա ժա մա նակ՝ կա րող
ենք ա սել, թե տու ժո ղը չէ, որ կա րող է նե րել
հան ցա գոր ծու թյուն կա տա րած ան ձին ու նրան
ա զա տել քրեա կան պա տաս խա նատ վու թյու նից: 

Քրեա կան օ րեն քի մաս նա վոր կան խար -
գելում (պրևեն ցիա) ասելով՝ հաս կաց վում է հան -
ցա գոր ծու թյան մեջ մե ղա վոր ճա նաչ ված ան -

ձանց կող մից նոր հան ցանք նե րի կա տար ման
կան խու մը, որն ի րա կա նաց վում է ինչ պես այդ
ան ձանց նկատ մամբ քրեա կան պատ ժի, այն -
պես էլ քրեաի րա վա կան ներ գոր ծու թյան այլ մի -
ջոց նե րի կի րա ռմամբ1: Կան խար գե լիչ խնդրի
լուծ ման մի ջոց նե րը շատ են, և այդ շար քում
պետք է ա ռանձ նաց նել տու ժո ղի հետ հաշ տեց -
ման մի ջո ցով քրեա կան պա տաս խա նատ վու -
թյու նից ա զա տե լը, ո րի էու թյու նը հան գում է
տու ժո ղին հան ցա գոր ծու թյամբ հասց ված վնա -
սի կա մո վին հա տուց ման կամ այլ կերպ հարթ -
ման: Տու ժո ղի հետ հաշ տե ցու մը՝ տու ժո ղի կող -
մից ներ ման դրսևո րում է, ո րը հան գեց նում է
են թադր յալ հան ցանք կա տա րած ան ձին քրեա -
կան պա տաս խա նատ վու թյու նից ա զա տե լուն:

Նե րու մը՝ որ պես երևույթ, գոր ծում է մարդ -
կա յին տար բեր հա րա բե րու թյուն նե րում, այդ
թվում նաև՝ ի րա վա կան կար գա վոր ման ո լոր -
տում: Այ սինքն՝ դա են թադ րում է ո րո շա կի դրա -
կան հետևանք նե րի ա ռա ջա ցում այն ան ձի հա -
մար, ում նկատ մամբ ար վել է: Քրեա կան ի րա -
վուն քում ինչ պես պա տի ժը, այն պես էլ նե րու մն
ան ձի վար քագ ծի վրա ազ դե լու մի ջոց է: Ա ռանց
նե րե լու քրեա կան ար դա րա դա տու թյու նը կորց -
նում է իր ի մաս տը և վե րած վում պատ ժիչ հա -
մա կար գի, որ տեղ հան ցա գոր ծու թյուն կա տա -
րած ան ձի ցան կա ցած փորձ, որն ուղղ ված է
մեղ քե րը քա վե լուն, կորց նում է իր ի մաս տը:
Այդ է պատ ճա ռը, որ նոր քրեա կան օ րենսդ րու -
թյան մշակ ման հիմ քում դրված է հու մա նիզ մի
գա ղա փա րը:

Ան կաս կած՝ քրեա կան ի րա վուն քը չի կա -
րող հիմն վել միայն պատ ժո ղա կան քա ղա քա -
կա նու թյան վրա: Այդ մա սին է վկա յում քրեա -
կան ի րա վուն քում քրեա կան պա տաս խա նատ -

ՆԵԼԼԻ ԱՇՐԱՖՅԱՆ
ՀՀ գլխավոր դատախազության կոռուպցիոն և 
տնտեսական գործունեության դեմ ուղղված հանցագործությունների 
գործերով վարչության ավագ դատախազ
____________________________________________________________________________________________________________

îàôÄàÔÆ Ðºî Ð²ÞîìºÈàô ÐÆØøàì øðº²Î²Ü
ä²î²êÊ²Ü²îìàôÂÚàôÜÆò ²¼²îºÈàô ÆÜêîÆîàôîÆ ä²îØ²Î²Ü

¼²ð¶²òàôØÀ Ð²Ú²êî²ÜÆ øðº²Î²Ü úðºÜê¸ðàôÂÚàôÜàôØ

1 Տե՛ս Հայաստանի Հանրապետության քրեական իրավունք: Ընդհանուր մաս, Երևան, 2007, էջ 18:
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վու թյու նից ա զա տե լու ինս տի տու տի նա խա տե -
սու մը: Քրեա կան ի րա վունքն իր առջև դրված
խնդիր նե րի ի րա կա նա ցու մը տես նում է ոչ միայն
պատ ժի, այլև պատ ժից ա զա տե լու հնա րա վո -
րու թյան մեջ: Ի հա՛ր կե, ՀՀ քրեա կան օ րենս -
դրու թյամբ նա խա տես ված են ան ձին քրեա կան
պա տաս խա նատ վու թյու նից ա զա տե լու հիմ քե -
րը: Պետք է ընդգ ծել, որ քրեա կան օ րենսդ րու -
թյան մեջ նման ի րա վուն քի նա խա տե սու մը բա -
րո յա կան է, ո րով հետև էա կան նշա նա կու թյուն
ու նի մարդ կանց միջև ա ռա ջա ցող քրեաի րա -
վա կան հա րա բե րու թյուն նե րի կար գա վոր ման
հա մար: Ցան կա ցած ի րա վի ճա կում բա րո յա -
կան նոր մը պետք է ու նե նա բա րո յա կան հիմ -
նա վո րում, քա նի որ բա րո յա կա նու թյու նը կար -
գա վո րում է մարդ կանց ներ քին գոր ծո ղու թյուն -
նե րը, իսկ ի րա վուն քը՝ նրանց ար տա քին վար -
քա գի ծը:

Տու ժո ղի հետ հաշ տե ցու մը քրեա կան ի րա -
վուն քի այն ինս տի տուտ նե րից է, ո րի մի ջո ցով
հան ցա գոր ծու թյուն կա տա րած անձն ա զատ -
վում է քրեա կան պա տաս խա նատ վու թյու նից:
Տու ժո ղի հետ հաշտ վե լու հիմ քով ան ձին քրեա -
կան պա տաս խա նատ վու թյու նից ա զա տե լով՝
պե տու թյու նը դրսևո րում է հու մա նիզմ հան ցա -
գոր ծու թյուն կա տա րած ան ձի նկատ մամբ: Պե -
տու թյու նը պատ ժո ղա կան քա ղա քա կա նու թյու -
նից անց նում է հաշ տեց ման կամ վե րա կանգ -
նո ղա կան ար դա րա դա տու թյան, ո րի նպա տակն
է տու ժո ղի ի րա վունք նե րի վե րա կանգ նու մը,
նրան հասց ված վնա սի հա տու ցու մը, մե ղա վո -
րի կող մից իր մեղ քե րի քա վու մը, հան ցա գոր -
ծու թյամբ պատ ճառ ված վնա սը հա տու ցե լու
պար տա վո րու թյուն վերց նե լը: 

Վե րա կանգ նո ղա կան ար դա րա դա տու թյու -
նը՝ որ պես քրեա կան քա ղա քա կա նու թյան ի -
րա կա նաց ման մի ջոց, ամ բողջ աշ խար հում ձեռք
է բե րել լայն կի րա ռու թյուն: Այդ մա սին են վկա -
յում մի ջազ գա յին կա ռույց նե րի կող մից ըն դուն -
ված ակ տե րը, ո րոնց հիմ քում ըն կած է տու ժո -
ղի հետ մե ղադր յա լի հաշ տու թյան գա ղա փա րը:
Ար տա դա տա կան կար գով քրեա կան վե ճե րի
լուծ ման գա ղա փարն իր պաշտ պա նու թյու նն
ստա ցավ Եվ րո պա կան խորհր դի ան դամ երկըր -
նե րի նա խա րար նե րի կո մի տեի կող մից: Եվ րո -
պա յի Խորհր դի Նա խա րար նե րի Կո մի տեն 1999
թվա կա նի սեպ տեմ բե րի 15-ին ըն դու նեց №R
(99) Հանձ նա րա րա կա նը, ո րում ներ կա յաց վե -

ցին քրեա կան գոր ծե րով հաշ տեց ման հիմ նա -
կան սկզբունք նե րը, ի րա վա կան հիմ քե րը, ինչ -
պես նաև կազ մա կերպ ման և զար գաց ման հար -
ցե րը: Դա ներ կա յաց վում է որ պես ըն թա ցա -
կարգ, ո րում զո հը և ի րա վա խախ տը (մե ղա -
դրյա լը) հնա րա վո րու թյուն ու նեն, եր րորդ կող -
մի (միջ նոր դի) օգ նու թյամբ, կա մա վոր մաս նակ -
ցելու հան ցա գոր ծու թյամբ ա ռա ջա ցած խնդիր -
նե րի լուծ մա նը: Ե թե ի րա վա խախ տը զղջում է
և պատ րաստ է հա տու ցել վնա սը, ա պա կազմ -
վում է հաշ տեց ման պայ մա նա գիր, ո րի կա տա -
րու մը հսկվում է և դ րա նով ազ դում քրեա կան
գոր ծի լուծ ման վրա: Քրեա կան պա տաս խա -
նատ վու թյու նից ա զա տե լու և վե րա կանգ նո ղա -
կան ար դա րա դա տու թյան ամ րագր ման հա մար
ա ռանձ նա կի կարևո րու թյուն ու նեն Միա վոր -
ված ազ գե րի կազ մա կեր պու թյան (ՄԱԿ) Ան չա -
փա հաս նե րի նկատ մամբ ար դա րա դա տու թյուն
ի րա կա նաց նե լու նվա զա գույն չա փո րո շիչ կա -
նո նե րը (Պե կին յան կա նոն նե րը), ո րոնք հաս -
տատ վել են ՄԱԿ-ի գլխա վոր ա սամբ լեա յի 1985
թվա կա նի նո յեմ բե րի 29-ի 40/33 բա նաձևով: 

Տու ժո ղի հետ հաշ տու թյու նը՝ որ պես անձին
քրեա կան պա տաս խա նատ վու թյու նից ա զա տե -
լու հիմք, ու նի իր պատ մա կան ա կունք նե րը:
Որ պես քրեա կան ի րա վուն քի ինս տի տուտ՝ դա
բա վա կա նին հին է և պատ մա կան զար գաց -
ման տար բեր փու լե րում ստա ցել է ոչ միան շա -
նակ կի րա ռու թյուն: 

Քրեա կան օ րենսդ րու թյան պատ մա կան
զար գա ցու մը ցույց է տա լիս, որ հաշ տեց ման
ինս տի տուտն ու նի վա ղե մի պատ մու թյուն և
քրեա կան օ րենսդ րու թյան մեջ ստա ցել է տար -
բեր ի րա վա կան կար գա վո րում: Այդ պի սի զար -
գաց ման մա սին է վկա յում նաև քրեա կան օ -
րենսդ րու թյամբ հաշ տեց ման ինս տի տու տի նա -
խա տե սու մը, որն ան ձին քրեա կան պա տաս -
խա նատ վու թյու նից ա զա տե լու հիմք է: Ի հա՛ր -
կե, քրեա կան ի րա վուն քում նշված ինս տի տու -
տի նա խա տես ման ու դրա կի րա ռու թյան հետ
կապ ված փո փո խու թյուն նե րը պայ մա նա վոր -
ված են տար բեր գոր ծոն նե րով, մաս նա վո րա -
պես՝ հան ցա վո րու թյան վի ճա կով, պե տու թյան
ժո ղովր դա վա րա կան բնույ թով, հան րա յին և
մաս նա վոր շա հե րի պաշտ պա նու թյան հա րա -
բե րակ ցու թյամբ: 

Հաշ վի առ նե լով Հա յաս տա նի պատ մա քա -
ղա քա կան անց յա լը՝ այն, որ Արևել յան Հա յաս -



տա նը դեռևս 19-րդ դա րի սկզբից միա ցել է
Ցա րա կան Ռու սաս տա նին, իսկ 1922 դեկ տեմ -
բե րի 30-ին ընդգրկ վել ԽՍՀՄ կազ մի մեջ, բնա -
կա նա բար, նշված ժա մա նա կա հատ ված նե րում
կի րառ վել են նշված սուբ յեկտ նե րի օ րենսդ րու -
թյուն նե րը:

Հաշ տեց մամբ ան ձին քրեա կան պա տաս -
խա նատ վու թյու նից ա զա տե լու հիմ քե րը դրվե -
ցին 1864 թվա կա նի Քրեա կան դա տա վա րու -
թյան կա նո նադ րու թյամբ: Կա նո նադ րու թյան
հա մաձայն՝ քրեա կան գոր ծը չէր կա րող կարճ -
վել, ե թե տու ժո ղը հրա ժար վում է քա ղա քա ցիա -
կան հայ ցից, իսկ ե թե նա հրա ժար վում էր քրեա -
կան հե տապն դու մից, ա պա քա ղա քա ցիա կան
հայ ցը կարճ վում էր: Օ րենսդ րա կան կար գա վո -
րու մից հետևում է, որ հաշ տու թյունն ինք նու -
րույն ինս տի տուտ է և կապ ված չէ հան ցա գոր -
ծու թյամբ հասց ված վնա սի հա տուց ման հետ:
Ի հա՛ր կե, հաշ տու թյու նից հե տո տու ժողն ի րա -
վունք ու ներ ներ կա յաց նելու քա ղա քա ցիա կան
հայց:

Կա նո նադ րու թյան վեր լու ծու թյու նը թույլ է
տա լիս նշել, որ հաշ տեց ման քա ղա քա կա նու -
թյունն ըն կած էր ամ բողջ օ րենսդ րու թյան հիմ -
քում, ո րով հետև օ րենս դի րը դա տա րա նին պար -
տա վո րեց նում էր քննար կել հաշ տեց ման հար -
ցը և միայն այն ժա մա նակ, երբ հաշ տե ցում
հնա րա վոր չէր, կա յաց նել դա տավ ճիռ:

Պա տիժ նե րի մա սին Կա նո նադ րու թյու նում
(1864թ.) տեղ գտան նոր մեր, ո րոնք բա ցա ռում
էին ո րոշ ա րարք նե րի հան ցա վոր կամ պատ -
ժե լի լի նե լը, մաս նա վո րա պես՝ մինչև 10 տա րե -
կան ան չա փա հա սի կամ ան մեղ սու նակ ան ձի
կող մից հան րո րեն վտան գա վոր ա րարք կա -
տա րե լը: Անձն ա զատ վում էր քրեա կան պատ -
ժից, ե թե հան րո րեն վտան գա վոր ա րար քը կա -
տա րել է անհ րա ժեշտ պաշտ պա նու թյան վի ճա -
կում: Հաշ տա րար դա տա վոր ներն ի րա վունք ու -
նեին պատ ժից ա զա տելու այն ան չա փա հաս նե -
րին, ո րոնց 14 տա րին չէր լրա ցել, և նրանց
հանձ նել ծնող նե րի կամ խնա մա կալ նե րի դաս -
տիա րա կու թյա նը2:

1903 թվա կա նին ըն դուն վեց Քրեա կան Կա -
նո նադ րու թյու նը, ո րը պետք է փո խա րի ներ
Քրեա կան Պա տիժ նե րի Կա նո նադ րու թյա նը:
Քրեա կան Կա նո նադ րու թյունը քրեա կան ինս -
տի տուտ նե րի հա մա կարգ ված հա մակ ցու թյուն
է, ո րում իր տեղն ու ներ նաև քրեա կան պատ -
ժից (պա տաս խա նատ վու թյու նից) ա զա տե լը:
Կա նո նադ րու թյան մեջ ի րենց ամ րագ րու մն ստա -
ցան քրեա կան պա տաս խա նատ վու թյու նից ա -
զա տե լու այն պի սի տե սակ ներ, ինչ պի սիք են՝
ան մեղ սու նակ ան ձի կող մից հան ցանք կա տա -
րե լը (հոդ ված ներ 39, 41), դաս տիա րակ չա կան
բնույ թի հար կադ րան քի մի ջոց ներ կի րա ռե լը
(հոդ ված 55, մաս 2)՝ մինչև մե ղադր յա լի նկատ -
մամբ քրեա կան հե տապնդում հա րու ցե լը, մե -
ղադ րա կան դա տավ ճիռ կա յացնե լը կամ մե -
ղադ րա կան դա տավ ճիռն ի կա տար ա ծե լը՝
վաղե մու թյան ժամ կե տի լրա նա լը (հոդ ված 51,
մաս 5)3: 

Հաշ վի առ նե լով այն հան գա ման քը, որ
հաշ տե ցումն իր ամ րագ րումն էր ստա ցել քրեա -
կան դա տա վա րու թյան կա նո նադ րու թյամբ, ո -
րոշ դա տա վա րա գետ ներ այն կար ծի քին են,
թե մե ղադ րան քը թող նե լով մաս նա վոր ան ձին՝
ում շա հե րը ոտ նա հար վել են հան ցա գոր ծու -
թյամբ, բա ցի իր շա հե րից՝ ծա ռա յում է նաև
հան րա յի նին, այ սինքն՝ միա ժա մա նակ բա վա -
րար վում է եր կու շահ՝ մաս նա վոր և պե տա -
կան4: Այս ա ռա ջա դի մա կան գա ղա փա րա խո -
սու թյու նը զար գաց վեց նաև այլ գիտ նա կան -
նե րի կող մից, այս պես՝ հայտ նի ռուս պրո ֆե -
սոր Ա.Ա. Ժի ժի լեն կոն Սանկտ Պե տեր բուր գի
հա մալ սա րա նում 1916 թ. իր ե լույ թում նշել է.
«Քրեա կան օ րենս գիր քը պետք է հստակ ցույց
տա, որ հան ցա վո րու թյան դեմ պայ քա րը չի
սահ մա նա փակ վում միայն պա տիժ նե րի կի -
րառ մամբ, և պա տի ժի հետ կամ փո խա րե նը
նպա տա կա հար մար է կի րա ռել նաև այլ մի -
ջոց ներ»5: 

Ել նե լով նա խա հե ղա փո խա կան քրեա կան
և ք րեա դա տա վա րա կան օ րենսդ րու թյան վեր -
լու ծու թյու նից՝ կա րող ենք ա ռանձ նաց նել հաշ -
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տեց ման ինս տի տու տի հետևյալ ա ռանձ նա հատ -
կու թյուն նե րը՝ 

ա) ա րարք ներ, ո րոն ցով քրեա կան գոր ծի
հա րու ցու մը կախ ված էր տու ժո ղի կա մա հայ -
տու թյու նից, բայց քրեա կան գործ հա րու ցե լուց
հե տո քննու թյունն ի րա կա նաց վում էր ընդ հա -
նուր կար գով, 

բ) ա րարք ներ, ո րոն ցով դա տա րա նում մե -
ղադ րան քի հիմ նա վո րու մը դրված էր մաս նա -
վոր մե ղադ րո ղի վրա, և այդ դեպ քում օ րեն քը
տու ժո ղին օժ տել էր ոչ միայն մե ղադ րե լու ի րա -
վուն քով, այլև քրեա կան հե տապն դու մից հրա -
ժար վե լու: Ա հա՛ այն ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե -
րը, ո րոնք, հաշ տեց ման ինս տի տու տի հետ կապ -
ված՝ տեղ էին գտել նա խա հե ղա փո խա կան օ -
րենսդ րու թյան մեջ: 

Պետք է նշել, որ նախ կին շատ կար գա վո -
րում ներ այ սօր նո րից վեր հառ նում են: Մաս նա -
վո րա պես՝ ՀՀ քրեա կան դա տա վա րու թյան նոր
օ րենսգր քի նա խագ ծով նա խա տես վում է, որ
մաս նա վոր մե ղադ րան քի գոր ծե րով մե ղադ րան -
քի պաշտ պա նու թյու նը դա տա րա նում պետք է
ի րա կա նաց նի մաս նա վոր մե ղադ րո ղը: Այ սօր
հաշ տեց ման ինս տի տու տի ա ռանձ ին դրսևո -
րում ներ, ո րոնք կի րառ վում էին Ցա րա կան կայս -
րու թյան օ րենք նե րով, փոր ձում ենք կի րա ռել
նոր օ րենսդ րու թյան մեջ: Այ սինքն՝ ինչ պես ա -
սում են. «ու րեմն... որ պես կա նոն՝ նո րը լավ մո -
ռաց ված հինն է»:

1903 թվա կա նի Քրեա կան կա նո նադ րու -
թյու նը գոր ծել է նաև Հա յաս տա նի Ա ռա ջին
հան րա պե տու թյու նում: Մաս նա վո րա պես՝ ան -
կա խու թյան հռչա կու մից հե տո Հա յաս տա նի
Խոր հուր դը 1918 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 6-ին
ըն դու նեց նաև «Նախ կին Ռու սա կան Կայս րու -
թյան օ րենք նե րի գոր ծադր ման մա սին Հա յաս -
տա նի տե րի տո րիա յի վրա» օ րեն քը, ո րի հա -
մա ձայն՝ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան տա -
րած քում ժա մա նա կա վոր գոր ծո ղու թյան մեջ
էին դրվում Ռու սա կան կայս րու թյան օ րենք նե -
րը6: 

Հա յաս տա նում խորհր դա յին կար գե րը հաս -
տա տու մից հե տո՝ Հայ հեղ կո մի 1920թ. դեկ տեմ -

բե րի 21-ի դեկ րե տով, Հա յաս տա նի տա րած -
քում չգոր ծող հայ տա րար վեց Ա ռա ջին հան րա -
պե տու թյան օ րենսդ րու թյու նը, իսկ վե րաց ված
օ րենսդ րու թյան փո խա րեն՝ գոր ծող հա մար վեց
ՌՍՖՍՀ օ րենսդ րու թյու նը, այն փո փո խու թյուն -
նե րով ու լրա ցում նե րով, ո րոնք անհ րա ժեշտ
կհա մա րեր հե ղա փո խա կան կա ռա վա րու թյու -
նը՝ ել նե լով հան րա պե տու թյան ա ռանձ նա հատ -
կու թյուն նե րից7:

Հոկ տեմ բեր յան հե ղա փո խու թյու նից հե տո
էա պես փոխ վեց ամ բողջ օ րենսդ րու թյու նը և,
հիմ քում ու նե նա լով դա սա կար գա յին պայ քա րը՝
հա սա րա կա կան կյան քի բո լոր ո լորտ նե րում որ -
դեգր վեց նոր գա ղա փա րա խո սու թյուն՝ պայ քա -
րը դա սա կար գա յին թշնա մի նե րի դեմ: Ցա րա -
կան Ռու սաս տա նի քրեա կան ի րա վուն քի հիմ -
քում ըն կած շատ սկզբունք ներ՝ որ պես բուր -
ժուա կան գա ղա փար ներ, մերժ վե ցին և տեղ
չգտան նոր մշակ վող օ րենսդ րու թյան մեջ: Քրեա -
կան ի րա վուն քը ճա նաչ վեց այն կարևոր մի ջո -
ցը դա սա կար գա յին թշնա մի նե րի դեմ պայ քա -
րի հա մար, ին չը նշա նա կում է, որ խո սել հաշ -
տեց ման մա սին ա վե լորդ էր: 

Խորհր դա յին քրեա կան ի րա վունքն իր ձևա -
վոր ման սկզբնա կան փու լում խնդիր ու ներ ռեպ -
րե սիա յի մի ջո ցով պահ պա նելու աշ խա տա վոր
զանգ ված նե րի շա հե րից բխող հա սա րա կա կան
հա րա բե րու թյուն նե րի հա մա կար գը8: Սա նշա -
նա կում է, որ ե թե քրեա կան ի րա վուն քի հիմ -
քում ըն կած է դա սա կար գա յին պայ քա րի գա -
ղա փա րը, ապա հաշ տեց ման մա սին խոսք լի -
նել չէր կա րող: 

Հոկ տեմ բեր յան հե ղա փո խու թյու նից հե տո
ան ձին քրեա կան պա տաս խա նատ վու թյու նից
ա զա տե լու ինս տի տուտն իր դրսևոր ման ձևե -
րով զար գա ցում չստա ցավ, քա նի որ Խորհըր -
դա յին կա ռա վա րու թյու նը հեր քում կամ մեր ժում
էր այն ա մենը, ինչ բուր ժուա կան էր: Հե ղա փո -
խու թյու նից հե տո ըն դուն վող բո լոր Դեկ րետ նե -
րը, ո րոնց հիմ քում ըն կած էր դա սա կար գա յին
պայ քա րի գա ղա փա րը, չէին կա րող իրենց մեջ
տեղ տալ քրեա կան պա տաս խա նատ վու թյու -
նից ա զա տե լուն: Բո լոր դեպ քե րում պետք է
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ընդգ ծել, որ ամ բող ջու թյամբ վե րաց ված չէր
քրեա կան պա տաս խա նատ վու թյու նից ա զա տե -
լու գա ղա փա րը: Այս պես՝ ՀԿԳԿ 1918 թվա կա -
նի նո յեմ բե րի 30-ի Դեկ րե տը, ո րը նվիր ված էր
«ՌՍՖՍՀ ժո ղովր դա կան դա տա րա նի մա սին»,
ո րում նշվում է, որ ժո ղովր դա կան դա տա րանն
ի րա վունք ու նի իր ներ քին հա մոզ մամբ ո րո շե -
լու պատ ժի չա փը, ինչ պես նաև կա յաց նելու
դա տավ ճիռ՝ պայ մա նա կան կամ ոչ պայ մա նա -
կան կար գով մե ղադր յա լին պատ ժից ա զա տե -
լու մա սին: Դա տա րա նի հա յե ցո ղու թյանն էր
թողն ված պատ ժից պայ մա նա կան ա զա տե լու
հիմ քե րի և պայ ման նե րի ո րո շու մը:

Հետ հե ղա փո խա կան օ րենսդ րու թյան ու -
սում նա սի րու թյու նը ցույց է տա լիս, որ օ րենս -
դրու թյան մեջ չնա խա տես վեց ան ձին քրեա կան
պա տաս խա նատ վու թյու նից ա զա տե լու նշված
հիմ քը: 

Խորհր դա յին քրեա կան ի րա վուն քի զար -
գաց ման կարևոր փուլ պետք է հա մա րել 1922
թվա կա նի հու նի սի 22-ին ՀԽՍՀ քրեա կան օ -
րենսգր քի ըն դու նու մը: Նշ ված քրեա կան օ -
րենսգր քի վեր լու ծու թյու նից կա րե լի է հետևու -
թյուն ա նել դրա էու թյան մա սին, մաս նա վո րա -
պես՝ աշ խա տա վոր նե րի ի րա վա կան պաշտ պա -
նու թյու նը հան րո րեն վտան գա վոր տար րե րից:
Այդ օ րենսգր քում որևէ կար գա վո րում չկար տու -
ժո ղի հետ հաշ տու թյան հիմ քով քրեա կան պա -
տաս խա նատ վու թյու նից ան ձին ա զա տե լու մա -
սին:

Խորհր դա յին քրեա կան ի րա վուն քի զար -
գաց ման հա մար կարևոր նշա նա կու թյուն ու նե -
ցան 1958 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 15-ին ԽՍՀՄ
Գե րա գույն խորհր դի կող մից ըն դուն ված « Սո -
վե տա կան Սո ցիա լիս տա կան Հան րա պե տու -
թյուն նե րի Միու թյան և Միու թե նա կան Հան րա -
պե տու թյուն նե րի քրեա կան օ րենսդ րու թյան հի -
մունք նե րը»: Նշ ված ի րա վա կան ակ տի 33-րդ
հոդ վա ծի 1-ին կե տով տու ժո ղի հետ հաշ տու -
թյու նը նա խա տես վեց ոչ թե որ պես քրեա կան
պա տաս խա նատ վու թյու նից ա զա տե լու հիմք,
այլ՝ պա տաս խա նատ վու թյու նը մեղ մաց նող հան -
գա մանք:

Այ նու հետև՝ 1961 թվա կա նի ՀԽՍՀ քրեա -
կան օ րենսգր քով ա ռա ջին ան գամ ա ռան ձին
հոդ ված նվիր վեց քրեա կան պա տաս խա նատվու -
թյու նից և պատ ժից ա զա տե լուն (հոդ ված 46):
Ի հա՛ր կե, նշված հոդ վա ծում բա ցա կա յում էր

տու ժո ղի հետ հաշտ վե լու հիմ քով քրեա կան պա -
տաս խա նատ վու թյու նից ա զա տե լը, սա կայն օ -
րենսգր քի 35-րդ հոդ վա ծում նա խա տես վեց որ -
պես պա տաս խա նատ վու թյու նը և պա տի ժը մեղ -
մաց նող հան գա մանք: Այ սինքն՝ այն, ինչ նա -
խա տես ված էր հի մունք նե րում, նույ նու թյամբ
իր ար տա ցո լու մն ստա ցավ քրեա կան օ րենս -
գրքում:

Տու ժո ղի հետ հաշտ վե լու հիմ քով քրեա կան
պա տաս խա նատ վու թյու նից ա զա տե լու ինս տի -
տու տի պատ մա կան զար գա ցու մը, մինչև գոր -
ծող քրեա կան օ րենսգր քի ըն դու նու մը, մեզ հիմք
է տա լիս կա տա րելու հետևյալ եզ րա հան գում -
նե րը՝

 Տու ժո ղի հետ մե ղադր յա լի հաշ տու թյու -
նը կի րառ վում է միայն մաս նա վոր մե -
ղադ րան քի գոր ծե րով.

 Տու ժո ղի հետ մե ղադր յա լի հաշտ վե լը՝
որ պես քրեա կան գոր ծը կար ճե լու հիմք,
նա խա տես վել է միայն քրեա կան դա -
տա վա րու թյան օ րենսգր քով.

 Տու ժո ղին հասց ված վնա սի հա տու ցու -
մը քրեա կան օ րենսդ րու թյամբ նա խա -
տես ված է ե ղել որ պես պա տաս խա նա -
տվու թյու նը և պա տի ժը մեղ մաց նող հան -
գա մանք:

Ա ռա ջին ան գամ տու ժո ղի հետ հաշտ վե լու
հիմ քով մե ղադր յա լին քրեա կան պա տաս խա -
նատ վու թյու նից ա զա տե լու քրեաի րա վա կան
հիմ քե րը դրվե ցին ան կա խու թյան հռչա կու մից
հե տո մշակ վող նոր քրեա կան օ րենսդ րու թյամբ:
Դա ա ռա ջին ան գամ նա խա տես վեց 1996 թվա -
կա նի փետր վա րի 17-ի ԱՊՀ երկր նե րի հա մար
մշակ ված մո դե լա յին քրեա կան օ րենսգր քով, ո -
րը հիմք հան դի սա ցավ Հա յաս տա նի Հան րա -
պե տու թյու նում և ԱՊՀ այլ երկր նե րում նոր
քրեա կան օ րենսգր քե րի մշակ ման և ըն դուն -
ման հա մար: 

Պետք է նշել, որ, մինչև քրեա կան օ րենս -
գրքի ըն դու նու մը, մե ղադր յա լի հետ տու ժո ղի
հաշտ վե լու հիմ քով քրեա կան գոր ծի կար ճու մը
կամ քրեա կան հե տապնդ ման դա դա րե ցումն
իր ամ րագ րու մն ստա ցավ ՀՀ քրեա կան դա -
տա վա րու թյան օ րենսգր քում (1998թ.), ո րի 37-
րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ « Դա տա -
րա նը, դա տա խա զը, ինչ պես նաև դա տա խա զի
հա մա ձայ նու թյամբ՝ քննի չը, կա րող են հա րուց -
ված քրեա կան գոր ծի վա րույ թը կար ճել և քրեա -
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կան հե տապն դու մը դա դա րեց նել Հա յաս տա նի
Հան րա պե տու թյան քրեա կան օ րենսգր քի 72-
րդ, 73-րդ և 74-րդ հոդ ված նե րով նա խա տես -
ված դեպ քե րում»9։ 

Որ պես քրեա կան պա տաս խա նատ վու թյու -
նից ան ձին ա զա տե լու հիմք՝ դա նա խա տես վեց
ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 73-րդ հոդ վա ծով, ո -
րում, մաս նա վո րա պես, սահ ման վեց. «Ոչ մեծ
ծան րու թյան հան ցանք կա տա րած ան ձը կա -
րող է ա զատ վել քրեա կան պա տաս խա նա տվու -
թյու նից, ե թե նա հաշտ վել է տու ժո ղի հետ և

հա տու ցել կամ այլ կերպ հար թել է նրան պատ -
ճա ռած վնա սը»: 

Տու ժո ղի հետ մե ղադր յա լի հաշտ վե լու
ինստի տու տի պատ մա կան զար գա ցու մը ցույց
է տա լիս, որ հա սա րա կու թյան զար գաց ման
տար բեր փու լե րում և ժա մա նակ նե րում կող մե -
րի հաշ տու թյու նը հիմք է ըն դուն վել տար բեր
տե սա կի վե ճե րի լուծ ման հա մար: Այդ է պատ -
ճա ռը, որ հաշ տու թյու նը քրեա կան օ րենսդ րու -
թյան մեջ միան շա նակ կար գա վո րում չի ստա -
ցել:

Օ
Ր

Ի
Ն

Ա
Կ

Ա
Ն

Ո
Ւ

Թ
Յ

Ո
Ւ

Ն
  №

1
1

0
  2

0
1

9

9 Պետք է նշել, որ ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի ընդունման պահին 37-րդ հոդվածում տուժողի հետ
հաշտվելու վերաբերյալ որևէ հղում չկար քրեական օրենսգրքին, որովհետև ՀՀ քրեական օրենսգիրքն ըն դուն վել է
ավելի ուշ՝ 2003թ. օգոստոսի 1-ին: 



Ան չա փա հաս նե րի խմբա յին հան ցա վո րու -
թյան կան խար գել ման հա մար կարևոր է դրան
նպաս տող գոր ծոն նե րի ու սում նա սի րու թյու նը,
քա նի որ սկզբնա կան շրջա նում անհ րա ժեշտ է
ներ գոր ծել այն ա մե նի վրա, ին չը հա սա րա կու -
թյու նում ա ռա ջաց նում և պայ մա նա վո րում է այդ
բա ցա սա կան երևույ թը:

Ան չա փա հաս նե րի խմբա յին հան ցա վո րու -
թյա նը՝ որ պես հան ցա վո րու թյան բաղ կա ցու ցիչ
մասի, բնու թագ րա կան են ընդ հա նուր հան ցա -
վո րու թյան հատ կա նիշ նե րը: 

Ան չա փա հա սի ան ձի ձևա վո րու մը տե ղի է
ու նեում կեն սա գոր ծու նեու թյան այն պի սի ո լոտ -
նե րում, ինչ պի սիք են ըն տա նե կան հա րա բե -
րու թյուն նե րը, կրթու թյու նը, աշ խա տան քը և ժա -
ման ցը, ո րոնք էլ ազ դում են ա ճող սերն դի
հոգևոր, ֆի զի կա կան և ին տե լեկ տուալ զար -
գաց ման վրա: Հետևա բար՝ նշված ո լորտ նե -
րում էլ պետք է փնտրել ան չա փա հաս նե րի
շրջա նում տե ղի ու նե ցող երևույթ նե րի վրա բա -
ցա սա բար ազ դող գոր ծոն նե րը: 

Ան չա փա հա սի կյան քում կարևոր դե րա կա -
տա րում ու նի ըն տա նի քը: Ինչ պես ար դա րա -
ցիո րեն նշում է Վ. Ե. Է մի նո վը՝ ըն տա նի քը մար -
դու կեն սա գոր ծու նեու թյան ա ռա ջին և հիմ նա -
կան բջիջն է, ո րով էլ պայ մա նա վոր ված է պե -
տու թյան ուժն ու թու լու թյու նը1:

Ըն տա նիքը, ա վան դա բար զբա ղեց նե լով
ա ռաջ նա յին տեղն ան ձի ձևա վոր ման գոր ծըն -

թա ցում, մեծ հե տաքրք րու թյուն է ներ կա յաց -
նում հե տա զո տող նե րի հա մար: Դրա նով էլ պայ -
մա նա վոր ված՝ ան չա փա հաս նե րի դաս տիա րա -
կու թյան խնդիր ները եր կար տա րի ներ եղել են
հե տա զո տող նե րի հա տուկ ու շադ րու թյան օբ -
յեկտ ներ2, քա նի որ ըն տա նի քն այն հիմ նա կան
ինս տի տու տն է, որ տեղ ըն թա նում է ան չա փա -
հաս նե րի անձ նա յին հատ կա նիշ նե րի ձևա վոր -
ման սկզբնա կան և հե տա գա գոր ծըն թա ցը3:
Ընդ ո րում՝ ան չա փա հասը ոչ միայն և ոչ այն -
քան դաս տիա րա կու թյան օբ յեկտ է, նա ա մե -
նից ա ռաջ պատ շաճ դաս տիա րա կու թյան ի -
րա վուն քի կրող է, ո րի ի րա կա նա ցու մից է կախ -
ված դաս տիա րա կու թյան գործ ըն թա ցի արդ -
յուն քը4:

Ան չա փա հաս ան ձի ձևա վոր ման և զար -
գաց ման վրա ըն տա նի քի մեծ ազ դե ցու թյու նը
պայ մա նա վոր ված է մի շարք հան գա մանք նե -
րով: Նախ՝ ան չա փա հաս նե րի մե ծա մաս նու -
թյան հա մար հենց ըն տա նի քում է սկսվում սո -
ցիա լա կա նաց ման սկզբնա կան գոր ծըն թա ցը:
Երկ րորդ՝ ան չա փա հաս նե րի մե ծա մաս նու թյան
հա մար կեն սա գոր ծու նեու թյունն ըն տա նի քում
զբա ղեց նում է տևա կան ժա մա նա կա հատ ված:
Եր րորդ՝ ըն տա նի քը հա սա րա կու թյան հա մար
կարևոր գոր ծա ռույթ ներ ի րա կա նաց նող ինս -
տի տուտ է, ո րոնք կապ ված են մարդ կու թյան
վե րար տադր ման, հա սա րա կա կան ար տադ րու -
թյան մեջ մար դու մաս նակ ցու թյան, ե րե խա նե -
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րի դաս տիա րա կու թյան և կեն ցա ղա յին գոր ծու -
նեու թյան ի րա կա նաց ման հետ5: Վեր ջ ի  վեր ջո՝
ըն տա նիքն այն ինս տի տուտն է, որ տեղ ան հա -
տը սո վո րում է սո ցիա լա կան կյան քին, ձեռք է
բե րում կա ռա վա րե լու և հ նա զանդ վե լու, հա սա -
րա կու թյան մյուս ան դամ նե րի հետ ներ դաշ նակ
կյան քի փորձ6:

Ան ձի սո ցիա լա կա նաց ման վրա ազ դում են
այն պի սի չա փա նիշ ներ, ինչ պի սիք են ըն տա -
նի քի կազ մը, ծնող նե րի և ե րե խա նե րի միջև
փոխ ըմբռն ման տե սա կը, ըն տա նե կան դաս -
տիա րա կու թյան ո ճը և այլն: Այս տեղ և ոչ պա -
կաս նշա նա կու թյուն ու նեն նաև ծնող նե րի վար -
քա գի ծը, ար ժե հա մա կար գը, հա մոզ մունք նե -
րը7:

Այս պես՝ հե տա զո տու թյան են թարկ ված
խմբի կազ մում հան ցանք կա տա րած ան չա -
փա հաս նե րը մեծ մա սամբ դաս տիա րակ վել են
ըն տա նիք նե րում, ընդ ո րում` նախ քան հան -
ցանք կա տա րե լն ապ րել են լիար ժեք ըն տա -
նի քում, որ տեղ ե ղել են և՛ հայ րը, և՛ մայ րը:
Այդ պի սի ըն տա նիք նե րում դաս տիա րակ վել են
մեր կող մից ու սում նա սիր ված ան չա փա հաս -
նե րի8 88,1%-ը: Այս ցու ցա նի շը բարձր է նաև
հարց ման են թարկ ված խմբի կազ մում հան -
ցանք կա տա րած ան չա փա հաս նե րի մեջ9, որի
հա մա ձայն՝ 63,3%-ն  է նշել, որ ապ րում է լիար -
ժեք ըն տա նի քում, ին չը ևս փաս տում է վե -
րոգր յա լը, ո ր ցու ցա նի շը չի բա ցա ռում ըն տա -
նի քում մի ջանձ նա յին հա րա բե րու թյուն նե րի
ձևա խեղ ման հնա րա վո րու թյուն նե րը: Հարց -
ման են թարկ ված նե րի 36,7%-ը պա տաս խա -
նել է, որ ապ րում է մեկ ծնո ղի (մե ծա մաս նու -
թյու նը՝ մայ րի կի) հետ: 

Խմ բի կազ մում հան ցանք կա տա րած ան -
չա փա հա սի կյան քում մե ծ  մա սամբ բա ցա կա -
յում է հայր ծնո ղը: Իսկ հոր բա ցա կա յու թյու նը
թու լաց նում է ան չա փա հա սի սո ցիա լա կան դիր -

քե րը, այն դեպ քում, երբ եր կու ծնո ղի առ կա յու -
թյունն ան չա փա հա սին դրա կան է ներ կա յաց -
նում հա սա կա կից նե րի շրջանում10: 

Ինչ պես ար դեն նշել ենք՝ ան չա փա հաս -
նե րի անձ նա յին դրա կան հատ կա նիշ նե րի
ձևա վոր ման հա մար կարևոր է ըն տա նի քի
ան դամ նե րի միջև փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի
բնույ թը: Խմ բի կազ մում հան ցանք կա տա րած
ան չա փա հաս նե րի 25,0%-ը նշել է, որ ըն տա -
նի քում բա րի, լավ հա րա բե րու թյուն ներ են:
Նույն քան էլ նշել են, որ ըն տա նի քում ոչ հա -
ճա խա կի, բայց լի նում են վե ճեր, կոնֆ լիկտ -
ներ, իսկ 33,3%-ը՝ հա ճա խա կի են լի նում վե -
ճեր, կոնֆ լիկտ ներ: Եվ հատ կա պես ու շա գրավ
է 16,7%-ի պա տաս խա նը, որ ըն տա նի քում բա -
ցար ձակ ան տար բեր վե րա բեր մունք է միմ -
յանց նկատ մամբ, ին չը, կար ծում ենք՝ մտա -
հո գու թյուն նե րի տե ղիք է տա լիս: Հարց ված -
նե րի ըն դա մե նը 16,7%-ն  է գոհ ծնող նե րի ու -
շադ րու թյու նից, քա նի որ վեր ջին ներս միշտ
հետքրքր վում են ի րենց հա ջո ղու թյուն նե րով,
իսկ 50,0%-ը՝ ծնող նե րի հո գա տա րու թյու նից՝
սնվե լու և հագն վե լու կա պակ ցու թյամբ: Եվս,
մեկ ու շագ րավ ցու ցա նիշ. 33,3%-ը մո ռա ցու -
թյան են մատն ված ծնող նե րի կող մից, ինչն էլ
ներ գոր ծում է ան չա փա հա սի հե տա գա զար -
գաց ման և անձ նա յին հատ կա նիշ նե րի ձևա -
վոր ման վրա:

Ան չա փա հաս նե րի սո ցիա լա կա նաց ման վրա
էա կա նո րեն ազ դում է նրանց դաս տիա րա կու -
թյու նը: 

Հարկ է նշել, որ, ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան
36 հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ ծնող ներն
ի րա վունք ու նեն և պար տա վոր են հոգ տա -
նելու ի րենց ե րե խա նե րի դաս տիա րա կու թյան,
կրթու թյան, ա ռող ջու թյան, լիար ժեք և ներ -
դաշ նակ զար գաց ման մա սին: Թեև այ սօր շատ
ծնող նե րի մեջ առ կա է դաս տիա րա կու թյան
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5 Տե՛ս Игошев К.Е., Миньковский Г.М. Семья. Дети Школа. М., 1989. էջ 19-28:
6 Տե՛ս Шнейдер Л. Б. Семейная психология.– М.: Академический Проект, 2011.– էջ 736:
7 Տե՛ս Маматов О. В. Семья как важнейший институт социализации // Молодой ученый.– 2014.– №6.– էջ 865–867:
8 Այս հոդվածի շրջանակում վերլուծությունն իրականացրել ենք ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիրում 24.06.2016

թվականին ստացված ՀՀ դատական դեպարտամենտի Ե–4102 գրությամբ տրամադրված 2010- 2015 թվականների
քրեական գործերի ցանկի հիման վրա www.datalex.am կայքից վերցրած փորձառնական նյութերի տվյալների
ուսումնասիրությամբ:

9 Տվյալները հիմնված են 2010-2017թթ. ընթացքում մեր կողմից իրականացված՝ խմբի կազմում հանցանք կատարած
100 անչափահասի շրջանում սոցիոլոգիական հարցումների արդյունքների վերլուծության վրա:

10 Տե՛ս Кожевникова М. Н., Агафонова О. Н. Особенности влияния семьи на социализацию подростков // Проблемы
педагогики.– 2010.– №10(21).– էջ 36–38:



գոր ծա ռույ թի ի րա կա նաց ման ա նըն դու նա կու -
թյուն, ո րը հա ճախ վատ աց նում է ե րե խա նե -
րի՝ ա ռանց այն էլ բարդ դրու թյու նը: Քա նի որ
ե րե խա ներն ի դեմս ծնող նե րի ցան կա նում են
տես նել հե նա րան, ու նեն նրանց ա ջակ ցու թյան
կա րի քը, ակն կա լում են նրանց ա ջակ ցու թյու -
նը, սա կայն բախ վում են այդ ա ջակ ցու թյու նը
ցու ցա բե րե լու ա նըն դու նա կու թյա նը (ա ռա վել
հազ վա դեպ՝ ցան կու թյան բա ցա կա յու թյա նը):
Խո սե լով այն ըն տա նիք նե րի մա սին, որ տեղ
ծնող նե րը չեն կա րո ղա նում դաս տիա րա կել ե -
րե խա նե րին, կա րե լի է ա սել, որ այդ տեղ քայ -
քայ ված են նե րըն տա նե կան կա պե րը, բա ցա -
կա յում է մե ծե րի և ե րե խա նե րի հա մա տեղ
գոր ծու նեու թյու նը, բա ցա կա յում են միմ յանց
միջև հու զա կան կա պե րը: Դա հան գեց նում է
այն արդյուն քին, որ ծնող ներն ի զո րու չեն
կան խե լու ան չա փա հաս նե րի կեն սա գոր ծու -
նեու թյան այլ ո լորտ նե րում ծա գած կոնֆ լիկտ -
նե րը: 

Այս հա մա տեքս տում կարևոր են ծնող-զա -
վակ փոխ հա րա բե րու թյուն նե րը: Այս պես՝ հարց -
ման են թարկ ված ան չա փա հաս նե րի 41,7%-ն  է
նշել, որ սի րում է ծնող նե րին, 16,7%-ը նշել է, որ
հար գում է, 8,3%-ը՝ վա խե նում է, իսկ 33,3%-ը
նշել է, որ համ բե րում է, քա նի դեռ կախ վա ծու -
թյան մեջ է նրան ցից: Իսկ այն հար ցին, թե ո՞ւմ
կդի մեիք օգ նու թյան հա մար, ըն դա մե նը հարց -
ված նե րի 8,3%-ն  է պա տաս խա նել՝ ծնող նե րին,
իսկ 83,4%-ը՝ ըն կեր նե րին: Այս ցու ցա նիշ նե րը
ևս փաս տում են ծնող-զա վակ «կա պի» բա ցա -
կա յու թյու նը:

Վերջ  վեր ջո՝ ծնող ներն ի րենց ե րե խա նե րի
հա մար պետք է ա մեն ին չում լինեն օ րի նակ և
հե նա րան: Նրանք պետք է օգ նեն ան չա փա հա -
սին հաղ թա հա րել իր խնդիր նե րը: Մինչ դեռ
հարց ման արդ յուն քով ան չա փա հաս նե րի 25,0%-
ը նշել է, որ ծնո ղը տա ռա պում է ալ կո հո լա մո -
լու թյամբ, իսկ 8,3-ը՝ հո գե կան հի վան դու թյամբ:
Դեռ ա վե լին՝ 16,7%-ը նշել է, որ ծնող ներն ու նեն
դատ վա ծու թյուն: Եվ այս տեղ մենք գործ ու նենք
ծնո ղի վար քագ ծի բա ցա սա կան օ րի նա կի և ան -
չա փա հա սի վրա բա ցա սա կան ներ գոր ծու թյան
հետ: Եվ, բա ցի այդ՝ ըն տա նի քի ազ դե ցու թյունն
ան ձի վրա կա րող է լի նել ինչ պես դրա կան,

այն պես էլ բա ցա սա կան: Այս տեղ ստաց վում է,
որ գործ ու նենք ըն տա նի քի բա ցա սա կան ազ -
դե ցու թյան հետ: 

Ան ձի վրա ըն տա նի քի բա ցա սա կան ազ -
դե ցու թյու նը պայ մա նա վոր ված է ա ռա ջին հեր -
թին այն հան գա ման քով, որ ըն տա նի քը կա րող
է հան դի սա նալ ան ձի բա ցա սա կան սո ցիա լա -
կա նաց ման ո լորտ: Եվ երկ րորդ՝ ըն տա նի քը
կա րող է հան դի սա նալ կոնֆ լիկտ նե րի աղբ յուր,
ո րոնք ըն կած են ըն տա նեա կեն ցա ղա յին հան -
ցա գոր ծու թյուն նե րի հիմ քում11: 

Ըն տա նի քի բա ցա սա կան ազ դե ցու թյու նը
կա րող է ար տա հայտ վել ան չա փա հա սի մեջ
հա կա հա սա րա կա կան հատ կա նիշ նե րի ձևա -
վոր ման ձևով կամ էլ ըն տա նի քի կող մից ան -
չա փա հա սի նկատ մամբ ան վե րահս կե լիու -
թյամբ:

Ե թե ծնող նե րը հա կա հա սա րա կա կան կեն -
սա կերպ են վա րում, հան ցանք են կա տա րում,
ա պա նրանք ուղ ղա կի ի րենց բա ցա սա կան փոր -
ձը փո խան ցում են ե րե խա նե րին: Ըն տա նի քի
կող մից ան չա փա հա սի ան ձի ձևա վոր ման նկատ -
մամբ ան վե րահս կե լիու թյունն ու ղեկց վում է ան -
ձի նոր մալ սո ցիա լա կա նա ցու մից շեղ ման գործ -
ըն թա ցին չմի ջամ տե լով և ան ձի ձևա վոր ման
վրա մյուս փոքր խմբե րի և այլ ան ձանց բա ցա -
սա կան ազ դե ցու թյան գոր ծըն թա ցին հա կազդ -
ման բա ցա կա յու թյամբ12: 

Այ սօր վա դրու թյամբ ան չա փա հաս նե րի
վար քագ ծի ան վե րահս կե լիու թյու նը ձեռք է բե -
րում կարևոր նշա նա կու թյուն: Քա նի որ սո -
ցիալ-տնտե սա կան դժվա րին պայ ման նե րում
ծնող նե րի գեր ծան րա բեռն վա ծու թյու նը հան -
գեց նում է այն արդյունքին, որ ի րենց և ե րե -
խա նե րի շփում նե րը ունեն պա տա հա կան
բնույթ: Մնա լով ա ռանց ըն տա նի քի վե րահս -
կո ղու թյան՝ ան չա փա հաս նե րը բա վա կա նին
հեշտ են ընկ նում հա կա հա սա րա կա կան տրա -
մադր վա ծու թյամբ ան ձանց, ի րենց հա սա կա -
կից նե րի ազ դե ցու թյան տակ, ըն դու նում հա -
մա պա տաս խան մի ջա վայ րի բա ցա սա կան սո -
վո րու թյուն նե րը (հա կա հասա րա կա կան վար -
քա գիծ, ալ կո հո լի, թմրա մի ջո ցի օգ տա գոր ծում):
Ըն տա նի քը կորց նում է իր գլխա վոր ա ռա քե -
լու թյու նը՝ ե րե խա նե րին պա հե լու և դաս տիա -
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րա կե լու, այն դեպ քում, երբ ըն տա նի քը պետք
է ե րե խա նե րին նե րա ռի իր հո գե բա նա կան կա -
ռուց վածք, ա պա հո վի նրանց ա ռաջ նա յին, բայց,
ա մե նա կարևորը՝ սո ցիա լա կա նա ցու մը՝ «իր մի -
ջո ցով» նրանց հա սա րա կու թյան կազ մի մեջ
ընդգր կել13:

Բա ցա հայ տե լով ըն տա նի քի բա ցա սա կան
ազ դե ցու թյունն ան չա փա հա սի ան ձի ձևա վոր -
ման վրա՝ նպա տա կա հար մար է դի տար կել նաև
այլ պայ ման նե րը, ո րոնք ոչ այդ քան ընդգծ ված,
սա կայն բա ցա սա բար ազ դում են ան չա փա հա -
սի ան ձի հան ցա վոր շար ժա ռիթ նե րի ձևա վոր -
ման վրա: Որ պես այդ պի սին՝ կա րե լի է նշել
հա սա րա կու թյան բա րո յա կան ար ժեք նե րի դե -
ֆոր մա ցիան, որն ան մի ջա կա նո րեն ազ դում է
ըն տա նի քի բա րո յա հո գե բա նա կան մթնո լոր տի
վրա:

Ըն տա նե կան դաս տիա րա կու թյան բաց թո -
ղում նե րը պետք է շտկել հա սա րա կա կան դաս -
տիա րա կու թյան հնա րա վո րու թյուն նե րով, ո րը
ե րե խա նե րին պետք է տա մի ջանձ նա յին շփման
հնա րա վո րու թյուն, նրանց կեն սա գոր ծու նեու -
թյան հիմ նա կան ո լորտ նե րում դրա կան հու զա -
կան կա պեր, հաղ թա հա րել հա սա րա կու թյու նից
ե րե խա նե րի օ տա րա ցու մը և նպաս տել նրանց
կող մից հան ցա գոր ծու թյուն նե րի կան խար գել -
մա նը: Հետևա բար՝ ըն տա նի քից հե տո ան ձի
սո ցիա լա կա նաց ման գոր ծըն թա ցում կարևոր
դե րա կա տա րու թյուն ու նի դպրո ցը, որ տեղ ե րե -
խա ներն անց կաց նում են ի րենց կյան քի նշա -
նա կա լից մա սը: 

Դպ րո ցում ե րե խան ձեռք է բե րում ոչ միայն
գի տե լիք ներ, այլև սո ցիա լա կան վար քագ ծի
հմտու թյուն ներ: Այս տեղ սո վո րեց նում են կար -
գա պա հու թյուն, ազն վու թյուն, աշ խա տա սի րու -
թյուն, ըն կե րա սի րու թյուն, ձեր բա զատ վել այն -
պի սի բա ցա սա կան հատ կա նիշ նե րից, ինչ պի -
սիք են կոպ տու թյու նը, դա ժա նու թյու նը, ան -
տար բե րու թյու նը և ե սա սի րու թյու նը14: Եվ, ինչ -
պես ար դա րա ցիո րեն նշում է Ն.Ռ. Կոսևի չը՝

ան չա փա հա սի ան ձի ձևա վոր ման գոր ծըն թա -
ցը տե ղի է ու նե նում ըն տա նի քում, ու սում նա -
կան հաս տա տու թյուն նե րում, ըն կե րա կան խմբե -
րում՝ շրջա պա տող մի ջա վայ րի ար ժեք նե րի և
նոր մե րի յու րաց ման մի ջո ցով, իսկ ան բա րե -
նպաստ ըն տա նի քի ան չա փա հա սի հա մար
դպրո ցը դառ նում է սո ցիա լա կա նաց ման հիմ -
նա կան ինս տի տու տը15: 

Ինչ պես ցույց են տա լիս ան չա փա հաս նե րի
վե րա բեր յալ ՀՀ դա տա կան ակ տե րի վեր լու ծու -
թյան արդ յունք նե րը՝ խմբի կազ մում հան ցանք
կա տա րած ան չա փա հաս նե րի 24,8%-ը, ըստ մի -
ջի նաց ված ցու ցա նի շի, դպրո ցի սո վո րող ներ
էին: Եվ այս տեղ հարց է ա ռա ջա նում. ինչ պե՞ս
դա կա րող է տե ղի ու նե նալ, դպրո ցի աշ խա -
տանք նե րում ինչ պի սի՞ հան գա մանք ներ կա րող
են հիմք ստեղ ծել ան ձի «ոչ ճիշտ» զար գաց ման
հա մար: 

Այդ հան գա մանք նե րը կապ ված են մի շարք
թե րու թյուն նե րի հետ, ո րոնք ու նեն կազ մա կերպ -
չա կան բնույթ: Դրանք կապ ված են սո վո րող -
նե րի հան դեպ ման կա վար ժա կան մո տեց ման,
ո րոշ ման կա վարժ նե րի ոչ բարձր պրո ֆե սիո -
նա լիզ մի հետ:

Դպ րո ցում ե րե խա նե րի դաս տիա րա կու թյա -
նը նպաս տող կազ մա կերպ չա կան բնույ թի հան -
գա մանք նե րին հե տա զո տող նե րը դա սում են ու -
սում նա կան ծրագ րե րի ան կա տա րու թյու նը,
դպրո ցի թույլ նյու թա կան բա զան, ման կա վար -
ժա կան կադ րե րի պա կա սը, դժվար դաս տիա -
րակ վող ե րե խա նե րի հետ աշ խա տե լու ան կա -
րո ղու թյու նը և այլն16: 

Ներ կա յումս դպրոց նե րում ա վե լի հա ճախ
կա րե լի է հան դի պել ու սուց չի ան տար բե րու -
թյան, ե րե խա նե րի հան դեպ օբ յեկ տիվ կամ սու -
բյեկ տիվ գոր ծոն նե րով պայ մա նա վոր ված խտրա -
կան մո տեց ման, ու սուց չա կան կազ մի մաս նա -
գի տա կան պատ րաստ վա ծու թյան ցածր մա -
կար դա կի, տար րա կան հո գե բա նա կան գի տե -
լիք նե րի չտի րա պե տե լու, դյու րագրգ ռու թյան,
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ագ րե սիա յի դրսևոր ման17, ա շա կեր տի հան դեպ
հո գե բա նա կան և նույ նիսկ ֆի զի կա կան բռնու -
թյան գոր ծադր ման18: Հաս կա նա լի է, որ այս
բո լորն ի րենց ան մի ջա կան ազ դե ցու թյունն են
ու նե նում ե րե խա յի ինչ պես ար ժե հա մա կար գի,
հո գե բա նա կան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի, ի -
րա վա գի տակ ցու թյան, այն պես էլ վար քագ ծա -
յին մո դել նե րի ձևա վոր ման վրա: Վերջ վեր ջո՝
կտրվում է ու սու ցիչ-ա շա կերտ հո գե բա նա կան
կա պը: Եվ, որ պես արդ յունք՝ մեր կող մից խմբի
կազ մում հան ցանք կա տա րած ան չա փա հաս -
նե րի շրջա նում ի րա կա նաց ված հարց ման արդ -
յուն քով, այն հար ցին՝ ո՞ւմ կդի մեք օգ նու թյան
հա մար, ու սուց չին տար բե րա կին չի պա տաս -
խա նել հարց ված նե րից և ոչ մե կը՝ 0%: Ցա վա լի
է, բայց փաստ է:

Դպ րո ցից դե ռա հա սի օ տա րաց մա նը նպաս -
տում է նաև շատ դա սա րան նե րում ա շա կեր -
տա կան կո լեկ տի վի բա ցա կա յու թյու նը, ո րը ան -
ձի սո ցիա լա կա նաց ման կարևոր գոր ծոն է: Դա
կա րող է հետևանք լի նել ա շա կերտ նե րի միջև
դրա կան հու զա կան կա պե րի բա ցա կա յու թյան:
Ե թե դա սա րա նում շփում չի ձևա վոր վում, ե թե
չկա ա շա կերտ նե րի միջև ա զատ փոխ ներ գոր -
ծու թյուն, ա պա այդ պի սի դա սա րա նում կո լեկ -
տիվ չի ա ռա ջա նում: Հետևա բար՝ դպրո ցում
ան չա փա հա սը հա մա տեղ գոր ծու նեու թյու նից
բա վա րար վա ծու թյուն չի ստա նում, ին չը պատ -
ճառ է դառ նում նրա հա ղոր դակց ման պա սի -
վու թյան: Կր թա կան հա մա կար գը կորց նում է
հա կաք րեա ծին պո տեն ցիա լը, քա նի որ իր ներ -
սում առ կա խնդիր ները հան գեց նում են ան չա -
փա հա սի հո գե բա նա կան օ տար վա ծու թյա նը, և
նա սկսում է ո րո նել սո ցիա լա կան կա պեր՝ հա -
կա հա սա րա կա կան խումբ մտնե լու ճա նա պար -
հով: 

Հարց ման են թարկ ված ան չա փա հաս նե րի
33,3%-ն  էլ նշել է, որ ի րենց հան ցա վոր խում բն
ստեղծ վել է ուս ման վայ րում: Այս ցու ցա նի շը ևս
վ կա յում է ման կա վարժ նե րի ան տար բե րու թյան

կամ խնդրին ոչ ա դեկ վատ ար ձա գան քե լու մա -
սին, ինչի հետևան քով ար դեն գործ ու նենք հա -
տուկ կար գա վի ճակ ու նե ցող ան չա փա հաս նե -
րի հետ:

Այ նու հան դերձ՝ ե րե խա յի հա կա հա սա րա -
կա կան վար քագ ծի ձևա վոր ման և կան խար -
գել ման ա ռու մով դպրո ցի դե րա կա տա րու թյունը
շատ ա վե լի ընդգր կուն է: Եվ, այ դու հան դերձ՝
դպրո ցա կան դաս տիա րա կու թյան վե րոթ վարկ -
յալ բաց թո ղում նե րի հետ մեկ տեղ՝ չի կա րե լի
չնշել և դ րա կան ազ դե ցու թյու նը: Քրեա բա նա -
կան հե տա զո տու թյուն նե րի արդ յունք նե րի վեր -
լու ծու թյու նը ցույց է տա լիս, որ, որ քան շուտ է
ան չա փա հա սը թող նում դպրո ցը, այն քան մեծ
է հա վա նա կա նու թյու նը, որ նա կբռնի հան ցա -
վոր ու ղի: Այդ են վկա յում նաև մեր կող մից ի -
րա կա նաց ված հե տա զո տու թյան արդ յուն քնե -
րը, ո րոնց հա մա ձայն՝ ու սում նա սիր ված ան -
չա փա հաս նե րի 27,7%-ը, ըստ մի ջի նաց ված ցու -
ցա նի շի, ու նի մինչև 9-րդ դա սա րա նի կրթու -
թյուն (այդ թվում՝ տար րա կան կրթու թյուն),
իսկ 10,9%-ը՝ 9-ամ յա: Ստաց վում է, որ դպրո -
ցից հե ռա ցու մը, ու սու մը կի սատ թող նե լը դե -
ռա հա սին զրկում են դպրո ցա կան կո լեկ տի վի
կող մից դաս տիա րակ չա կան ներ գոր ծու թյու -
նից: 

Ան չա փա հաս նե րի խմբա յին հան ցա վո րու -
թյու նը դե տեր մի նաց նող պայ ման է կյան քի
կոնկ րետ ի րա վի ճա կը, ո րում ձևա վոր վում են
հան ցա վոր խմբի մաս նա կից նե րի հան ցա վոր
շար ժա ռիթ նե րը, ինչ պես նաև նպաս տում խմբի
ազ դե ցու թյան ներ քո տվյալ պա հին դրանց ի
հայտ գա լուն19: Բա ցի այդ՝ որ պես զի խումբն
ազ դե ցու թյուն ու նե նա ան չա փա հա սի վրա և
նրան ներգ րա վի խմբա յին հան ցա գոր ծու թյան
մեջ, անհ րա ժեշտ է, որ ան չա փա հասն ու նե նա
այն պի սի հատ կա նիշ ներ, ո րոնք անհ րա ժեշտ
են հա մա տեղ հան ցա վոր գոր ծու նեու թյան հա -
մար: Այս տե ղից էլ հետևում է, որ կոնկ րետ
խմբա յին հան ցա գոր ծու թյան դե տեր մի նա ցիա -

18
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17 Տե՛ս Гаврилова Т.В., Диденко-Чинтимур Д.С. Социальные аспекты распространения насилия в отношении несовер-
шеннолетних. Всероссийский криминологический журнал. 2012. №3, էջ 72-78; Пруцкова Е.А. Профилактика
девиантного поведения среди подростков в образовательных учреждениях. Педагогика. Вопросы теории и практики
2017. № 1 (5), էջ 39-41:

18 Տե՛ս http://www.datalex.am/?app=AppCaseSearch&case_id=34339947158703395, վերջին այցելություն 07.11.2018թ.,
ժամը 16.05:

19 Տե՛ս Шеслер А.В. Групповая преступность: криминологические и уголовно-правовые аспекты: дис.... докт. юрид.
наук: 12.00.08.– Екатеринбург, 2000.– էջ 156-157:
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յի ա ռանձ նա հատ կու թյուն են ան ձի հան ցա վոր
շար ժա ռիթ նե րը, ո րոնք անհ րա ժեշտ են հա մա -
տեղ հան ցա վոր գոր ծու նեու թյան հա մար, և
հան ցա գոր ծու թյան կա տար ման ի րա վի ճա կը՝
խմբի ան դա մի վրա խմբի ազ դե ցու թյան հետ
կապ ված: 

Խմ բի ազ դե ցու թյունն ան դամ նե րի վրա
տե ղի է ու նե նում մի քա նի հնարք ով: Մի դեպ -
քում տե ղի է ու նե նում մեղ քի զգա ցո ղու թյան
օգ նու թյամբ, երբ գլխա վո րը գտնում է մի ջոց՝
ըն կե րո ջն ստի պե լու զգալ իր մեղ քը: Մյուս մի -
ջո ցը՝ սպառ նա լի քը, շան տա ժը՝ ծնող նե րին, բո -
լո րին պատ մե լու այն, ինչ ի րենք չպետք է ի մա -
նան: Սա կայն մեր կող մից ան չա փա հաս նե րի
խմբե րում հան ցա գոր ծու թյուն կա տա րած ան -
չա փա հաս նե րի շրջա նում ի րա կա նաց ված հար -
ցում նե րի վեր լու ծու թյան արդ յունք նե րը ցույց
տվե ցին, որ հան ցա վոր խմբե րի շատ ան դամ -
նե ր կրում են ի րենց հան ցա վոր խմբե րի հե -
տաքրք րու թյուն նե րը, ար ժեք ներն ու գա ղա փար -
նե րը: Այս պես՝ ին չո՞ւ դուք դար ձաք այդ խմբի
ան դամ՝ 16,7%-ը պա տաս խա նել է, որ դուր է
գա լիս ըն կեր նե րի հետ շփու մը, 25,0%-ը՝ ըն կե -
րակ ցու թյամբ ա զատ ժա մա նակն ինձ հա մար
ա վե լի լավ է անց նում, և 58,3%-ը՝ խմբով ա -
րարք կա տա րելն ա վե լի հեշտ է: 100%-ով էլ
պա տաս խա նել են, որ հան ցան քը կա տա րել են
խմբի մյուս ան դամ նե րի հետ:

Հա տուկ ու շադ րու թյան է ար ժա նի ևս
կարևոր մի ո լորտ՝ ան չա փա հաս նե րի ժա ման -
ցը, ո րի հիմնախնդիրը հատ կա պես սրվում է
դպրո ցա կան ար ձա կուրդ նե րին: Ա զատ ժա մա -
նա կի ոչ ճիշտ կազ մա կեր պու մը, անն պա տակ
ժա ման ցը կա րող են խթան հան դի սա նալ հան -
ցա վոր վար քագ ծի, նույ նիսկ հան ցա վոր խմբի
ձևա վոր ման հա մար: Ընդ ո րում՝ հարց ման են -
թարկ ված նե րի 25,0%-ը պա տաս խա նել է, որ
խում բն ստեղծ վել է ժա ման ցի վայ րում, 33,3%-
ը՝ ինչ պես ար դեն նշել ենք՝ ուս ման վայ րում,
իսկ 41,7%-ը՝ բնա կա վայ րում: Այս ցու ցա նիշ ներն
էլ են վկա յում ան չա փա հաս նե րի ա զատ ժա մա -
նա կի ճիշտ կազ մա կերպ ման և, միևնույն ժա -
մա նակ՝ դրա նկատ մամբ սո ցիա լա կան վե րա -
հսկո ղու թյան բա ցա կա յու թյան խնդի րը: 

Ան չա փա հաս նե րի հան ցա վոր խմբե րի ձևա -
վոր ման վրա բա վա կա նին մեծ դե րա կա տա -
րու թյուն ու նեն չա փա հաս նե րը, դատ վա ծու թյուն
ու նե ցող ան ձինք: 

Մեր կող մից ու սում նա սիր ված ան չա փա -
հաս նե րի հան ցա վոր խմբե րի 65,9%-ը ե ղել են
չա փա հա սի մաս նակ ցու թյամբ: Հարց ված ան -
չա փա հաս նե րի 83,3%-ը պա տաս խա նել է, որ
խմբում ե ղել է չա փա հաս, իսկ 33,3%-ը պա -
տաս խա նել է, որ խմբում ե ղել են դատ վա ծու -
թյուն ու նե ցող ան ձինք: Հան ցա վոր խմբի ներ -
գոր ծու թյան հետ մեկ տեղ՝ ան ձի հա կա հա սա -
րա կա կան հատ կա նիշ նե րի ձևա վո րումն ըն -
թա նում է շրջա պա տող մի ջա վայ րի բա ցա սա -
կան ազ դե ցու թյան ներ քո՝ հա մա սո ցիա լա կան
և սո ցիալ-հո գե բա նա կան մա կար դակ նե րում:
Եվ դրանց ի հայտ գա լու հա վա նա կա նու թյու -
նը կախ ված է ան չա փա հա սի սո ցիա լա կան
ա դապ տա ցիա յի և նրա հո գե կան զար գաց -
ման մա կար դա կից: Այս ա ռու մով՝ խմբի կազ -
մում հան ցանք կա տա րած ան չա փա հաս ան -
ձի սո ցիա լա կան նշա նա կա լից հատ կա նիշ նե -
րի բա ցա սա կան փո փո խու թյան մի տում է
նկատ վում, ին չը տե ղի է ու նե նում ան չա փա -
հաս նե րի ան ձի ան հա տա կան հատ կա նիշ նե -
րի ընդ հա նուր վի ճա կի փո փո խու թյան ներ քո:
Խմ բի կազ մում հան ցանք կա տա րած ան չա -
փա հաս նե րի շրջա նում տա րա ծում են ստա -
նում ծանր հան ցա գոր ծու թյուն նե րը: Միայն
2010-2013թթ. ըն թաց քում խմբի կազ մում հան -
ցանք կա տա րած ան չա փա հաս նե րի կող մից
կա տար ված ծանր հան ցանք ներն ա ճել են 5,5
ան գամ: Եվ, բա ցի այդ՝ նկատ վում է բռնի-շա -
հա դի տա կան շար ժա ռիթ նե րով խմբի կազ մում
հան ցանք կա տա րող ան ձանց թվի աճ ման մի -
տում: Մեր կող մից ի րա կա նաց ված հարց ման
շրջա նա կում պարզ վել է, որ խմբի կազ մում
հան ցանք կա տա րած ան չա փա հաս նե րի 16,7%-
ը մի ջանձ նա յին հա րա բե րու թյուն ներ պար զե -
լիս դի մել է բռնու թյան, 63,7%-ը միայն պաշտ -
պան վե լիս է դի մել բռնու թյան, իսկ 19,6%-ը՝
եր բեք չի դի մել: Ստաց վում է, որ 80,4%-ը
պատ րաստ է ե ղել բռնու թյուն գոր ծադ րե լու,
ին չը ևս վ կա յում է ան չա փա հաս նե րի սո ցիա -
լա կա նաց ման բա րո յա հո գե բա նա կան դե ֆեկտ -
նե րի մա սին:

Այս ա մենն ըն թա ցել է ան չա փա հաս նե րի
վար քագ ծի նկատ մամբ սո ցիա լա կան վե րա հոս -
կո ղու թյան թու լաց ման ներ քո:

Ան չա փա հաս նե րի վե րա բե րու թյամբ սո -
ցիա լա կան վե րահս կո ղու թյու նը թու լա ցել է գրե -
թե բո լոր ուղ ղու թյուն նե րով, ա մե նից ա ռաջ`
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կրթու թյան և գի տու թյան ո լոր տում, և հատ կա -
պես` ըն տա նի քում: 

Այս պի սով` ան չա փա հաս նե րի խմբա յին
հան ցա վո րու թյու նը հան դես է գա լիս որ պես
ըն տա նի քում, դպրո ցում, շրջա պա տում ա ճող
սերնդի դաս տիա րա կու թյան թե րու թյուն: Անհ -
րա ժեշտ է, որ պես զի հա սա րա կու թյու նը կենտ -
րո նա նա այս խնդրի լուծ ման շուրջ՝ հա տուկ ու -
շադ րու թյուն դարձ նե լով ան չա փա հաս նե րի հայ -
րե նա սի րա կան և բա րո յա կան դաս տիա րակ -
մա նը, նրանց ի րա վունք նե րի և օ րի նա կան շա -
հե րի պաշտ պա նու թյա նը, ինչ պես նաև նրանց
կող մից հան ցա գոր ծու թյուն նե րի կա տար մա նը:
Եվ այս հա մա տեքս տում հատ կա պես կարևոր -

վում է ըն տա նի քի ամ րապնդ ման քա ղա քա կա -
նու թյու նը, ա վան դա կան ըն տա նե կան ար ժեք -
նե րի վե րա կանգ նու մը՝ մեծ տեղ հատ կաց նե -
լով ե րե խա նե րի դաս տիա րա կու թյա նը, դպրո -
ցի դե րի և հե ղի նա կու թյան արժևո րու մըª խթա -
նե լով սերն դի կրթա կան մա կար դա կի բարձ -
րաց մա նը, ան չա փա հաս նե րի ա զատ ժա մա -
նա կի ճիշտ կազ մա կերպ մա նը, ո րոնք էլ կհան -
դի սա նան ան չա փա հաս նե րի խմբա յին հան -
ցա վո րու թյան կան խար գել ման հիմ նա կան ուղ -
ղու թյուն նե րը, ին չը կնպաս տի նաև սահ մա -
նադ րու թյամբ ամ րագր ված՝ ծնող նե րի պար -
տա կա նու թյան հա վուր պատ շա ճի ի րա կա նաց -
մա նը:
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ՔՐԵԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ 

28.02.17 թվա կա նի ՀՕ-44-Ն օ րեն քով ՀՀ
քրեա կան օ րենսգր քի 205-րդ հոդ վածը են թարկ -
վեց փո փո խու թյան: Նոր խմբագ րու թյան հա -
մա ձայն՝ քրեա կան պա տաս խա նատ վու թյան են
հան գեց նում. 

1. Հար կը, տուր քը կամ պար տա դիր այլ
վճա րը խո շոր չա փե րով չվճա րե լու նպա տա -
կով`

1) օ րեն քով սահ ման ված հաշ վետ վու թյու -
նում, հաշ վար կում, հայ տա րա րագ րում կամ
հարկ ման հիմք հան դի սա ցող` հար կը, տուր քը,
պար տա դիր այլ վճա րը հաշ վար կե լու կամ վճա -
րե լու պար տա վո րու թյուն ա ռա ջաց նող պար տա -
դիր այլ փաս տաթղ թում ակն հայտ կեղծ տվյալ
ներմուծե լը, կամ

2) օ րեն քով սահ ման ված հաշ վետ վու թյու -
նը, հաշ վար կը, հայ տա րա րա գի րը կամ հարկ -
ման հիմք հան դի սա ցող` հար կը, տուր քը, պար -
տա դիր այլ վճա րը հաշ վար կե լու կամ վճա րե լու
պար տա վո րու թյուն ա ռա ջաց նող պար տա դիր
այլ փաս տա թուղ թը օ րեն քով սահ ման ված կար -
գով և ժամ կետ նե րում չներ կա յաց նե լը…

2. Նույն ա րար քը, ո րը կա տար վել է ա -
ռանձ նա պես խո շոր չա փե րով…

Նոր խմբագ րու թյան դրա կան փո փո խու -
թյուն նե րի շար քը կա րե լի է դա սել ՀՀ քրեա -
կան օ րենսգր քի1 205-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սում
խո շոր չա փի նվա զա գույն շե մի վե րա նա յու մը:
Շեմ է սահ ման վել նվա զա գույն աշ խա տա վար -
ձի չորս  հա զա րա պա տի կը՝ 4000000 ՀՀ դրա -
մը:

ՀՀ ՔՕ-ի 205-րդ հոդ վա ծով նա խա տես -
ված հան ցա կազ մե րի սուբ յեկ տիվ կող մը լրաց -
վել է նպա տա կով՝ հոդ վա ծում նշված գոր ծո ղու -
թյու նը (ան գոր ծու թյու նը) պետք է կա տար վի
միայն հար կի, տուր քի և պար տա դիր այլ վճար
խո շոր չա փե րով չվճա րե լու նպա տա կով: 

Տե սու թյան մեջ գո յու թյուն ու նեն տար բեր
մո տե ցում ներ նպա տա կի և հան ցա վոր վերջ -
նա կան արդ յուն քի հա րա բե րակ ցու թյան հար -
ցի լուծ ման վե րա բեր յալ: Մի դեպ քում դրանք
կա րող են հա մընկ նել, մյուս դեպ քում՝ ոչ: Որ -
պես սուբ յեկ տիվ կող մի տարր՝ նպա տա կը բնո -
րո շում է այն, ին չին ձգտում է հաս նել հան ցա -
գոր ծը հան ցա վոր ա րար քի կա տար մամբ. դա
նրա ցան կա լի արդ յուն քի ներ քին մո դելն է:
Նպա տա կը են թադր վող արդ յունքն է, իսկ հան -
ցա գոր ծու թյան արդ յուն քն օբ յեկ տիվ կա տե գո -
րիա է, ո րը կա րող է և գտն վել հան ցա կազ մից
դուրս: 

Քն նարկ վող հան ցա գոր ծու թյան ո րա կու -
մը պայ մա նա վոր ված է նպա տա կի առ կա յու -
թյամբ, բայց ո՛չ ի րա կա նաց մամբ: Նպա տա կը
հան ցա կազ մի հատ կա նիշ նե րի հիմ նա կան
տարր է, նշված է ՀՀ ՔՕ-ի Հա տուկ մա սի
կոնկ րետ հոդ վա ծի դիս պո զի ցիա յում, և դրա
բա ցա կա յու թյան դեպ քում ա րարքում չկա հան -
ցա կազմ: Ե թե տնտես վա րո ղի կող մից օ րեն -
քով սահ ման ված ժամ կետ նե րում և կար գով
հաշ վարկ ներ, հաշ վե տու թյուն ներ, հայ տա րա -
րա գիր կամ հարկ ման հիմք հան դի սա ցող`
հար կը, տուր քը, պար տա դիր այլ վճա րը հաշ -
վար կե լու կամ վճա րե լու պար տա վո րու թյուն ա -
ռա ջաց նող պար տա դիր այլ փաս տա թուղ թ չեն
ներ կա յաց վել, կամ ե թե դրանց մեջ ակն հայտ
կեղծ տվյալ ներ են ներմուծվել, սա կայն դա
կա տար վել է հոդ վա ծով չնշված նպա տակ նե -
րով, ա պա անձը են թա կա չէ քրեա կան պա -
տաս խա նատ վու թյան:

Տա րա կու սանք է ա ռա ջաց նում, սա կայն,
նպա տա կի, այս պես կոչ ված, քա նա կա կան բնո -
րո շու մը: Նպա տա կը պետք է ան պայ մա նո րեն
միտ ված լի նի հար կի, տուր քի և պար տա դիր
այլ վճա րի խո շոր չա փե րով չվճա րե լուն: Նշված
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ՀՈՎՍԵՓ ՔՈՉԱՐՅԱՆ
Հայ-ռուսական պետական համալսարանի
Իրավունքի և քաղաքականության ինստիտուտի
մագիստրանտ
____________________________________________________________________________________________________________

ÐÐ øðº²Î²Ü úðºÜê¶ðøÆ 205-ð¸ Ðà¸ì²ÌÀ Üàð úðºÜê¸ð²Î²Ü
öàöàÊàôÂÚàôÜÜºðÆ ÈàôÚêÆ Üºðøà

1 Այսուհետ՝ ՔՕ:



պա րա գա յում ինչ պի սի՞ քրեաի րա վա կան գնա -
հա տա կան տալ, օ րի նակ, այն ան ձի ա րար քին,
երբ նա նպա տակ է ու նե ցել չվճա րել ոչ թե խո -
շոր չա փի, այլ՝ ա ռանձ նա պես խո շոր չա փի
հար կի, տուր քի և պար տա դիր այլ վճա րի գու -
մար, կամ ե թե, օ րի նակ՝ ան ձը, նպա տակ ու նե -
նա լով չվճա րել ա ռանձ նա պես խո շոր չա փի
հարկ, տուրք և պար տա դիր այլ վճար, փաս -
տա ցի չի վճա րում խո շոր չա փի հարկ, տուրք և
պար տա դիր այլ վճար: Նկա տենք, որ հան ցա -
կազ մը ձևա կան է, և ցան կա ցած դեպ քում արդ -
յուն քը մնում է հան ցա կազ մից դուրս: Ի րա կան
պա կա սեց ված հար կի գու մա րի առ կա յու թյու նը
կամ բա ցա կա յու թյու նն ընդ հան րա պես որևէ
նշա նա կու թյուն չու նի ՀՀ ՔՕ-ի 205-րդ հոդ վա -
ծի 1-ին մա սի հա մար, որ տեղ ա ռաջ նա յի նը
նպա տա կի առ կա յու թյունն է, այլ ոչ թե՝ ի րա կա -
նա ցու մը: Նպա տա կի ի րա կա նա ցումն ի րա վա -
կան նշա նա կու թյուն է ստա նում միայն քննարկ -
վող հոդ վա ծի 2-րդ մա սում, այն էլ միայն՝ ա -
ռանձ նա պես խո շոր վնա սի չա փով:

Ի րա վա կի րառ պրակ տի կա յում ո րոշ խնդիր -
ներ կա րող է ա ռա ջաց նել նաև ու սում նա սիր -
վող հոդ վա ծի 2–րդ մա սով նա խա տես ված հան -
ցա կազ մի կա ռուց ված քը: Այդ հան ցա կազ մի հա -
մա ձայն՝ ան ձը, ով նպա տակ է ու նե ցել նկա -
րագր ված ե ղա նակ նե րով չվճա րել խո շոր չա փի
հարկ, տուրք կամ պար տա դիր այլ վճար, բայց
փաս տա ցի չի վճա րել ա ռանձ նա պես խո շոր չա -
փե րով հարկ, տուրք կամ պար տա դիր այլ վճար,
են թա կա է քրեա կան պա տաս խա նատ վու թյան
ո րակ յալ հան ցա կազ մով: Այդ դեպ քում ինչ պե՞ս
ո րա կել, օ րի նակ, այն ա րար քը, երբ ան ձը նպա -
տակ է ու նե ցել չվճա րել խո շոր չա փի հարկ,
տուրք կամ պար տա դիր այլ վճար և ամ բող ջա -
պես ի րա կա նաց րել է իր նպա տա կը՝ չվճա րե -
լով հենց ի՛ր կող մից են թադր վող հար կի գու մա -
րը: Այս ա րար քին հնա րա վոր չէ քրեաի րա վա -
կան գնա հա տա կան տալ ՀՀ ՔՕ-ի 205-րդ հոդ -
վա ծի 1-ին մա սով, քա նի որ չի նե րա ռում փաս -
տա ցի արդ յուն քը, սա կայն հնա րա վոր չէ դա ա -
նել նաև ՀՀ ՔՕ-ի 205-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա -
սով, քա նի որ փաս տա ցի արդ յուն քը պետք է
լի նի ա ռանձ նա պես խո շոր չա փի, մինչ դեռ
քննար կող դեպ քում դրա չափն այլ է: 

Օ րենս դի րը, ՀՀ ՔՕ-ի 205-րդ հոդ վա ծի 1-
ին մա սով նա խա տես ված հան ցա կազ մը կա -
ռու ցե լով ձևա կան հան ցա կազ մի կա նոն նե րով,

փաս տո րեն՝ ար տա հայ տել է այն դիր քո րո շու -
մը, որ ի րա կա նում ա րար քի հետևան քով բյու ջե
չվճար ված գու մա րի չա փը բո լո րո վին նշա նա -
կու թյուն չու նի ա րար քի ի րա վա կան գնա հա -
տա կա նի հա մար: Ա վե լին՝ ան ձը, ով կեղծ տվյալ -
ներ է ներմուծել հա մա պա տաս խան փաս տաթղ -
թե րում, սա կայն փաս տա ցի չի հա ջո ղել հար -
կից խու սա փե լու գոր ծում, և ան ձը, ում հա ջող -
վել է ի րա կա նաց նել իր նպա տա կը՝ չվճա րել
խո շոր կամ ա ռանձ նա պես խո շոր չա փի հար կի
գու մար, այդ պի սով խո չըն դո տե լով ՀՀ պե տա -
կան բյու ջե գու մար նե րի հոս քը, դիտ վում են
որ պես նույ նա կան ա րարք կա տա րած ան ձինք
և ք րեա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թարկ -
վում ա վարտ ված հան ցա գոր ծու թյան հա մար:
Սա կայն, մեր կար ծի քով՝ ակն հայտ է, որ նկա -
րագր ված երկ րորդ դեպ քում ա րարքն իր բնույ -
թով ա վե լի ծանր է, քա նի որ խո չըն դո տում է
բյու ջեի ձևա վոր ման գոր ծըն թա ցը: Այս եր կու
դեպ քը նույն սանդ ղա կի վրա դնե լով` օ րենս -
դիրն ստեղ ծում է քրեա կան ի րա վուն քի հիմ նա -
կան սկզբուն քի՝ ար դա րու թյան և պա տաս խա -
նատ վու թյան ան հա տա կա նաց ման սկզբուն քի
խախտ ման նա խադր յալ ներ:

Բո լո րո վին ան հաս կա նա լի է, թե ինչ պե՞ս
կա րե լի է, օ րի նակ, հար կը, տուր քը կամ պար -
տա դիր այլ վճա րը խո շոր չա փե րով չվճա րե լու
նպա տա կով չներ կա յաց նել օ րեն քով սահ ման -
ված՝ ա ռանձ նա պես խո շոր չա փե րով փաս -
տաթղ թեր: Տ րա մա բա նա կան ան հա մա պա տաս -
խա նու թյու նից բա ցի՝ այս ձևա կեր պու մը կա րող
է հան գեց նել նաև ի րա վա կան խնդիր նե րի: Ի -
րա վա կի րա ռի հա մար պարզ չէ, թե արդ յոք այս
ա ռանձ նա պես խո շոր չա փը վե րա բերո՞ւմ է այն
գու մա րին, ո րը չի հաշ վարկ վել, չի ներ կա յաց -
վել հաշ վետ վու թյուն նե րում և հաշ վարկ նե րում,
կամ այն գու մա րին, ո րի չա փով կեղծ տվյալ -
ներ են ներմուծվել այդ փաս տաթղ թե րում, թե՞
այդ գու մար նե րին, ո րոնց չա փով վնաս է պատ -
ճառ վել տնտես վա րո ղի ա րար քի հետևան քով:
Պարզ չէ, թե արդ յոք հան ցա կազ մը նյու թա կա՞ն
է, թե՞ ձևա կան: Նշ ված ի րա վի ճա կը կա րե լի է
ցույց տալ հետևյալ օ րի նա կով. ան ձը ներ կա -
յաց ված փաս տաթղ թե րում ներմուծել է կեղծ
տվյալ ներ, որոնք գու մա րա յին ար տա հայտ մամբ
հա տում են խո շոր չա փի նվա զա գույն շե մը, սա -
կայն ստուգելիս պարզ վում է, որ, չնա յած «այդ
կեղ ծա րա րու թյա նը»՝ լրա ցու ցիչ գանձ ման են -
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թա կա գու մա րը պա կաս է, քան այդ շե մը: Մեր
կար ծի քով՝ քա նի որ հան ցա գոր ծու թյան հան -
րա յին վտան գա վո րու թյու նը բնու թագր վում է
հենց հար կե րի չվճար մամբ, հան ցա կազ մը պետք
է լի նի նյու թա կան: Այս ա րար քի նյու թա կա նու -
թյունն ար տա հայտ վում է այն վնա սով, ո րը
պատ ճառ վել է տնտես վա րո ղի կող մից հար կի
գու մար նե րը ՀՀ բյու ջե չվճա րե լու հետևանքով,
այլ ոչ թե զուտ հա մա պա տաս խան փաս տաթըղ -
թե րում կեղծ տվյալ ներ ներմուծե լը, ե թե դա
որևէ ի րա կան վնա սի չի հան գեց րել:

Այս պի սով՝ ՀՀ ՔՕ-ի 205-րդ հոդ վա ծի նոր
խմբագ րու թյու նը չի նե րա ռում հար կե րը վճա -
րե լուց խու սա փե լու բո լոր դեպ քե րը և նման
պայ ման նե րում չի կա րող լիար ժեք կա տա րել
իր կան խար գե լիչ դե րը: Բա ցի այդ՝ նշված
խմբագ րու թյունը ո րո շա կի ռիս կեր է պա րու նա -
կում տնտես վա րող սուբ յեկ տի ի րա վունք նե րի
ոտ նա հար ման և պե տա կան պաշ տո նա տար
ան ձի կող մից հնա րա վոր չա րա շա հում նե րի
տեսանկյունից:

Ինչ պես ար դեն նշվեց՝ ՀՀ ՔՕ-ի 205-րդ
հոդ վա ծի 1–ին մա սով ա պա ցուց ման է են թա -
կա ոչ թե հար կե րի, տուր քե րի և այլ պար տա -
դիր վճար նե րի չվճա րե լու փաս տը, այլ՝ օբ յեկ -
տիվ կող մի կա տար մամբ ո րո շա կի նպա տա կի
հաս նե լու դի տա վո րու թյու նը: Որ պես կա նոն՝
հար կե րի պա կաս հաշ վարկ ման, օ րեն քով սահ -
ման ված հաշ վետ վու թյու նում, հաշ վար կում, հայ -
տա րա րագ րում կամ հարկ ման հիմք հան դի -
սա ցող` հար կը, տուր քը, պար տա դիր այլ վճա -
րը հաշ վար կե լու կամ վճա րե լու պար տա վո րու -
թյուն ա ռա ջաց նող պար տա դիր այլ փաս տաթըղ -
թում սխալ տվյալ ներ ներմուծե լու փաս տը բա -
ցա հայտ վում է հար կա յին մար մին նե րի կող մից
ի րա կա նաց ված ստուգ մամբ և ար ձա նագր վում
դրա արդ յուն քով կազմ ված ակ տում: Հան ցա -
գոր ծու թյան ա ռերևույթ հատ կա նիշ նե րի առ կա -
յու թյան դեպ քում, երբ ստուգ ման ակ տով ար -
ձա նագր ված գու մա րի չա փը գերա զան ցում է
4000000 ՀՀ դրա մի շե մը, փաս տաթղ թերն ու -
ղարկ վում են նյու թեր նա խա պատ րաս տե լու և
ք րեա կան գործ հա րու ցե լու, ին չի ըն թաց քում էլ
պարզ վում են ան ձի կող մից հաշ վարկ ներ, հաշ -
վետ վու թյուն ներ, հայ տա րա րագ րեր չներ կա -
յաց նե լու կամ ներ կա յաց ված փաս տաթղ թե րում
հաշ վարկ ված հար կի, տուր քի կամ այլ վճար -
նե րի գու մար նե րը պա կաս վճա րե լու նպա տա -

կը և դի տա վո րու թյու նը: Հոդ վա ծի փո փո խու -
թյան հետևանքով ստու գում ի րա կա նաց նող
հար կա յին տե սու չը կա րող է ցան կա ցած դեպ -
քում ստուգ ման ակտն ու ղար կել քննչա կան
մար մին, նույ նիսկ ե թե նշված ակ տով ար ձա -
նագր ված գու մա րը չի գե րա զան ցում ՀՀ ՔՕ-ի
205-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սով նա խա տես ված
նվա զա գույն շե մը, քա նի որ ոչ թե փաս տա ցի
ար ձա նագր ված գու մա րով է պայ մա նա վոր վում
հար կեր չվճա րե լու փաս տի բա ցա հայ տու մը, այլ՝
նրա կող մից խո շոր չա փի հարկ չվճա րե լու հնա -
րա վոր նպա տակ ու նե նա լու կաս կա ծը: Իսկ սա
լուրջ չա րա շա հում նե րի ա ռիթ կա րող է դառ -
նալ: Պ րակ տի կա յում նույ նիսկ նախ կին ի րա -
վա կար գա վոր ման գոր ծո ղու թյան ժա մա նակ
բազ մա թիվ էին այն դեպ քե րը, երբ հար կա յին
մարմ նի կող մից ստուգ ման արդ յուն քով կազմ -
ված ակ տով ար ձա նագր վում էր ուռ ճաց ված,
փաս տա ցի տվյալ նե րին չհա մա պա տաս խա նող,
2000000 ՀՀ դրա մը գե րա զան ցող «պա կաս
հաշ վարկ ված հար կի գու մար», միայն որպեսզի
վե ճը տե ղա փոխ վի քրեա կան դա տա վա րու թյան
դաշտ, և ք րեա դա տա վա րա կան մի ջոց նե րով
ա պա հով վի այդ գու մա րի գան ձու մը՝ տնտես -
վա րո ղի կող մից կա մո վին հար կա յին պար տա -
վո րու թյու նը չվճա րե լու դեպ քում: 

Նոր ի րա վա կար գա վո րու մը հեշ տաց րել է
հար կա հա վա քու թյու նը: Այժմ ար դեն պետք չէ
«նկա րել» հար կի գու մար, այլ կա րե լի է ու ղղա -
կի կաս կած ու նե նալ տնտես վա րո ղի նպա տակ -
նե րի վե րա բեր յալ և ստուգ ման ակ տն ու ղար կել
նա խաքն նու թյան մար մին՝ խո շոր չա փի հար -
կեր չվճա րե լու նպա տա կի առ կա յու թյու նը կամ
բա ցա կա յու թյու նը պար զե լու հա մար:

Դեռևս այս փո փո խու թյուն նե րի քննարկ -
ման փու լում ո րոշ պրակ տիկ փաս տա բան ներ
մատ նան շել էին այն հա վա նա կա նու թյու նը, որ
205-րդ հոդ վա ծի փո փո խու թյուն նե րի հե տևան -
քով դա ա ռա վել կամ րապնդ վի որ պես հար -
կա հա վա քու թյան գոր ծիք, և է՛լ ա վե լի կխո րա -
նան առ կա խնդիր նե րը: Այ սինքն՝ այս նա խա -
գծով նա խա տես ված փո փո խու թյուն նե րը նույ -
նիսկ կօ րի նա կանց նեն ստու գո ղի ոչ ի րա վա -
չափ գոր ծո ղու թյուն նե րը: «Անհ րա ժեշտ է նշել,–
գրում են Ս.Ա սատր յա նը և Ա.Օր բել յա նը,– որ
առ կա խնդիր նե րն ա վե լի շատ կապ ված են
հենց նրա (քննարկ վող հոդ վա ծի – Հ.Ք.) կի -
րառ ման պրակ տի կա յի հետ, որ ան ջատ վել է
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քրեա կան օ րենսգր քի խնդիր նե րից ու նպա -
տակ նե րից և «ընդգրկ վել է» հար կա հա վա քու -
թյան ան մի ջա կան գոր ծի քա կազ մում, ին չը հա -
կա սում է ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան ա ռա ջին հոդ -
վա ծում ամ րագր ված ի րա վա կան պե տու թյան
սկզբունք նե րին վե րը ներկայաց ված հիմ նա -
վոր մամբ»:2

Իսկ ինչ պե՞ս է քննի չը գործ նա կա նում ա -
պա ցու ցե լու մե ղադր յա լի նպա տա կի «խո շոր չա -
փը»: Չէ՞ որ, երբ չկա փաս տա ցի արդ յունք, ո րը
գու մա րա յին ար տա հայ տու թյամբ ար տա ցոլ ված
է կազմ ված ստուգ ման ակ տում կամ դա տա -
հաշ վա պա հա կան փոր ձաքն նու թյան եզ րա կա -
ցու թյամբ, ա պա ա ռաջ նա յին են դառ նում հենց
կաս կած յա լի կամ մե ղադր յա լի, իսկ ա ռան ձին
դեպ քե րում՝ վկա յի ցուց մունք նե րը: Սա կայն,
ինչ պես հայտ նի է՝ միայն ինք նա խոս տո վա նա -
կան ցուց մուն քը չի կա րող դրվել մե ղադ րան քի
հիմ քում: Իսկ ինչ պե՞ս վար վել, ե թե վկա չկա,
իսկ հաշ վա պա հա կան հաշ վա ռու մը վա րել է
հենց ին քը՝ կաս կած յա լը կամ մե ղադր յա լը: Այս -
պի սով՝ նոր խմբագ րու թյու նը, մեր կար ծի քով,
չի հեշ տաց նում ի րա վա կի րառ պրակ տի կան: Ի -
րա վի ճա կը փոքր-ինչ շտկե լու հա մար, մեր կար -
ծի քով, անհ րա ժեշտ է քննարկ վող հան ցա կազ -
մի վե րախմ բագ րում՝ ձևա կեր պե լով դա որ պես
նյու թա կան հան ցա կազմ: Հոդ վա ծի ա ռա ջին

մա սը կա րե լի է շա րադ րել հետևյալ խմբագ րու -
թյանբ.

«Հար կը, տուր քը կամ պար տա դիր այլ վճա -
րը չվճա րե լու նպա տա կով` օ րեն քով սահ ման -
ված հաշ վետ վու թյու նում, հաշ վար կում, հայ տա -
րա րագ րում կամ հարկ ման հիմք հան դի սա ցող`
հար կը, տուր քը, պար տա դիր այլ վճա րը հաշ -
վար կե լու կամ վճա րե լու պար տա վո րու թյուն ա -
ռա ջաց նող պար տա դիր այլ փաս տա թղթում
ակն հայտ կեղծ տվյալ ներ ներմուծե լը կամ օ -
րեն քով սահ ման ված հաշ վետ վու թյու նը, հաշ -
վար կը, հայ տա րա րա գի րը կամ հարկ ման հիմք
հան դի սա ցող` հար կը, տուր քը, պար տա դիր այլ
վճա րը հաշ վար կե լու կամ վճա րե լու պար տա -
վո րու թյուն ա ռա ջաց նող պար տա դիր այլ փաս -
տա թուղ թն օ րեն քով սահ ման ված կար գով և
ժամ կետ նե րում չներ կա յաց նե լը, ե թե նշված ա -
րար քի հետևան քով չի հաշ վարկ վել և չի վճար -
վել խո շոր չա փով հար կի, տուր քի, պար տա դիր
այլ վճա րի գու մար»:

Հա մա պա տաս խան փո փո խու թյան պետք
է են թար կել նաև ՀՀ ՔՕ-ի 205-րդ հոդ վա ծի 2–
րդ մա սի դիս պո զի ցիան նյու թա կան հան ցա -
կազ մի կա նոն նե րով՝ այս դեպ քում նա խա տե -
սե լով ա ռանձ նա պես խո շոր չա փով վնա սը որ -
պես հան ցա վոր հետևանք:
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I “Nullum Crimen Sine Lege” սկզբունքը

1. Սկզբունքի նախապատմությունը
Քրեա կան ի րա վուն քում հայտ նի “nullum

crimen, nulla poena sine lege” (չկա հան -
ցանք, չկա պա տիժ ա ռանց օ րեն քի) սկզբունքը,
տե սա կետ նե րից մե կի հա մա ձայն՝ սկիզբ է առ -
նում 1215 թվա կա նի անգ լիա կան «Ա զա տու -
թյուն նե րի մեծ խար տիա յից»1, ո րի 39-րդ հոդ -
վա ծը նշում էր, որ ոչ մի ա զատ մարդ չէր կա -
րող ձեր բա կալ վել, դա տա պարտ վել ա ռանց
բա րոն նե րի օ րի նա կան դա տի կամ ա ռանց օ -
րեն քի: Ըստ մյուս տե սա կե տի՝ սկզբունքն ար -
դյունք է 18-րդ դա րի Ֆրան սիա կան մեծ հե -
ղա փո խու թյան, ո րը հաս տա տեց ան հա տի գե -
րա կա յու թյու նը սո ցիու մի նկատ մամբ2: Այս
սկզբուն քի ա ռա ջաց ման նպա տա կը պե տու -
թյան և դա տա րա նի հա յե ցո ղու թյան նվա զե -
ցու մը, և ան ձի՝ միայն օ րեն քի հի ման վրա դա -
տա պարտ վե լու ող ջա միտ ակն կա լիքն ա պա -
հո վելն էր։ Այս ի մաս տով՝ դի պուկ է ֆրան -
սիա ցի փի լի սո փա Մոն տես քյո յի հետևյալ միտ -
քը. «Դա տա վո րը օ րեն քի բե րանն է»3, այ սինքն՝
դա տա րա նը կաշ կանդ ված է օ րենք նե րով և ո -
րո շում կա յաց նե լիս չի կա րող դուրս գալ դրանց
շրջա նակ նե րից։ Հենց Մոն տես քյո յի և իտա -
լա ցի Չե զա րե Բե կա րիա յի շնոր հիվ՝ այս
սկզբուն քը լայն տա րա ծում գտավ, իսկ լա տի -
նե րեն ձևա կերպ ման (nullum crimen, nulla
poena sine lege) հե ղի նա կը գեր մա նա ցի ի -
րա վա գետ Պաուլ Յո հանն Ան սելմ ֆոն Ֆո յեր -
բախն Էր4: 

2. Սկզ բուն քի օ րենսդ րա կան ամ րագ րում -
նե րը

Քն նարկ վող սկզբունքն ա ռա ջին ան գամ օ -
րենսդ րո րեն ամ րագր վեց 1787 թվա կա նին
Ավստ րիա յում։ Ներ կա յումս դա մի ջազ գա յին և
ներ պե տա կան մի շարք հիմ նա րար ի րա վա կան
փաս տաթղ թե րի ան քակ տե լի մասն է։ Այս պես՝
“Nullum crimen sine lege” սկզ բուն քն ամ րա -
գրված է «Մարդու իրավունքների և հիմնարար
ազատությունների պաշտպանության մասին»
կոնվենցիայի 7-րդ հոդվածի 1-ին մասում. «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։ Չի կա րող
նաև նշա նակ վել ա վե լի ծանր պա տիժ, քան
այն, ո րը կի րա ռե լի է ե ղել քրեա կան հան ցա -
գոր ծու թյան կա տար ման պա հին»։ Համանման
ձևակերպմամբ այս սկզբունքն ամրագրված է
«Քաղաքացիական և քաղաքական իրավունք-
ների մասին» միջազգային դաշնագրի 15-րդ
հոդվածի 1-ին մասում և «Մարդու իրավունքնե-
րի համընդհանուր հռչակագրի» 11-րդ հոդվա-
ծի 2-րդ մասում: ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 72-րդ
և 73-րդ հոդ ված նե րում նշվում է. «Ոչ ոք չի կա-
րող դատապարտվել այնպիսի գործողության
կամ անգործության համար, որը կատարման
պահին հանցագործություն չի եղել»: (...) «Ան ձի
ի րա վա կան վի ճա կը վատ աց նող օ րենք նե րը և
այլ ի րա վա կան ակ տե րը հե տա դարձ ուժ չու -
նեն»: ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 12-րդ և 13-րդ
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հոդ ված նե րում ևս  ամ րագր ված է. «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»: (...) «Ա րար քի հան ցա վո -
րու թյու նը սահ մա նող, պա տի ժը խստաց նող կամ
հան ցանք կա տա րած ան ձի վի ճակն այլ կերպ
վատ աց նող օ րեն քը հե տա դարձ ուժ չու նի: Պա -
տաս խա նատ վու թյու նը մաս նա կիո րեն մեղ մաց -
նող և միա ժա մա նակ պա տաս խա նատ վու թյու -
նը մաս նա կիո րեն խստաց նող օ րեն քը հե տա -
դարձ ուժ ու նի միայն այն մա սով, ո րը մեղ մաց -
նում է պա տաս խա նատ վու թյու նը»:

“Nullum crimen sine lege” սկզ բուն քից բխում
են ի րա վա կան հետևյալ են թասկզ բունք նե րը.
1) Օ րեն քի հե տա դարձ ու ժի ար գել քը, 2) Ա նա -
լո գիա յի ար գել քը, 3) Ո րո շա կիու թյան սկզբուն -
քը, 4) Չգր ված (ոչ պո զի տիվ) դրույթ նե րի կի -
րառ ման ար գել քը։

Այս պի սով՝ անձն իր կա տա րած ա րար քի
հա մար կա րող է են թարկ վել քրեա կան պա -
տաս խա նատ վու թյան և պատ ժի, ե թե այդ ա -
րար քը կա տա րե լու պա հին նա խա տես ված է ե -
ղել գրված, գոր ծող, բա վա րար կեր պով ո րո շա -
կի քրեա կան օ րեն քում, ո րում նաև նա խա տես -
ված է ե ղել բա վա րար կեր պով ո րո շա կի պա -
տիժ5։

Օ րեն քը գոր ծող է, ե թե ու նի ի րա վա բանա -
կան ուժ, ու նակ է ի րա վա հա րա բե րու թյուն ներ
ա ռա ջաց նե լու և դա դա րեց նե լու։ Օ րեն քի ո րո -
շա կիու թյու նն ի րա վա կան պե տու թյան կարևոր
բա ղադ րա տար րե րից է, ըստ ո րի՝ օ րենք նե րը
պետք է լի նեն ող ջամ տո րեն կան խա տե սե լի,
այ սինքն՝ ան ձը, որ ի րա վա կան դրույ թի կրո ղը,
սուբ յեկտն է, պետք է ի մա նա, թե պե տու թյու նն
ի՛նչ սահ ման ներ է գծել իր հա մար որևէ դրույթ
նա խա տե սե լիս, և այդ դրույ թի պա հան ջը խախ -
տե լու դեպ քում ի՛նչ ի րա վա կան հետևանք ներ
կա ռա ջա նան։ Քրեա կան օ րեն քում գրված լի -
նե լը նշա նա կում է, որ ա րար քի կա տար ման
պա հին պետք է քրեա կան օ րենսգր քի հա տուկ
մա սի հոդ վա ծի փաս տա կազ մում հստակ սահ -
ման ված լի նեն քրեո րեն պատ ժե լի ա րար քի այն
նվա զա գույն հատ կա նիշ նե րը (հան ցա կազ մի

տար րեր), ո րոնք բա վա րար կլի նեն ան ձի՝ փաս -
տա ցի կա տա րած ա րար քի հետ հա մադր մամբ
այդ ա րար քը ո րա կել հան ցա գոր ծու թյուն։ Սրա -
նից հետևում է նաև ա նա լո գիա յի ար գել քը,
այ սինքն՝ օ րեն քի բա ցի՝ կար գա վոր ման բա ցա -
կա յու թյան պա րա գա յում ան թույ լատ րե լի է այդ
բա ցը լրաց նել նույն օ րեն քով ամ րագր ված նմա -
նա տիպ այլ կար գա վոր մամբ, այլ կերպ ասած՝
ե թե ան ձի կա տա րած ա րար քի հատ կա նիշ ներն
ամ բող ջո վին առ կա չեն քրեա կան օ րենսգր քի
որևէ հոդ վա ծով նա խա տես ված ա րար քի փաս -
տա կազ մում, ա պա ար գել վում է նրա ա րար քը
մեկ այլ հոդ վա ծով ո րա կել և նրան են թար կել
պա տաս խա նատ վու թյան։ Բա վա րար կեր պով
ո րո շա կի պա տի ժը նշա նա կում է, որ հան ցանք
կա տա րած ան ձանց նկատ մամբ կա րող է կի -
րառ վել միայն այն պի սի պա տիժ, ո րի տե սակն
ու սահ ման ներն ուղ ղա կիո րեն նշված են քրեա -
կան օ րեն քում (nullum poena sine lege)6։

II Օ րեն քի հե տա դարձ ու ժի ար գել քը
դատական դիր քո րո շում նե րում

1. Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան դա -
տա րան նե րի ո րո շում նե րը

ՀՀ Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նն օ րեն -
քի հե տա դարձ ու ժի վե րա բեր յալ ար տա հայ տել
է հետևյալ ի րա վա կան դիր քո րո շու մը. «Ան ձի ի -
րա վա կան վի ճա կը վատ թա րաց նող նոր մե րի
հե տա դարձ ու ժի ար գել ման սկզբուն քը` ի րա -
վա կան անվ տան գու թյան սկզբուն քի հետ մեկ -
տեղ, կոչ ված է ա պա հո վե լու ան ձի լե գի տիմ
ակն կա լիք նե րի նկատ մամբ հար գան քը, ան ձի
ի րա վա կան վի ճա կը վատ թա րաց նող նոր մե րի
հե տա դարձ ու ժի ար գել քը պե տա կան իշ խա -
նու թյան նկատ մամբ վստա հու թյան և ի րա վա -
կան պե տու թյան սկզբունք նե րի կարևոր բա -
ղադ րա տար րե րից մեկն է: Այդ սկզբուն քը միա -
ժա մա նակ ի րա վա կան ո րո շա կիու թյան սկզբուն -
քի ա պա հով ման կարևոր ե րաշ խիք է: Օ րեն քի
հե տա դարձ ու ժի մերժ ման սկզբուն քից բխում է
այն ար գել քը, որի հա մա ձայն՝ ան թույ լատ րե լի
է այն ի րա վունք նե րի սահ մա նա փա կու մը կամ
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5 Claus Kreß: “Nullum Crimen Sine Lege” Max Planck Institute for Comparative Public Law and International Law,
Heidelberg and Oxford University Press, 2010, P 1.

6 Ս. Առաքելյան, Քրեական իրավունքի սկզբունքները (Առաքելյան, Գաբուզյան և այլք (հեղ.), ՀՀ քրեական իրավունք,
ընդհանուր մաս, վեցերորդ հրատ., Երևան, 2012թ, էջ 21:
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վե րա ցու մը, ո րոնք ամ րագր վել են նախ կի նում
գոր ծող նոր մե րի հի ման վրա»7: ՀՀ Վճռա բեկ
դա տա րա նը, անդ րա դառ նա լով վե րոգր յալ
սկզբուն քին, նշել է. «Հան ցանք կա տա րած ան -
ձի նկատ մամբ քրեա կան օ րեն քի այս կամ այն
նոր մի կի րա ռե լիու թյան հար ցը լու ծե լիս պետք
է ղե կա վար վել հան ցա վոր ա րար քի (գոր ծո ղու -
թյան կամ ան գոր ծու թյան) փաս տա ցի կա տար -
ման պա հի և ք րեա կան օ րեն քի՝ ու ժի մեջ մտնե -
լու պա հի հա մադր մամբ` ան կախ այն հան գա -
ման քից, թե ե՞րբ է ի րա կա նաց վում վա րույ թը և
վա րույթն ի րա կա նաց նե լու պա հին կի րառ ման
են թա կա օ րեն քը գոր ծո՞ւմ է, թե՞ ոչ: “Nullum
crimen, nulla poena sine lege” սկզ բուն քի բա -
ղադ րա մա սե րից է նաև այն դրույ թը, որի հա -
մա ձայն` չի կա րող կի րառ վել ա վե լի ծանր պա -
տիժ, քան այն, որն օ րեն քով կի րա ռե լի է ե ղել
հան ցա գոր ծու թյան կա տար ման պա հին»8:
«Քրեա կան օ րեն քը չպետք է ի վնաս մե ղադըր -
յա լի տա րա ծա կան մեկ նա բա նու թյան են թարկ -
վի, օ րի նակ՝ չպետք է կի րառ վի ա նա լո գիա -
յով»9:

2. Մարդու իրավունքների եվրոպական
դատարանի որոշումները

Ինչ պես ար դեն նշվեց՝ «Մարդու իրավունք-
ների Եվրոպական կոնվենցիայի» 7-րդ հոդվա-
ծի 1-ին մասի հա մա ձայն՝ 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։ Չի կա րող նաև նշա նակ վել ա վե -
լի ծանր պա տիժ, քան այն, ո րը կի րա ռե լի է ե -
ղել քրեա կան հան ցա գոր ծու թյան կա տար ման
պա հին։ Այս ձևա կեր պու մը վկա յում է, որ կոչ -
ված է ա ռա ջար կե լու հիմ նա րար ե րաշ խիք ներ
ա պօ րի նի քրեա կան հե տապնդ ման, դա տա -
պարտ ման և պատ ժի դեմ, սա կայն 7-րդ հոդ -
վա ծը չի սահմանափակվում միայն քրեական
օրենքի՝ ի վնաս մեղադրյալի հետադարձ կի-
րառման արգելքով, այլ նաև մարմնավորում է
“Nullum crimen sine lege” սկզբունքը՝ ներառե-

լով նաև անալոգիայի արգելքը. քրեական օ-
րենքը չպետք է լայնորեն մեկնաբանվի (օրի-
նակ՝ համանմանության սկզբունքով)՝ ի վնաս
մեղադրյալի։ Իրավախախտումը պետք է հստակ
սահմանված լինի օրենքով։ Այս պահանջը բա-
վարարված կլինի այն դեպքում, երբ համապա-
տասխան դրույթի և, հարկ եղած դեպքում,
դրա՝ դատարանների մեկնաբանման միջո-
ցով (ընդգծումը՝ հեղինակի) անձը կարող է ի-
մանալ, թե ինչպիսի՛ գործողություններն ու ան-
գործությունները քրեական պատասխանատ-
վության կհանգեցնեն։ 7-րդ հոդվածն արգելում
է քրեական օրենքի հետադարձ կիրառումը,
միևնույն ժամանակ՝ չի սահմանում մեղադրյա-
լի վիճակը բարելավող օրենքը մեղադրյալի
նկատմամբ հետադարձ կիրառելու պահանջ10:
Այս հոդ վա ծի՝ «հետադարձ ուժի կիրառում»
ձևակերպումը նշանակում է նաև, որ արգել-
վում է կիրառել մոդիֆիկացված օրենքի հին
ձեւակերպումը կամ սանկցիան այն արարքի
նկատմամբ, որը կատարվել է դրանից հետո11:

Մի գոր ծով դի մու մա տուն, ո ր Մեծ Բ րի տա -
նիա յում դա տա պարտ վել էր իր կնոջ նկատ -
մամբ բռնա բա րու թյան փոր ձի մե ղադ րան քով,
պնդում էր, որ տե ղի է ու նե ցել վե րոնշ յալ 7-րդ
հոդ վա ծի խախ տում։ 1976թ. Մեծ Բ րի տա նիա -
յում գոր ծող «Սե ռա կան հան ցա գոր ծու թյուն նե -
րի մա սին» օ րեն քի համաձայն. «Բռնա բա րու -
թյու նը կնոջ կամ քին հա կա ռակ տղա մար դու
ա նօ րի նա կան սե ռա կան հա րա բե րու թյունն է
այդ կնոջ հետ», և քան զի ին քը փոր ձել է սե ռա -
կան հա րա բե րու թյան ու նե նալ ի՛ր իսկ կնոջ
հետ, ուստի բա ցա կա յում է «ա նօ րի նա կա նու -
թյան» հատ կա նի շը՝ քա նի որ, ինչ պես գրված է
գլխա վոր դա տա վոր սըր Մեթ յու Հեյ լի՝ դա տա -
կան պրակ տի կա յում հա ճախ կի րառ վող մի աշ -
խա տու թյու նում. «Ա մու սի նը չի կա րող մե ղա վոր
ճա նաչ վել իր օ րի նա կան կնոջ բռնա բա րու թյան
մեջ, քա նի որ կի նը տրվել է իր ա մուս նուն,
ումից չի կա րող հրա ժար վել»12: Այ նուա մե նայ -
նիվ, ներ պե տա կան դա տա րան նե րը, մեկ նա -
բա նե լով «սե ռա կան հան ցա գոր ծու թյուն նե րի
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7 ՀՀ Սահմանադրական դատարանի 2016 թվականի դեկտեմբերի 6-ի թիվ 1326 որոշում, էջ 15:
8 ՀՀ վճռաբեկ դատարանի որոշումների գիտագործնական մեկնաբանություններ, հ. 3, 2016թ, էջ 11:
9 ՀՀ վճռաբեկ դատարանի թիվ ԵԷԴ/0008/15/13 2013թ.-ի որոշման 15-րդ կետ:
10 Kokkinakis v. Greece, Series A no. 260-A, §52, 25 May 1993.
11 X v. The Netherlands, D&R 11 (1978, p. 209 (211).
12 Sir Matthew Hale CJ, “History of the Pleas of the Crown”, 1736.



մա սին» օ րեն քի վե րոնշ յալ դրույ թը և դա տա -
կան պրակ տի կան, նշել են, որ ո րոշ դեպ քե րում
կի նը կա րող է չեղ յալ հայ տա րա րել իր ա մուս -
նու հետ սե ռա կան հա րա բե րու թյուն ու նե նա լու
հա մա ձայ նու թյու նը, օ րի նակ՝ «կող մե րից որևէ
մե կի հա մա կե ցու թյու նից հրա ժար վե լու հի ման
վրա, ո րի դեպ քում այդ կող մը հստակ հաս -
կաց նում է, որ սե ռա կան հա րա բե րու թյուն ներ
ու նե նա լու հա մա ձայ նու թյու նը դա դա րեց ված է»։
Դա տա րա նը մեր ժել է դի մու մա տու յի գան գատն
առ այն, որ իբրև թե վեր ջինս ու նի ան ձեռնմխե -
լիու թյուն, քա նի որ զոհն իր կինն է։ Դա տա րա -
նը նշել է. «Դի մո ղը չի վի ճար կում, որ այն վար -
քա գի ծը, ո րի պատճառով ին քը դա տա պարտ -
վել է, օ րեն քով «բռնա բա րու թյուն» բա ռին տրվող
ի մաս տի հա մա ձայն՝ հա վա սար կլի ներ բռնա -
բա րու թյան փոր ձի, ե թե զո հը չլի ներ իր կի նը։
7-րդ հոդ վա ծի շրջա նակ նե րում բե րած նրա
գան գա տը վե րա բե րում է զուտ այն փաս տին,
որ նա խա դե պա յին ի րա վուն քի շրջա նակ նե րում
նա չի կա րո ղա ցել օգտ վել իր ա մուս նա կան ան -
ձեռնմ խե լիու թյու նից, քա նի որ, ըստ նրա՝ դա
հե տա դարձ ու ժով չեղ յալ է հայ տա րար վել»։
«Դա տա րա նը որևէ պատ ճառ չի տես նում չհա -
մա ձայ նե լու ներ պե տա կան դա տա րան նե րի եզ -
րա կա ցու թյա նը, ըստ ո րի՝ «ա նօ րի նա կան» բա -
ռը բռնա բա րու թյան սահ ման ման մեջ ե ղել է
զուտ ա վե լոր դու թյուն և չի խան գա րել «հե ռաց -
նել նա խա դե պա յին ի րա վուն քի հնա ցած և վի -
րա վո րա կան դար ձած հնա րան քը», «բռնա բա -
րու թյուն կա տա րած ան ձը մնում է բռնա բա -
րու թյուն կա տա րած անձ և են թա կա է քրեա -
կան օ րեն քին՝ իր զո հի հետ հա րա բե րու թյուն -
նե րից անկախ»13։ Այս ա ռի թով դա տա րա նը
հի շել է նաև, որ ազ գա յին իշ խա նու թյուն նե րի,
հատ կա պես՝ դա տա րան նե րի ա ռաջ նա հերթ
խնդիրն է մեկ նա բա նել և կի րա ռել ազ գա յին
օ րեն քը14 (ընդգ ծու մը՝ հե ղի նա կի)։

Փաս տո րեն, դա տա րանն ար ձա նագ րել է,
որ զուտ ձևա կան, պո զի տիվ ան ձեռնմ խե լիու -
թյու նը զուրկ է ի րա վա կան լե գի տի մու թյու նից՝
ե թե չի ծա ռա յում ար դա րու թյա նը, և հետևա -
բար՝ նման ան ձեռնմ խե լիու թյու նը որևէ մե կի չի

կա րող ա զա տել քրեա կան պա տաս խա նա տվու -
թյու նից։

Կոն վեն ցիա յի 7-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի
հա մա ձայն՝ հոդ վա ծը չի խո չըն դո տում ցան կա -
ցած ան ձի դա տի տալ և պատ ժել որևէ գոր ծո -
ղու թյան կամ ան գոր ծու թյան հա մար, ո րը կա -
տար վե լու պա հին, քա ղա քա կիրթ ազ գե րի կող -
մից ճա նաչ ված ի րա վուն քի ընդ հա նուր սկզբունք -
նե րին հա մա պա տաս խան, հա մար վել է քրեա -
կան հան ցա գոր ծու թյուն: Թեև այս դրույ թը ձևա -
կերպ ված է ընդ հա նուր ձևով, ակն հայտ է, որ
ձևա կերպ վել է, որ պես զի հնա րա վո րու թյուն տա
ազ գա յին կամ մի ջազ գա յին օ րենսդ րու թյու նը
կի րա ռե լու պա տե րազ մա կան հան ցա գոր ծու -
թյուն նե րի նկատ մամբ15։ Այ նուա մե նայ նիվ, չի
կա րե լի պնդել, որ այս բա ցա ռու թյու նը վե րա -
բե րում է միայն պա տե րազ մա կան հան ցա գոր -
ծու թյուն նե րին: 7-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սը վե -
րա բե րում է այն բո լոր հան ցա գոր ծու թյուն նե -
րին, ո րոնք քա ղա քա կիրթ մարդ կու թյան կող -
մից ճա նաչ վել են այդ պի սին, խոս քը ոչ միայն
մի ջազ գա յին ի րա վա կան ակ տե րում ամ րա -
գրված հան ցանք նե րի մա սին է, այլև բո լոր այն
ա րարք նե րի, ո րոնք կաս կած չեն հա րու ցում ի -
րենց պար սա վե լիու թյան հար ցում որևէ քա ղա -
քա կիրթ պե տու թյան առջև: 

3. Գեր մա նիա յի Դաշ նա յին Հան րա պե -
տու թյան դա տա րան նե րի ո րո շում նե րը

Մինչև բեռ լին յան պա տի կա ռու ցու մը Գեր -
մա նիա յի Դե մոկ րա տա կան Հան րա պե տու թյու -
նից մոտ եր կու սու կես մի լիոն մարդ փա խել էր
Գեր մա նիա յի Դաշ նա յին Հան րա պե տու թյուն։
Այս զանգ վա ծա յին փա խուս տը կան խե լու նպա -
տա կով՝ 1968 թվա կա նին կա ռուց վում է Բեռ -
լին յան պա տը, ո րը հսկվում էր զին ված հրա -
ձիգ նե րի կող մից։ Սահ մա նը հա տե լու փոր ձե րի
ժա մա նակ սպան ված ան ձանց թի վն Արևմուտ -
քի հաշ վարկ նե րով տա տան վել է 264-ից 938-ի
միջև16։ 

1984 թվա կա նին այդ հրա ձիգ նե րից մե կը
եր կու կրա կոց էր ար ձա կել մի քսա նամ յա տղա -
յի վրա, ո ր փոր ձել էր աս տի ճա նի օգ նու թյամբ
անց նել պա տի վրա յով դե պի Արևմտ յան Գեր -
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մա նիա։ Մի փոքր անց եր կու զին վոր  տղա յին
տա րել էին պա հա կա դի տա նոց (Watchtower)՝ ի
հե ճուկս վեր ջի նիս բժշկա կան օգ նու թյան ա -
ղերս նե րի, պա հել էին եր կու ժամ, ո րից հե տո
միայն տե ղա փո խել հի վան դա նոց, որ տեղ տղան
ան մի ջա պես մա հա ցել էր17։ Մեկ այլ դեպ քում
Արևմտ յան Գեր մա նիա յի կող մից հայր և դուստր
մո տո րա նա վա կով մուտք էին գոր ծել եր կու Գեր -
մա նիա նե րի ջրա յին սահ ման և չէին հասց րել
վե րա դառ նալ ի րենց ափ` ըն դա մե նը տա սը
մետր սահ մա նը հա տե լու պատ ճա ռով ռմբա -
կոծ վել էին հրա ձիգ նե րի կող մից։ Հայ րը մա հա -
ցել էր, աղ ջի կը՝ ստա ցել ա ռող ջա կան ան բու -
ժե լի վնաս, իսկ հրա ձիգ նե րը ոս տի կա նու թյան
կող մից խրա խուս վել էին18։ 

Այս բո լոր դեպ քերն ու նեին մի շարք նմա -
նու թյուն ներ. 1) հրա ձիգ նե րը հրա հանգ ված էին
ա մեն կերպ կան խել ան ձանց փա խուս տը՝ այլ
մի ջոց չմնա լու դեպ քում ոչն չաց նե լով նրանց,
2) դեպ քե րը պետք է հնա րա վո րինս գաղտ նի
պահ վեին՝ նույ նիսկ զո հե րի կյան քի գնով,
3) հա ջո ղակ հրա ձիգ նե րն ար ժա նա նում էին
պե տա կան խրա խու սան քի19։ Հետևա բար՝ ԳԴՀ
փլու զու մից հե տո՝ 1989 թ. աշ նա նը, նո րըն -
տիր խորհր դա րա նը պա հան ջում է Գեր մա -
նիա յի Դաշ նա յին Հան րա պե տու թյու նից, որ
Արևել յան Գեր մա նիա յի կո մու նիս տա կան կու -
սակ ցու թյան օ րոք ա նար դա րու թյուն ներ գոր -
ծած մարդ կանց նկատ մամբ սկսվեն քրեա կան
հե տապն դում ներ20։

Եր կու Գեր մա նիա նե րի միջև կնքված «միա -
վոր ման պայ մա նագ րի» 8-րդ հոդ վա ծի21, «Քրեա -
կան օ րենս գիրքն ու ժի մեջ մտնե լու մա սին» օ -
րեն քի 315-րդ հոդ վա ծի և Քրեա կան օ րենսգըր -
քի 2-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի ու ժով հրա ձիգ նե -
րի պատ ժե լիու թյան հար ցը պետք է լուծ վեր
նախ կին ԳԴՀ-ի (Արևել յան Գեր մա նիա յի) օ -
րենք նե րով, ո րոնց հի ման վրա նրանց ա րարքն
ար դա րաց ված էր, ընդ ո րում՝ այդ օ րենք նե րը
խիստ հա կա սու թյան մեջ էին մի ջազ գա յին ի -

րա վուն քի նոր մե րի հետ։ Մաս նա վո րա պես՝ «Քա -
ղա քա ցիա կան և քա ղա քա կան ի րա վունք նե րի
մա սին» մի ջազ գա յին դաշ նագ րի 12-րդ հոդ վա -
ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն. «Յու րա քանչ յուր մարդ
ի րա վունք ու նի լքելու ցան կա ցած եր կիր՝ նե -
րառ յալ իր սե փա կա նը»22։ Այ նուա մե նայ նիվ,
միա վոր ված Գեր մա նիա յի Հիմ նա կան օ րեն քի
(Սահ մա նադ րու թյան) 103-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա -
սի հա մա ձայն. «Ա րար քը կա րող է պատժ վել, ե -
թե դրա պատ ժե լիու թյունն օ րեն քով սահ ման -
ված է ե ղել նախ քան ա րար քի կա տա րու մը»։
Փաս տո րեն, գեր մա նա ցի դա տա վոր նե րը պար -
տա վոր էին կի րա ռել ա րար քի կա տար ման պա -
հին գոր ծող ար դա րաց ման հիմ քե րը, այս դեպ -
քում՝ «Սահ մա նի մա սին» ԳԴՀ-ի օ րեն քի 27-րդ
հոդ վա ծի 2-րդ մա սի դրույթ նե րը։ Այդ պես է
պա հան ջում օ րեն քի հե տա դարձ ու ժի ար գել քի
սկզբուն քը։

Սա կայն Գեր մա նիա յի Դաշ նա յին սահ մա -
նադ րա կան դա տա րա նը, ար դա րա դա տու թյան
նախ կին նա խա րար, փի լի սո փա-ի րա վա գետ
Գուս տավ Ռադբ րու խի բա նաձևի հի ման վրա
(տե՛ս ստորև), ո րո շում է, որ կոնկ րետ այս դեպ -
քի հա մար թույ լատ րե լի է Հիմ նա կան օ րեն քի
103-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սում ամ րագր ված հե -
տա դարձ ու ժի ար գել քի սկզբուն քի սահ մա նա -
փա կու մը, ո րը սո վո րա բար ու նի բա ցար ձակ
գոր ծո ղու թյուն։ Այս բա ցա ռիկ դեպ քում նյու -
թաի րա վա կան ար դա րու թյան սկզբունքն ար -
գե լում է նախ կի նում գոր ծող ար դա րաց ման
հիմ քե րի կի րա ռու մը, և օ րեն քի հե տա դարձ ու -
ժի ար գել քի սկզբուն քը պետք է զի ջի նյու թա -
կան ար դա րու թյա նը, ո րով հետև այդ ար դա -
րաց նող հիմ քե րը խախ տում են ար դա րու թյան
տար րա կան պա հանջ նե րը և մի ջազ գա յին ի -
րա վուն քում ճա նաչ ված մար դու ի րա վունք նե -
րը։ Օ րեն քով թույ լատ րել գնդա կա հա րել սե փա -
կան քա ղա քա ցի նե րին, ուղ ղա կի որովհետև
փոր ձում են քա ղա քի մի մա սից անց նել մյուս
մա սը, այն քան ա նար դար է, որ չի կա րող ար -
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17 Rudolf Geiger, The German Border Guard Cases and International Human Rights, EJIL 9, 1998, p. 541.
18 Rudolf Geiger, The German Border Guard Cases and International Human Rights, EJIL 9, 1998, p. 542.
19 Տե՛ս նույն տեղում։
20 Էլիսթեր Մոուբրեյ, Գործեր և Նյութեր, Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարան, Երևան, «Բավիղ», 2010թ.,

էջ 496։
21 Treaty between the Federal Republic of Germany and the German Democratic Republic on the Establishment or German

Unity («Unification Treaty») of 31 August 1990.
22 Rudolf Geiger, The German Border Guard Cases and International Human Rights, EJIL 9, 1998, p. 543.



դա րաց նել մար դու բո լոր հիմ նա կան ի րա վունք -
նե րի կեն սա կան հիմ քը կազ մող կյան քի ի րա -
վուն քի խախ տու մը։

Ռադբրուխ յան բա նաձևի23 հա մա ձայն. «Ար -
դա րու թյան և ի րա վա կան անվ տան գու թյան
միջև բա խու մը պի տի այն պես լուծ վի, որ պո զի -
տիվ, ու ժի մի ջո ցով ա պա հով ված ի րա վուն քը
գե րա կա յու թյուն ու նե նա նաև այն ժա մա նակ,
երբ իր բո վան դա կու թյամբ ա նար դար ու անն -
պա տա կա հար մար է՝ բա ցա ռու թյամբ այն դեպ -
քի, երբ ար դա րու թյան հետ պո զի տիվ օ րեն քի
հա կա սու թյունն այն պի սի ան տա նե լի չա փի է
հաս նում, որ օ րեն քը` որ պես «սխալ ի րա վունք»,
պետք է զի ջի ար դա րու թյա նը: Անհ նար է հստակ
սահ ման գծել օ րի նա կան ա նի րա վու թյան դեպ -
քե րի և, չնա յած սխալ բո վան դա կու թյա նը՝ դեռ
գոր ծող օ րենք նե րի միջև: Սա կայն կա րե լի է
շատ հստակ այլ սահ ման գծել. որ տեղ մար -
դիկ ար դա րու թյան նույ նիսկ չեն էլ ձգտում,
որ տեղ հա վա սա րու թյու նը, որն ար դա րու թյան
մի ջուկն է, պո զի տիվ ի րա վունք ստեղ ծե լիս
գի տակ ցա բար մերժ վում է, այն տեղ օ րեն քը
ոչ միայն «սխալ ի րա վունք» է, այլև զուրկ է
ընդ հան րա պես ի րա վա կան բնույ թից, ո րով -
հետև չի կա րե լի ի րա վուն քը, նաև պո զի տիվ
ի րա վուն քը, այլ կերպ սահ մա նել, քան այն -
պի սի մի հա մա կարգ, որն իր ի մաս տով կոչ -
ված է ծա ռա յե լու ար դա րու թյա նը»24: (ընդ -
գծու մը՝ հե ղի նա կի)

ՄԻԵԴ-ն  իր մի շարք ո րո շում նե րով հաս -
տա տել է Գեր մա նիա յի դա տա րան նե րի վճիռ -
նե րի ի րա վա ցիու թյու նը։ Փաս տո րեն, ինչ պես
Գեր մա նիա յի դա տա րան նե րը, այն պես էլ ՄԻԵԴ-
ը, ար ձա նագ րել են, որ ա ռա ջին հա յաց քից
միան շա նակ թվա ցող նոր մերը (այդ թվում՝ վատ -

թա րաց նող օ րեն քի հե տա դարձ ու ժի ար գել քը),
ա մեն դեպ քում, ու նեն մեկ նա բան ման կա րիք։
Չի կա րող գո յու թյուն ու նե նալ մեկ նա բան ման
կա րիք չու նե ցող ի րա վա նորմ ան գամ տե սա -
կան պատ կե րաց ման մեջ։ Ո րով հետև այն պնդու -
մը, թե ի րա վա նորմն իր ի մաս տով միան շա նակ
է, և այդ պատ ճա ռով դրա մեկ նա բա նումն ա -
վե լորդ է, ար դեն (հա ճախ չգի տակց ված) մեկ -
նա բան ման արդ յունք է25։ Որ քան էլ որ ցան կա -
ցած ի րա վուն քի՝ նե րառ յալ քրեա կան ի րա վուն -
քի, հա մա կար գում օ րեն քի դրույ թը հստակ ձևա -
կերպ ված լի նի, ան խու սա փե լիո րեն գո յու թյուն
ու նի դա տա կան մեկ նա բան ման տարր։ Միշտ
գո յու թյուն է ու նե նա լու կաս կա ծե լի կե տե րի բա -
ցատ րու թյան և փո փոխ վող հան գա մանք նե րին
հա մա պա տաս խա նեց նե լու անհ րա ժեշ տու թյուն26։
Օ րենս դիրն օբ յեկ տի վո րեն չի կա րող ման րա -
մասն կան խա տե սել մեր կյան քի բո լոր ի րա վի -
ճակ նե րը, և հենց այդ պատ ճա ռով կոնկ րետ
գոր ծի շրջա նակ նե րում դա տա րա նը պետք է օ -
րենք ներն այն պես մեկ նա բա նի, որ դրանք եր -
բեք չխա թա րեն մարդ կա յին հա վա սա րու թյու -
նը, որն էլ հենց ար դա րու թյան մի ջուկն է։ Ի րա -
վամբ՝ յու րա քանչ յուր ի րա վա բա նի ա ռա քե լու -
թյու նն օ րենք նե րի ճիշտ մեկ նա բա նելն է՝ խո -
րա մուխ լի նե լով ոչ թե օ րեն քի տա ռի, այլ՝ ո գու
և ի մաս տի մեջ, քան զի «ով կառ չած է տա ռին՝
կառ չած է մա կե րե սին». “Qui haeret in litera,
haeret in cortice”27:

Այս պի սով՝ ան ձի ի րա վա կան վի ճա կը վատ -
թա րաց նող օ րեն քի հե տա դարձ ու ժի ար գել քի
սկզբուն քը բա ցար ձակ չէ, ո րո շա կի ծայ րա հեղ
դեպ քե րում են թա կա է սահ մա նա փակ ման, ե -
թե դա բխում է ի րա վուն քի գե րա կա յու թյան
սկզբուն քից և ծա ռա յում է ար դա րու թյա նը։
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23 Brian Bix, Radbruch’s Formula and Conceptual Analysis, University of Minnesota Law School, 2011, p. 46.
24 Բանաձևի հայերեն թարգմանությունը՝ իրավունքի դոկտոր (Doctor Iuris, Berlin), Հագենի (Գերմանիա) համալսարանի

դասախոս Գոռ Հովհաննիսյանի՝ https://bit.ly/2sm8vda (21.08.2018)։
25 Musielak/Hau, Grundkurs BGB, 15. Auflage 2017, Rn. 135՝ Գ. Հովհաննիսյանի էջից՝ https://bit.ly/2VbbFx9։
26 Streletz, Kessler and Krenz v Germany § 50, 03.22.2001.
27 Herbert Broom, A Selection of Legal Maxims, classified and illustrated, Second Edition, London, 1848, p. 534.
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1. Լռությունն իրավունքում
1.1. Ընդ հա նուր դրույթ ներ
Լռու թյուն` երբ մարդ չի օգ տա գոր ծում ձայ -

նա յին խոսք, երբ նա իր մեջ պա հում է ո րո շա -
կի գաղտ նիք և դ րա նով իսկ ին քը դառ նում է
գաղտ նիք, այ սինքն` այն պի սի մի բան, որն այլ
ան ձի կող մից չի կա րող ճա նաչ վել կամ բա ցա -
հայտ վել։ Մար դուն այս տե սանկ յու նից դի տար -
կե լու մո տե ցում առ կա է ժա մա նա կա կից մար -
դա բա նա կան փի լի սո փա յու թյու նում, երբ մարդն
այն է, ով են թա կա չէ այլ ան ձի մեկ նու թյա նը1։ 

Ի րա վա կան և քա ղա քա կան ուս մունք նե րի
պատ մու թյան մեջ «լռու թյուն» հաս կա ցու թյու նը
մեկ նա բան վել է տար բեր կերպ, նույ նիսկ առ -
կա են ե ղել հա կա սա կան մո տե ցում ներ։ Հին
հու նա կան փի լի սո փա Պար մե նիդն ա սել է. «Այն,
ինչ չի կա րող խոս քով ար տա բեր վել, գո յու թյուն
չու նի»2։ Աս վա ծը նշա նա կում է, որ լռու թյու նից
հնա րա վոր չէ որևէ բան եզ րա կաց նել, ըստ էու -
թյան՝ դա ո չինչ չի ար տա հայ տում: Մյուս կող -
մից՝ Շ. Մոն տես քյոն, քննար կե լով վի րա վո րան -
քի հան ցա կազ մի ի րա վա չա փու թյու նը, նշել է.
«Եր բեմն լռու թյու նը ցան կա ցած խոս քից ա ռա -
վել ար տա հայ տիչ է»3: Ի տար բե րու թյուն Պար -
մե նի դի, ըստ Մոն տես քյո յի՝ լռու թյամբ կամք
հնա րա վոր է կամք ար տա հայ տել, ինչ-որ բան
«ա սել»: 

Լռու թյան հար ցում հա կա սա կան է նաև
Ցի ցե րո նի մո տե ցում նե րը: Նա Կա տի լի նայի
դեմ ա ռա ջին ճա ռում ար տա բե րել է՝ «cum tacent,
clamant»! (բա ռա ցի. «Երբ լռում են, ու րեմն՝ ճչում

են») հան րա հայտ ար տա հայ տու թյու նը։ Մյուս
կող մից` Ցի ցե րո նն իր «Ի պաշտ պա նու թյուն
Ցե ցի նա յի» ճա ռում նշում է. «…Ի՞նչ է ստաց -
վում: Բա վա րար չա փո՞վ է դա արդ յոք ար տա -
հայտ վել բա ռե րով: Ա մենևին: Ի՞ն չը, այդ դեպ -
քում, ուժ ու նե ցավ: Կա՛մ քը: Եվ ե թե դա հնա րա -
վոր լի ներ ճա նա չել՝ չնա յած մեր լռու թյա նը, բա -
ռեր օգ տա գոր ծե լու անհ րա ժեշ տու թյուն չէր ա -
ռա ջա նա: Բայց քա նի որ դա հնա րա վոր չէ,
բա ռե րը ստեղծ վել են ո՛չ թե կամ քը թաքց նե լու,
այլ՝ ար տա հայ տե լու հա մար»4:

Ստաց վում է՝ Ցի ցե րո նը Կա տի լի նայի հան -
ցա կից նե րի (սե նա տոր նե րի) լռու թյու նը մեկ նա -
բա նել է հա կաի րա վա կան ա րարք ներ կա տա -
րե լու փաս տի ըն դու նում և հայ տա րա րել` նրանց
լռու թյու նը նման է ճի չի, իսկ մեկ այլ ճա ռում
նշել է, որ լռու թյու նը չի կա րող փո խա րի նել բա -
ռե րը, և լռու թյու նից հնա րա վոր չէ պար զել մար -
դու կամ քը։ 

Հռո մեա կան ի րա վուն քում լռու թյու նը նույն -
պես դի տարկ վում էր տար բեր կերպ։ Մի դեպ -
քում մեկ նա բան վում էր այն պես, որ ո՛չ հեր -
քում է, ո՛չ էլ հաս տա տում է, մեկ այլ դեպ քում`
լռու թյու նը ո րակ վում էր հա մա ձայ նու թյան նշան,
այն պայ մա նով, որ ան ձը պար տա վոր էր և
կա րող էր խո սել։ Այս պես` հռո մեա կան ի րա -
վուն քի մաս նա գետ նե րը նշում են, որ այդ ժա -
մա նակ գոր ծում էր հռո մեա կան ի րա վա բան -
նե րի կող մից ծայ րա հեղ զգու շու թյամբ ձևա -
կերպ ված` qui tacet, non utique fatetur; sed
tamen verum est, eum non negare (նա, ով լռում
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է, բնա կա նա բար, չի ըն դու նում, բայց ճշմա -
րիտ է նաև այն, որ նա չի հեր քում5) ընդ հա -
նուր կա նո նը։ Հռո մեա կան ի րա վուն քում գոր -
ծող այս ընդ հա նուր կա նո նը Յու. Բա րո նը գնա -
հա տել է որ պես սխալ կա նոն և ա վե լաց րել.
«Ա ռան ձին ո րո շում նե րից բխում է, որ լռու թյու -
նը մեկ նա բան վում է որ պես հա մա ձայ նու թյուն
միայն այն դեպ քե րում, ե թե սո վո րույթ նե րը
կամ քա ղա քա վա րու թյան կա նոն նե րը պա հան -
ջում են կամ քի ո րո շա կի ար տա հայ տում,
հետևա պես՝ ա ռանց հա կա սե լու հնա րա վոր չէ
այլ ող ջա միտ մեկ նա բա նու թյուն, քան դի տել
հա մա ձայ նու թյան ի մաս տով»6։ 

Այս պի սով` հռո մեա կան ի րա վուն քի մաս -
նա գետ նե րը, հիմք ըն դու նե լով corporis iuris
կա զուիս տի կան (Հուս տի նիա նո սի Ժո ղո վա ծու`
հեղ.), կա տա րել են հետևյալ ընդ հան րա ցու մը`
qui tacuit quum loqui potuit et debuit consentire
videtur եթե նա, ով պար տա վոր է և կա րող է
խո սել, լռում է, ա պա հա մար վում է, որ հա մա -
ձայն է` հեղ.): Աս վա ծում առ կա է եր կու սահ մա -
նա փա կում` լռու թյունն այն ան ձի հա մա ձայ նու -
թյան նշանն է, ով՝ 1) պար տա վոր էր խո սել, և
2) հնա րա վո րու թյուն ու ներ խո սե լու7։ 

Կա նո նա կան ի րա վուն քը հե տա գա յում ընդ -
օ րի նա կել է հռո մեա կան ի րա վուն քի is qui tacet
non fatetur, sed nec utique negare videtur ընդ -
հա նուր կա նո նը, սա կայն, այս կա նո նին զու -
գա հեռ՝ ա ռաջ է քա շել նաև դրան հա կա սող
մեկ այլ կա նոն` qui tacet consentire videtur (ով
լռում է, հա մար վում է, որ հա մա ձայն է` հեղ.)8. 

Նա խա հե ղա փո խա կան ռու սա կան ի րա -
վա գի տու թյան մեջ ըն դուն ված էր հռո մեա կան
ի րա վուն քում գոր ծող այն մո տե ցու մը, ըստ ո -
րի` նա ով լռել է, թեև կա րող էր խո սել, հա -
մար վում է, որ հա մա ձայն է (qui tacuit quum
loqui potuit et debuit consentire videtur): Օ րի -
նակ` Ն. Հրե դես կու լը նշում էր. «Մար դու կամ
հա սա րա կու թյան լռու թյունն ա մենևին էլ նույ -

նա կան չէ քա րի լռու թյան հետ։ Երբ մար դը
լռում է այն պի սի բա նի ներ կա յու թյամբ, ո րի
նկատ մամբ ու նի իշ խա նու թյուն և ներ գոր ծե լու
հնա րա վո րու թյուն, ա պա մենք նրա լռու թյա նը
հաղորդում ենք մեկ ի մաստ, որն ար տա հայտ -
վում է հայտ նի ա սույ թում` «լռու թյու նը հա մա -
ձայ նու թյան նշան է»9։ 

Խորհր դա յին ժա մա նա կաշր ջա նում ըն դուն -
ված էր այն մո տե ցումը, ըստ ո րի. «Լռու թյու նը
բա ցա սա կան կա մա հայտ նու թյուն է, ո րով բա -
ցաս վում է ոչ թե կամ քի առ կա յու թյու նը, այլև՝
դրա կան կա մա հայտ նու թյու նը»10: Այս ժա մա -
նակշր ջա նում գիտ նա կան նե րը լռու թյու նից բխեց -
նում էին կա մա հայտ նու թյան կան խա վար կա -
ծը, սա կայն այն պայ մա նով, որ կա մա հայտ նու -
թյան նման ձևը թույ լատր ված է11: 

Ի րա վա կան կյան քում լռու թյունն ու նի բազ -
մա թիվ նշա նա կու թյուն, նույ նիսկ ա ռեղծ վա ծա -
յին է, քա նի որ լռու թյու նից, որ պես կա նոն,
հնա րա վոր չէ ան մի ջա պես պար զել մար դու
կամ քի բո վան դա կու թյու նը, այդ պատ ճա ռով էլ
ի րա վա հա րա բե րու թյուն ներ կա ռու ցե լու փխրուն
հիմք է։ 

1.2. Լռու թյուն հաս կա ցու թյու նը
Լռու թյու նն ի րա վա հա րա բե րու թյան սու -

բյեկտ նե րի ի րա վա չափ կամ ոչ ի րա վա չափ ան -
գոր ծու թյունն է, ո րից բխում է ի րա վա կան հար -
ցի վե րա բեր յալ սուբ յեկ տի կամ քի պայ մա նա -
կան բո վան դա կու թյու նը (պայ մա նա կան հա մա -
ձայ նու թյու նը կամ ան հա մա ձայ նու թյու նը), և
(կամ) ո րի հետ պո զի տիվ ի րա վուն քը (գոր ծար -
քը) ան մի ջա պես կա պում է ի րա վա կան
հետևանք նե րի ա ռա ջա ցու մը: Նշ ված բնո րոշ -
ման վե րա բեր յալ առ կա են ո րոշ նկա տա ռում -
ներ։

Ա ռա ջին` ըստ այս բնո րոշ ման՝ լռու թյունն
ան գոր ծու թյուն է, ինչն էա կա նո րեն ընդ լայ նում
է լռու թյան տի րույ թը։ Ի հա՛ր կե, լռությունը կա -
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րե լի է մեկ նա բա նել նաև նեղ ի մաս տով, ո րի
դեպ քում, լռու թյուն ա սե լով՝ կհաս կաց վեն միայն
այն դեպ քե րը, երբ ի րա վա հա րա բե րու թյան
սուբյեկ տը չի խո սում (ձայ ներ չի ար տա բե րում)։
Լռու թյան նեղ մեկ նա բա նու թյու նը, կար ծում ենք,
չի հա մա պա տաս խա նի մարդ կանց հա ղոր -
դակցման ձևե րի վե րա բեր յալ ար դի պատ կե -
րա ցում նե րին։ Ի րա վա կան կյան քում մար դիկ
միմ յանց հետ հա ղոր դակց վում և ի րենց կամ քը
փո խան ցում են ոչ միայն բա նա վոր, այլև գրա -
վոր ձևով, ինչ պես նաև կոնկլ յու դենտ գոր ծո -
ղու թյուն նե րով։ Բո լոր այն դեպ քե րում, երբ ի -
րա վա հա րա բե րու թյան սուբ յեկ տի կամ քի բո -
վան դա կու թյունը հաս կա նա լու հա մար ակն կալ -
վում է, որ նա խո սի, գրի կամ այլ գոր ծո ղու -
թյուն կա տա րի, սա կայն նա չի խո սում, չի գրում
կամ չի գոր ծում, ա պա ան գոր ծու թյան այս ձևե -
րը կա րե լի է դի տել որ պես լռու թյուն։ 

Երկ րորդ` հնա րա վոր չէ լռու թյա նը և դ րա -
նից բխող կամ քի պայ մա նա կան բո վան դա կու -
թյա նը տալ այն պի սի ու նի վեր սալ ի րա վա բա -
նա կան նշա նա կու թյուն, ո րը կի րա ռե լի կլի նի
բո լոր դեպ քե րի և ի րա վի ճա կե րի հա մար: Այս
կա պակ ցու թյամբ ըն դու նե լի է Մակ Գի բո նի մո -
տե ցու մը, ըստ ո րի` լռու թյու նը ինք նին չի նշա -
նա կում լռել յայն հա մա ձայ նու թյուն։ Արդ յոք լռու -
թյու նը կմեկ նա բան վի որ պես հա մա ձայ նու թյուն՝
կախ ված է լռու թյան պայ ման նե րից12։ 

1.3. Լռու թյան տե սակ նե րը
Ի րա վուն քում լռու թյու նը կա րե լի է դա սա -

կար գել տար բեր հիմ քե րով: Ըստ ի րա վա չա -
փու թյան՝ լի նում է ի րա վա չափ և ոչ ի րա վա չափ
լռու թյուն: Ի րա վա չափ լռու թյունն առ կա է, երբ,
պո զի տիվ ի րա վուն քի կամ գոր ծար քի հա մա -
ձայն՝ լռու թյու նը թույ լատ րե լի վար քա գիծ է։ Ի -
րա վա չափ լռու թյան օ րի նակ է, երբ օ րեն քով

սահ ման վում է դա տա վա րա կան ժամ կե տը եր -
կա րաց նե լու մա սին քննի չի միջ նոր դու թյու նը
դա տա խա զի կող մից լռու թյամբ բա վա րա րե լու
հնա րա վո րու թյու նը։ Ոչ ի րա վա չափ լռու թյունն
առ կա է այն դեպ քում, երբ օ րեն քով սահ ման -
ված է գոր ծե լու (խո սե լու) պար տա կա նու թյուն,
սա կայն ան ձը դա չի կա տա րում։ Ոչ ի րա վա -
չափ լռու թյան օ րի նակ է, երբ քննի չը պար տա -
վոր է այս կամ այն փաս տա կան տվյա լի մա սին
հայտ նել վա րույ թի մաս նակ ցին, սա կայն, «մար -
տավարական» նկա տա ռում նե րից ել նե լով՝ լռում
է դրա մա սին (պա սիվ խա բեու թյուն)։ Ոչ ի րա -
վա չափ լռու թյուն դրսևո րած սուբ յեկ տը զրկվում
է լռու թյան շնորհիվ ձեռք բե րած ա ռա վե լու -
թյունն օգ տա գոր ծե լու կամ հա կա ռակ կող մին
պա հանջ ներ կամ նրա դեմ ա ռար կու թյուն ներ
ներ կա յաց նե լու հնա րա վո րու թյու նից: 

Ըստ սուբ յեկտ նե րի՝ լի նում է մաս նա վոր
ան ձանց և հան րա յին ծա ռա յո ղի (հան րա յին իշ -
խա նու թյան մարմ նի) լռու թյուն: Մաս նա վոր ան -
ձի լռու թյան օ րի նակ է մե ղադր յա լի կող մից
ցուց մունք չտա լը, հան րա յին ծա ռա յո ղի լռու -
թյան օ րի նակ է վար չա կան մարմ նի կող մից լի -
ցեն զիա տրա մադ րե լու մա սին դի մու մին օ րեն -
քով սահ ման ված ժամ կե տում չպա տաս խա նե -
լը, ո րի դեպ քում լի ցեն զիան հա մար վում է տրա -
մադր ված։ 

Այս դա սա կարգ ման գործ նա կան նշա նա -
կու թյունն այն է, որ հան րա յին ծա ռա յո ղի լռու -
թյու նը կա րող է ի րա վա չափ հետևանք ներ ա -
ռա ջաց նել միայն այն դեպ քում, երբ օ րեն քով
նա խա տես ված է նման վար քա գիծ դրսևո րե լու
(լռե լու) հնա րա վո րու թյուն: Խնդիրն այն է, որ
ՀՀ-ում, Սահ մա նադ րու թյան 6-րդ հոդ վա ծի հա -
մա ձայն. «Պաշ տո նա տար ան ձն ի րա վա սու է
կա տա րե լու միայն այն պի սի գոր ծո ղու թյուն ներ13,
ո րոնց հա մար լիա զոր ված են Սահ մա նադ րու -
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12 Mac Gibbon I. C., The Scope of Acquiescence in International Law. 31 Brit. Y.B. Int’l L. 143 (1954)
13 ՀՀ Սահմանադրության 6-րդ հոդվածը կարգավորում է պաշտոնատար անձի կողմից միայն օրենքով լիազորված

գործողություններ կատարելու թույլատրելիության հարցը: Արդյոք կարելի՞ է ենթադրել, թե սահմանադիրը թույլատրել
է պաշտոնատար անձին դրսևորել իրավաչափ անգործություն, եթե նույնիսկ օրենքով նման լիազորություն
նախատեսված չէ: Կարծում ենք՝ սահմանադրական նորմի տառացի ձևակերպումից անկախ՝ պաշտոնատար անձն
իրավաչափ անգործություն կարող է դրսևորել (լռել), եթե լիազորված է օրենքով, հակառակ դեպքում՝ նրա լռությունը
կորակվի որպես հակաիրավական: Սահմանադրական նորմի նպատակը հանրային իշխանության մարմնի
վարքագծի բոլոր ձևերը՝ ինչպես գործողությունը, այնպես էլ անգործությունը, օրինականության ռեժիմով
սահմանափակելն է: Եթե, օրինակ՝ օրենքով նախատեսված չեն վարչական մարմնի կողմից քաղաքացու դիմումին
սահմանված ժամկետում չպատասխանելու հնարավորությունը և դրա իրավաչափ իրավական հետևանքները,
ապա նրա լռությունը (անգործությունը) իրավաչափ չէ: Մյուս կողմից՝ եթե օրենքով նախատեսված չէ պաշտոնատար
անձի կողմից պոզիտիվ վարքագիծ դրսևորելու մասին լիազորող նորմ, ապա նրա գործողությունը կհամարվի ոչ
իրավաչափ, իսկ այդ հարցում նրա անգործողությունը (լռությունը) կհամարվի իրավաչափ:



թյամբ կամ օ րենք նե րով: Լիա զո րող նոր մե րը
պետք է հա մա պա տաս խա նեն ի րա վա կան ո -
րո շա կիու թյան սկզբուն քին»: Հա յաս տա նում
սահ մա նադ րա կան այս կար գա վո րում նե րի հի -
ման վրա ձևա վոր վել է այն սահ մա նադ րա կան
մշա կույ թը, ըստ ո րի՝ պաշ տո նա տար ան ձի լիա -
զո րու թյու նը ոչ միայն պետք է նա խա տես ված
լի նի օ րեն քով, այլև լիա զո րող նոր մը պետք է
լի նի ո րո շա կի, ուս տի, ե թե օ րեն քով հստակ
նա խա տես ված չէ հան րա յին իշ խա նու թյան
մարմ նի կող մից լռու թյուն դրսևո րե լու մա սին
դրույթ, ա պա դա կա րող է ո րակ վել զուտ որ -
պես ոչ ի րա վա չափ լռու թյուն (ան գոր ծու թյուն)
և նրա հա մար ա ռա ջաց նել բա ցա սա կան ի րա -
վա կան հետևանք ներ։ Օ րի նակ` ՀՀ քր. դատ.
օր. -ի 102-րդ և 199-րդ հոդ ված նե րի կար գա վո -
րու մից հստակ բխում է, որ քննի չը վա րույ թի
մաս նա վոր մաս նա կից նե րի միջ նոր դու թյու նը
մեր ժե լու կամ բա վա րա րե լու դեպ քում պետք է
կա յաց նի պատ ճա ռա բան ված դա տա վա րա կան
ո րո շում։ Օ րենս դի րը վա րույ թի մաս նա վոր մաս -
նա կից նե րի միջ նոր դու թյու նը լռու թյամբ բա վա -
րա րե լու կարգ չի նա խա տե սում, ուս տի, ե թե
քննի չը 5 օր յա ժամ կե տում միջ նոր դու թյու նը
բա վա րա րե լու կամ մեր ժե լու մա սին ո րո շում չի
կա յաց նում, ա պա նրա լռու թյու նն ի րա վա չափ
չէ և չի կա րող վա րույ թի մաս նա վոր մաս նակ ցի
հա մար ա ռա ջաց նել ի րա վա կան հետևանք ներ։
Այս դեպ քում քննի չի լռու թյու նը վա րույ թի մաս -
նա վոր մաս նակ ցի հա մար ո՛չ «հա» է, ո՛չ «չէ»,
սա կայն ոչ ի րա վա չափ լռու թյու նը քննի չին ի -
րա վա բա նա կան պա տաս խա նատ վու թյան են -
թար կե լու հիմք է։

Մաս նա վոր ան ձանց լռու թյան ի րա վա կան
հետևանք նե րը, որ պես կա նոն, կար գա վոր ված
են պո զի տիվ ի րա վուն քով կամ գոր ծար քով,
սա կայն, ե թե լռու թյունն ար գել ված չէ, կամ լռու -
թյան հետևանք նե րը կար գա վոր ված չեն, ա պա
դա կա րող է ա ռա ջաց նել ի րա վա չափ հետևանք -
ներ, ե թե, կոնկ րետ դեպ քի հան գա մանք նե րով
պայ մա նա վոր ված` ան ձի լռու թյու նը պետք է
մեկ նա բա նել որ պես հա մա ձայ նու թյուն կամ ան -
հա մա ձայ նու թյուն (այս մա սին՝ հա ջոր դիվ)։

1.4. Լռու թյան ի րա վա կան հետևանք նե րը
Լռու թյու նը կա րող է ի րա վա կան հետևանք -

ներ ա ռա ջաց նել եր կու ե ղա նա կով (տե՛ս գծա -
գի րը, էջ 35)։ 

Ա ռա ջին` լռու թյու նը, որ պես ի րա վա բա նա -
կան փաստ, ան մի ջա պես ա ռա ջաց նում է ի րա -
վա կան հետևանք ներ, քա նի որ լռու թյու նից ուղ -
ղա կիո րեն տե սա նե լի է մար դու կամ քը։ Օ րի -
նակ` ան ձն օ րեն քով պար տա վոր է խո սել (գոր -
ծել), սա կայն լռում է, ինչի հի ման վրա ձևա վոր -
վում է էս տո պել (estoppel by silence), և նա
զրկվում է լռու թյան շնորհիվ ձեռք բե րած ա ռա -
վե լու թյունն օգ տա գոր ծե լու կամ հա կա ռակ կող -
մին պա հանջ ներ կամ նրա դեմ ա ռար կու թյուն -
ներ ներ կա յաց նե լու հնա րա վո րու թյու նից։ Երբ
լռու թյու նը per se ա ռա ջաց նում է ի րա վա կան
հետևանք ներ, ա պա, ըստ էու թյան՝ խոս քը լռու -
թյուն-փաս տի մա սին է։ Այս պես՝ ցուց մունք տա -
լուց հրա ժար վե լու փաստն ինք նին բա վա րար է
քրեա կան գործ հա րու ցե լու հար ցի քննար կու մն
սկսե լու հա մար։ Քն նի չի հար ցե րին չպա տաս -
խա նե լով` մար դը հստակ ար տա հայ տում է ցուց -
մունք չտա լու վե րա բեր յալ իր կամ քը` դրա նով
ան մի ջա պես ազ դե լով քրեաի րա վա կան և դա -
տա վա րա կան հա րա բե րու թյուն նե րի վրա։ Կամ՝
մե ղադր յա լն օգտ վում է լռե լու (իր դեմ ցուց -
մունք չտա լու) հիմ նա կան ի րա վուն քից, ին չը ի -
րա վուն քի ի րաց ման մա սին կամ քի ար տա հայ -
տու թյուն է: Այս օ րի նակ նե րում կամ քի վե րա -
բեր յալ պայ մա նա կան եզ րա հան գում ներ ա նե -
լու անհ րա ժեշ տու թյուն չկա, քա նի որ ցուց մունք
տա լուց հրա ժար վե լն ինք նին կամ քի ար տա -
հայ տու թյուն է։ 

Երկ րորդ` օ րենս դիրն ան ձի լռու թյու նից կա -
տա րում է ո րո շա կի պայ մա նա կան (են թադր յալ
կամ ֆիկ տիվ) եզ րա հան գում, այ նու հետև ի րա -
վա կան հետևանք նե րի ա ռա ջա ցու մը կա պում է
դրա հետ: Ի րա վա կան նոր մի ձևա կեր պու մից
(ի րա վա կան տեխ նի կա յի ընտ րու թյու նից) կախ -
ված՝ օ րենս դի րը, մի դեպ քում` լռու թյու նից կա -
րող է կա տա րել են թադր յալ եզ րա հան գում, մեկ
այլ դեպ քում` լռու թյու նը կա րող է հա վա սա րեց -
նել ֆիկ տիվ կա մա հայտ նու թյա նը։ 

1) Են թադր յալ եզ րա հանգ ման դեպ քում օ -
րենս դիրն ան ձի լռու թյու նը դի տար կում է որ -
պես են թադր յալ հա մա ձայ նու թյուն՝ ել նե լով այն
տրա մա բա նու թյու նից, որ, ե թե ան ձը հա մաձայն
չլի ներ, ա պա, ա մե նայն հա վա նա կա նու թյամբ,
ա ռար կու թյուն կներ կա յաց ներ (ի րա վա կան կան -
խա վար կած)։ Օ րի նակ` ան ձն ի րա վա սու մարմ -
նից հայ ցում է նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տի
պաշ տո նա կան պար զա բա նում, սա կայն օ րեն -
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ՔՐԵԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ 

քով սահ ման ված ժամ կե տում պա տաս խան չի
ստա նում։ «Նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րի
մա սին» ՀՀ օ րեն քի 42-րդ հոդ վա ծի 8-րդ մա -
սե րում սահ ման ված է, որ պե տա կան մարմ նի
լռու թյան դեպ քում (օ րեն քով սահ ման ված ժամ -
կե տում պար զա բա նում չստա նա լու դեպ քում)
անձն ա ռաջ նորդ վում է պար զա բան ման իր ներ -
կա յաց րած տար բե րա կով։ Այս նոր մը ձևա կեր -
պե լիս օ րենս դի րը ղե կա վար վել է այն են թա -
դրու թյամբ, որ պե տա կան մար մի նը, ե թե դեմ
լի ներ դի մո ղի ներ կա յաց րած պար զա բան մա -
նը, ա պա ոչ թե կլռեր (չէր ար ձա գան քի), այլ
կներ կա յաց ներ իր պաշ տո նա կան պար զա բա -
նու մը։ Ե թե նա լռում է, ապա են թադր վում է, որ
նա հա մա ձայն է դի մո ղի ներ կա յաց րած պար -
զա բան ման հետ։ Այլ մո տեց ման դեպ քում օ -
րենս դի րը պաշ տո նա կան պար զա բա նում հայ -
ցած, սա կայն պա տաս խան չստա ցած ան ձին
կդնի ա նո րո շու թյան վի ճա կում. մի կող մից` նոր -
մի ոչ հստակ լի նե լու հետևան քով ան ձը չի կա -
րող հաս կա նալ օ րենսդ րի կամ քը և գոր ծել՝ ա -
ռանց ի րա վա խախտ ման մեջ մե ղադր վե լու
բարձր ռիս կի, մյուս կող մից` չի կա րող ա ռաջ -
նորդ վել նոր մի սե փա կան ըն կալ մամբ։ 

Ե թե ի րա վաս տեղծ մար մի նն ան ձի լռու -
թյու նից կա տա րել է են թադր յալ եզ րա հան գում,
ա պա հե տա գա յում ի րա վա կի րառ մար մինն
այլևս ի րա վա սու չէ կոնկ րետ գոր ծի շրջա նակ -
նե րում գնա հա տե լու լռու թյու նից բխող են թադըր -
յալ եզ րա հանգ ման բնույ թը։ Այս պես` վե րը նշված
օ րի նա կում ի րա վա կի րառ մար մի նը, օ րի նակ`
դա տա րա նը, ի րա վա սու չէ քննար կե լու, թե Ար -
դա րա դա տու թյան նա խա րա րը լռու թյամբ ի՞նչ է
փոր ձել «ա սել»` պայ մա նա կա նո րեն հա մա ձայն -
վե՞լ է մար դու ներ կա յաց րած պար զա բան ման
տար բե րա կի հետ, թե՞ պար զա պես ծան րա բեռն -
վա ծու թյան պատ ճա ռով չի կա րո ղա ցել ի րա -
վա կան ակ տի պաշ տո նա կան պար զա բա նում
տալ։ 

2) Ֆիկ տիվ եզ րա հանգ ման դեպ քում օ -
րենս դիրն ան ձի լռու թյու նը հա վա սա րեց նում է
կամք հայտ նե լուն (հա մա ձայ նու թյուն հայտ նե -
լուն), մինչ դեռ ի րա կա նում ան ձը որևէ կամք
(հա մա ձայ նու թյուն կամ ան հա մա ձայ նու թյուն)
չի հայտ նել (ի րա վա կան ֆիկ ցիա)։ Օ րի նակ`
«Կու տա կա յին կեն սա թո շակ նե րի մա սին» ՀՀ
օ րեն քի 13-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի հա մա ձայն.
«Մաս նակ ցի լռու թյու նը (պար տա դիր կեն սա -

թո շա կա յին ֆոն դի փա յե րի սե փա կա նու թյու նից
հրա ժար վե լու վե րա բեր յալ դի մում չներ կա յաց -
նե լը) հա մար վում է մաս նակ ցի կող մից կեն սա -
թո շա կա յին ֆոն դի փա յե րի սե փա կա նու թյունն
ըն դու նե լու կամ քի ար տա հայ տու թյուն (պե տու -
թյան կող մից հօ գուտ ի րեն կնքված և կնք վե լիք
կեն սա թո շա կա յին ֆոն դի փա յե րի ձեռքբեր ման
պայ մա նագ րե րով իր ի րա վուն քից օգտ վե լու
ցան կու թյան հայտ նում)» (ընդգ ծու մը՝ հեղ.): Այս
նոր մում ան ձի լռու թյու նն օ րենս դի րը դի տել է
որ պես սե փա կա նու թյունն ըն դու նե լու կամ քի
ար տա հայ տու թյուն, մինչ դեռ ան ձն ի րա կա նում
նման կամք չի հայտնել։ 

Գծագիր

Այս պի սով՝ լռու թյան փաս տը մի դեպ քում
ան մի ջա պես է ա ռա ջաց նում ի րա վա կան
հետևանք ներ, մեկ այլ դեպ քում ի րա վա կան
հետևանք ներ է ա ռա ջաց նում միջ նոր դա վոր -
ված` են թադր յալ կամ ֆիկ տիվ կա մա հայտ նու -
թյան (հա մա ձայ նու թյան կամ ան հա մա ձայ նու -
թյան) մի ջո ցով: 

2. Լռու թյու նը և ի րա վա կան պայ մա նա -
կա նու թյուն նե րը

2.1. Լռու թյու նը՝ հա մա ձայ նու թյան կամ ան -
հա մա ձայ նու թյան նշան

Լռու թյու նը բազ մա ֆունկ ցիո նալ երևույթ է:
Բա նա սեր ներն ա ռանձ նաց նում են լռու թյան ակ -
տի հետևյալ գոր ծա ռույթ նե րը՝ 1) կոն տակ տա -
յին գոր ծա ռույթ (դրսևոր վում է մարդ կանց մտեր -
մու թյան և փո խըմբռն ման դեպ քում, ար տա -
հայ տում է հա ղոր դակց վող նե րի միջև շփում
հաս տա տե լու ու նա կու թյու նը), 2) գնա հա տո ղա -
կան գոր ծա ռույթ (ար տա հայ տում է զրու ցակ ցի
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խոս քե րի, գոր ծո ղու թյուն նե րի գնա հա տա կա -
նը), 3) ռո գո տիվ գոր ծա ռույթ (ար տա հայ տում է
հարց-զար մանք՝ նա խոր դող հան կար ծա կի հա -
ղոր դագ րու թյան վե րա բեր յալ), 4) տե ղե կա տվա -
կան գոր ծա ռույթ (նկա րագ րում է հաս ցեա տի -
րոջ անձ նա կան վե րա բեր մունքն այն ա մե նի
վե րա բեր յալ, ին չի մա սին խո սում է հաս ցեա -
գրո ղը)14: Ա ռանձ նաց վում է նաև լռու թյան ռազ -
մա վա րա կան գոր ծա ռույ թը, ո րն «ար տա հայ -
տում է խո սե լու ցան կու թյան բա ցա կա յու թյու նը,
ին չով հե տապնդ վում է ո րո շա կի նպա տակ՝ ցույց
չտալ իր ան ձեռ ն հա սու թյու նը, ինչ-որ բա նում
չխոս տո վա նե լու ցան կու թյու նը, ինչ-որ մե կին
չմատ նե լը և այլն: Լռու թյու նը կա րող է ար տա -
հայ տել ա տե լու թյուն, հա մա ձայ նու թյուն, հա մա -
ռու թյուն, ճիշ տը չա սե լու ցան կու թյուն, ա մոթ -
խա ծու թյուն, հա մես տու թյուն, տա րա կու սանք,
շփոթ վա ծու թյուն և այլն15: 

Ի րա վա բա նա կան տե սանկ յու նից՝ կարևոր -
վում է հատ կա պես լռու թյան տե ղե կատ վա կան
գոր ծա ռույ թը, քա նի որ ի րա վա հա րա բե րու թյան
սուբ յեկ տի լռու թյու նը (ան գոր ծու թյու նը) հա ճախ
ստեղ ծում է ա նո րո շու թյուն, ո րի դեպ քում պետք
է պայ մա նա կան եզ րա հան գում ներ ա նել այն
մա սին, թե լռու թյամբ ան ձն ի՛նչ է փոր ձում «ա -
սել», ի՛նչ կամք է ար տա հայ տում։ Օ րի նակ`
«Դուք ձեզ մե ղա վոր ճա նա չո՞ւմ եք» հար ցին մե -
ղադր յա լը չի պա տաս խա նում (լռում է), արդ յոք
դա նշա նա կո՞ւմ է, որ նա ըն դու նում է մեղ քը (ա -
ռա ջադր ված մե ղադ րան քը), թե՞ հեր քում է ի -
րեն ներ կա յաց ված մե ղադ րան քը։ Ե թե մե ղադըր -
յա լի լռու թյան վե րա բեր յալ ի րա վա կան կար գա -
վո րում նա խա տես ված չէ, ա պա պետք է փաս -
տել, որ մե ղադր յա լի լռու թյու նը ոչ մի կամք չի
ար տա հայ տում (ո՛չ «հա» է, ո՛չ «չէ»), կամ էլ պո -

զի տիվ ի րա վուն քով մեղքն ըն դու նե լու (չըն դու -
նե լու) վե րա բեր յալ պետք է կա տա րել պայ մա -
նա կան եզ րա հան գում։ Գ. Շեր շենևիչն ար դա -
րա ցիո րեն նշում է. «Բար դու թյունն այն է, որ
լռու թյու նը կա րող է ըն դուն վել՝ որ պես հա մա -
ձայ նու թյան ան մի ջա կան ար տա հայ տում կամ
էլ ան հա մա ձայ նու թյան ար տա հայ տում (օ րի -
նակ՝ ապ րան քը որևէ գնով վա ճա ռե լու ա ռա -
ջար կին հա ջոր դող լռու թյու նը)»16:

Լռու թյու նը լեզ վա բա նա կան ա ռու մով դի -
տարկ վում է որ պես հա ղոր դակ ցու թյան ձև, սա -
կայն ա ռա վել հա ճախ կամ քի ուղ ղա կի ար տա -
հայտ ման մի ջոց չէ, հա ղոր դակց վող կող մի հա -
մար հստակ չէ լռող կող մի կամ քի բո վան դա -
կու թյու նը։ Բա նա սեր նե րը թեև նշում են, որ
«լռու թյունն ու նի ա վե լի բարձր կո մուն տի կա -
տիվ պո տեն ցիալ, քան խոս քը»17, սա կայն լռու -
թյան բարձր կո մու նի կա տիվ պո տեն ցիա լը կա -
պում են այն հանգամանքի հետ, որ կա րող է
ու նե նալ բազ մա թիվ նշա նա կու թյուն: Ա ռա վել
ըն դու նե լի է հետևյալ մո տե ցու մը. «Լռու թյան
ֆե նո մե նը շփման մեջ ոչ միան շա նակ խնդիր է,
քա նի որ բազ ման շա նակ է (բա ռե րի հա մե մատ)
և, հետևա պես՝ հաս ցեա տի րոջ կող մից մեկ նա -
բա նե լը բարդ է»18: 

Լռու թյան ակ տում, դրա նյու թա կան ա -
նար տա հայ տե լիու թյան ու ժով, շեշ տադ րու թյու -
նը տեքս տից տե ղա փոխ վում է դե պի հաս ցեա -
տե րը և նրա ու նա կու թյու նը՝ լռու թյունն ըն կա -
լել որ պես տեքստ և մեկ նա բա նել՝ դուրս բե րե -
լով դրա ի մաս տը հա ղոր դակց ման ընդ հա նուր
ի րա վի ճա կից19։ Այս պի սով՝ ա ռա վել հա ճախ
լռու թյու նից հնա րա վոր չէ կա տա րել կամ քի բո -
վան դա կու թյան վե րա բեր յալ հստակ եզ րա հան -
գում, քա նի որ լռու թյու նը կա րող է պայ մա նա -
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վոր ված լի նել տա րաբ նույթ պատ ճառ նե րով և
կա րե լի է տար բեր կերպ մեկ նա բա նել։ Ինչ -
պես խու լի և համ րի պա րա գա յում նրանց խոս -
քը մեկ նա բա նում է խու լու համ րի թարգ մա նի -
չը՝ ի րա վա կան նշա նա կու թյուն ու նե ցող լռու -
թյան դեպ քում մար դու կամ քի բո վան դա կու -
թյու նը մեկ նա բա նե լու պար տա կա նու թյու նը
պետք է կրի ա ռա վե լա պես պե տու թյու նը կամ
գոր ծար քի կող մե րը: Նրանք պետք է նա խա -
պես սահ մա նեն, թե կոնկ րետ ի րա վի ճա կում
ինչ պե՛ս ըն կա լել ան ձի լռու թյու նը, օ րի նակ` դի -
տել որ պես հա մա ձայ նու թյո՞ւն, թե՞ ան հա մա -
ձայ նու թյուն։ 

2.2. Լռու թյան ա նո րո շու թյու նը և պո զի տիվ
ի րա վուն քի ո րո շա կիու թյու նը

Լռու թյու նը փի լի սո փա յու թյան մեջ մեկ նա -
բան վում է որ պես մարդ կա յին կե ցու թյան
դրսևոր ման ան կա տար ձև և, ընդ հա նուր առ -
մամբ՝ քննարկ վում է բա ցա սա կան տե սանկ յու -
նից։ «Լռու թյու նը ո չինչ չի ար տա հայ տում, ուս -
տի չի կա րող ու նե նալ որևէ էա կան ար ժեք։ Այն
ա մե նը, ինչ են թա կա չէ մեկ նա բան ման և պար -
զա բան ման, պար զա պես մարդ կա յին կե ցու -
թյան ան կա տար դրսևո րում է»20։

Լռու թյու նը` որ պես ա ռեղծ վա ծա յին երևույթ,
գու ցե հե տաքր քիր է փի լի սո փա յա կան մտո -
րում նե րի հա մար, սա կայն պո զի տիվ ի րա վա -
մտա ծո ղու թյա նն օ տար է, քա նի որ, որ պես կա -
նոն, ստեղ ծում է ա նո րո շու թյան մթնո լորտ։
Պատ ճառն այն է, որ պո զի տիվ ի րա վուն քին
հա տուկ է ֆոր մալ  ո րո շա կիու թյու նը։ Ի րա վա -
կան կար գա վո րու մը պետք է այն աս տի ճա նի
ո րո շա կի և հս տակ լի նի, որ ի րա վուն քի սու -
բյեկ տը կա րո ղա նա` 1) ըն կա լել ի րա վա կան
նորմի բո վան դա կու թյու նը, 2) կան խա տե սել
մյուս սուբ յեկտ նե րի հնա րա վոր վար քա գի ծը, և
3) պո զի տիվ ի րա վուն քի հա մա պա տաս խան
կազ մա կեր պել իր վար քա գի ծը։ Ե թե պո զի տիվ
ի րա վա կան կար գա վո րումն այն աս տի ճա ն վե -
րա ցա կան է, որ ան ձին զրկում է իր վար քա -
գիծն օ րեն քին հա մա պա տաս խան կազ մա կեր -
պե լու հնա րա վո րու թյու նից, ա պա դա նշա նա -
կում է, որ պե տու թյու նը չի կա րո ղա ցել պատ -
շաճ կեր պով իր կամ քը փո խան ցել հա սա րա -

կու թյա նը, ուս տի նրա կամքն ար տա ցո լող ակ -
տը (օ րեն քը) ի րա վա կան չէ։ 

Պո զի տիվ ի րա վա կան մտա ծո ղու թյան հա -
մար կարևոր են ոչ միայն ի րա վուն քի բո վան -
դա կու թյան ֆոր մալ ո րո շա կիու թյու նը, այլ նաև
կոնկ րետ ի րա վա հա րա բե րու թյան ո րո շա կիու -
թյու նը, կող մե րի վար քագ ծի կան խա տե սե լիու -
թյու նը, մի սուբ յեկ տի կող մից մյուս կող մի ա -
րարք նե րի նշա նա կու թյու նը հաս կա նա լու և դրան
հա մա պա տաս խան սե փա կան վար քա գի ծը կազ -
մա կեր պե լու հնա րա վո րու թյու նը, մինչ դեռ լռու -
թյան պա րա գա յում հա րա բե րու թյան կող մե րի
կամ քի բո վան դա կու թյունն ա վե լի շատ ա նո րոշ
է, քան ո րո շա կի։ Լռու թյու նը, որ պես ա ռեղծ վա -
ծա յին երևույթ, ա վե լի շատ հար ցեր է ա ռա ջաց -
նում, քան պա տաս խա ներ է տա լիս։ Եվ րո պա -
կան դա տա րա նի պրակ տի կա յից ներկայացնենք
օ րի նակ։ «Ֆեր նան դես Մար տի նեսն ընդ դեմ Իս -
պա նիա յի» (Fernandez Martinez v. Spain,
12.06.2014թ.) գոր ծով դի մո ղը 1961թ. դար ձել է
քա հա նա, իսկ 1984թ. դի մել է Հռո մի Պա պին
կու սակ րո նու թյու նից ա զատ վե լու խնդրան քով,
ո րը տևա կան ժա մա նակ մնա ցել է ա ռանց պա -
տաս խա նի: Դի մո ղը 1985թ. կազ մել է ըն տա -
նիք և ու նե ցել հինգ ե րե խա: Դի մո ղը 1996թ.
նո յեմ բե րին լրագ րո ղի հետ հար ցազ րույ ցում
քննա դա տա կան դիր քո րո շում ներ է հայտ նել և
պա հան ջել է բա րե փո խում ներ ի րա կա նաց նել
կու սակ րո նու թյան, ա բոր տը ճա նա չե լու և քա -
հա նա նե րի ու ե պիս կո պոս նե րի ժո ղովր դա վա -
րա կան ընտ րու թյուն ներ կազ մա կեր պե լու ո լոր -
տում: 1997թ. օ գոս տո սին Հռո մի Պա պը (դի -
մու մից 13 տա րի անց) դի մո ղին ա զա տել է կու -
սակ րո նու թյու նից և Սուրբ աս տի ճա նից: 

Այս օ րի նա կում կու սակ րո նու թյու նից ա զա -
տե լու քա հա նա յի խնդրան քը շուրջ 13 տա րի
մնա ցել է ա ռանց պա տաս խա նի: Ե թե են թա -
դրենք, թե այս լռու թյան հետևանք նե րի ի րա -
վա կան կար գա վո րու մը բա ցա կա յում է, ա պա
դժվար է միան շա նակ ա սել, թե քա հա նան ինչ -
պե՞ս պետք է ըն կա լեր իր դի մու մի վե րա բեր յալ
Հռո մի Պա պի տևա կան լռու թյու նը` որ պես հա -
մա ձայ նու թյո՞ւն, թե՞ ան հա մա ձայ նու թյուն։ Տվյալ
դեպ քում Հռո մի Պա պի լռու թյու նը քա հա նան
ըն կա լել է որ պես կու սակ րո նու թյու նից ա զա տե - Օ
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20 Катюхина Т. В. «Человек молчащий» как предмет исследования философской антропологии // Вестник РУДН, серия
Философия, 2009, №4. С. 86.



լու մա սին լռել յայն հա մա ձայ նու թյուն և մեկ
տա րի անց կազ մել է ըն տա նիք, ու նե ցել` հինգ
ե րե խա: 

Այս պի սով՝ ե թե լռու թյու նն ու նի հան րա յին
նշա նա կու թյուն կամ վե րա բե րում է այլ ան ձանց
օ րի նա կան շա հե րին, ա պա ա ռա ջին հեր թին
պո զի տիվ ի րա վուն քը պետք է վե րաց նի կամ
մեղ մի լռու թյու նից բխող ա նո րո շու թյու նը։ Օ րի -
նակ` ՀՀ սահ մա նադ րա կան ի րա վուն քը սահ -
մա նում է, թե պաշ տո նա տար ան ձը և մաս նա -
վոր ան ձն օ րենսդ րա կան բա ցի դեպ քում ինչ -
պե՛ս պետք է գոր ծեն։ Ի րա վաս տեղծ մարմ նի
լռու թյան դեպ քում մաս նա վոր ան ձը կա րող է
կա տա րել օ րեն քով չնա խա տես ված, բայց և
չար գել ված գոր ծո ղու թյուն, իսկ պաշ տո նա տար
ան ձն ի րա վա սու չէ կա տա րել օ րեն քով ու չլիա -
զոր ված գոր ծո ղու թյուն՝ բա ցա ռու թյամբ այն
դեպ քե րի, երբ օ րեն քով նրան թույ լատր վում է
գոր ծել օ րեն քի կամ ի րա վուն քի ա նա լո գիա յի
հի ման վրա։ 

Լռու թյու նից բխող կամ քի բո վան դա կու -
թյու նը կա րե լի է ո րո շել ոչ միայն պո զի տիվ ի -
րա վուն քով, այլև` գոր ծար քի կող մե րի հա մա -
ձայ նու թյամբ կամ ի րա վի ճա կի ա ռանձ նա հատ -
կու թյուն նե րից ել նե լով։ Այս պես` գեր մա նա կան
ի րա վուն քում նշվում է, որ, ընդ հա նուր կա նո նի
հա մա ձայն` լռու թյու նը չու նի որևէ հայ տա րա -
րու թյան ար ժեք, ո՛չ «հա» է, ո՛չ «չէ»։ Իսկ որ պես
բա ցա ռու թյուն` լռու թյունն ու նի հայ տա րա րու -
թյան ար ժեք հետևյալ փաս տե րի հի ման վրա`
1) կող մե րի ուղ ղա կի պայ մա նա վոր վա ծու թյան,
2) օ րեն քի դրույ թի, 3) կոնկ րետ դեպ քի ա ռանձ -
նա հատ կու թյան21։ 

Արդ յոք հնա րա վո՞ր է կոնկ րետ դեպ քի ա -
ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի հի ման վրա ո րո շել,
թե լռու թյան դեպ քում ան ձն ի՛նչ է ու զում «ա -
սել», արդ յոք հնա րա վո՞ր է հաս կա նալ նրա
կամ քը։ Հռո մեա կան ի րա վուն քում այս հար -
ցին փաս տա ցի տրվում էր դրա կան պա տաս -
խան և, որ պես օ րի նակ՝ նշվում էր. «Նշա նա -
դրու թյան ընթացքում դստեր լռու թյու նը նրա
հոր կող մից ըն կալ վում է որ պես հա մա ձայ նու -
թյուն: Նույն պի սին են նաև դստ եր նշա նա դրու -

թյան ընթացքում նրա հոր լռու թյան հետևանք -
նե րը»22: 

Ի հա՛ր կե, կա րող են հան դի պել ի րա վի ճակ -
ներ, երբ, կոնկ րետ դեպ քի հան գա մանք նե րով
պայ մա նա վոր ված` ան ձի լռու թյու նը են թադ րա -
բար պետք է մեկ նա բա նել որ պես հա մա ձայ -
նու թյուն կամ ան հա մա ձայ նու թյուն։ Օ րի նակ՝
պայ մա նա գիր կնքե լու նպա տա կով բա նակ ցու -
թյուն սկսե լու ա ռա ջար կի վե րա բեր յալ մյուս
կող մի լռու թյու նը հա մա ձայ նու թյան նշան չէ,
քա նի որ, ե թե մյուս կող մը հա մա ձայն լի ներ,
ա պա ող ջամ տո րեն ակն կալ վում է, որ նա նա -
խա պայ մա նագ րա յին գոր ծըն թա ցն սկսե լու ուղ -
ղու թյամբ պետք է կա տա րեր ո րո շա կի գոր ծո -
ղու թյուն ներ, օ րի նակ՝ ճշտեր ան ձի տվյալ նե րը,
նրա գտնվե լու վայ րը և այլն։ Ե թե ա ռա ջար կու -
թյուն ստա ցած ան ձը որևէ գոր ծո ղու թյուն չի
կա տա րում, ա պա դա վկա յում է այն մա սին, որ
նա մեր ժում է նա խա պայ մա նագ րա յին գոր ծըն -
թաց սկսե լու ա ռա ջար կը։ Լռու թյու նը չի կա րող
մեկ նա բան վել այն պես, ո րի հետևան քով ան ձի
վրա կդրվի բո լոր ա ռա ջար կու թյուն նե րին պար -
տա դիր ար ձա գան քե լու ան հա մա չափ պար տա -
կա նու թյուն։

Հ. Գրոտիո սը ներ կա յացնում էր այն պի սի
ի րա վի ճակ, ո րի հան գա մանք նե րից ակն հայտ
էր, որ լռու թյու նն ար տա հայ տում է ո րո շա կի
պայ մա նա կան կամք: Նա կար ծում էր, թե ո րոշ
դեպ քե րում հնա րա վոր է լռու թյամբ ձեռք  բե րել
պայ մա նա վոր վա ծու թյուն, և նշում էր. «Աս վա ծի
օ րի նակ է նա, ով, գա լով թշնա մու կամ զավ -
թիչ նե րի կող մից, ի րեն հանձ նում է մեկ այլ ժո -
ղովր դի կամ պե տու թյան պաշտ պա նու թյա նը:
Այս դեպ քում հարկ չկա կաս կա ծե լու, որ այդ
ան ձը լռու թյամբ պար տա վոր վում է չկա տա րել
որևէ գոր ծո ղու թյուն այն պե տու թյան դեմ, որ -
տեղ նա ա պաս տան է փնտրում23»: Այս օ րի նա -
կում՝ այլ պե տու թյու նից ա պաս տան և պաշտ -
պա նու թյուն հայ ցե լու հան գա ման քից բխում է,
որ այդ ան ձը լռու թյամբ ըն դու նում է ի րեն հո -
վա նա վո րող պե տու թյան օ րենք նե րը, և հա մա -
ձայն վում է են թարկ վել նրան: 

Այ նուա մե նայ նիվ, ժա մա նա կա կից կյան -
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21 Musielak/Hau, Grundkurs BGB, 15. Auflage, 2017, Rn. 143։
22 Барон Ю. Система римского гражданского права. Выпуск первый. Книга I: Общая часть / Перевод Л. Петражицкого.

Третье издание (исправленное по 9-му немецкому изданию). СПб.: 1909. С. 142.
23 Гроций Г. О праве войны и мира: Три книги, в которых объясняются естественное право и право народов, а также

принципы публичного права / Перевод с латинского А.Л. Саккетти. М.: Госюриздат, 1956. С. 819. 
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քում, որ տեղ ի րա վա կան ո րո շա կիու թյու նը սահ -
մա նադ րա կան ար ժեք է և օ րե ցօր ընդ լայ նում է
իր գոր ծո ղու թյան ո լոր տը, լռու թյու նից բխող
կամ քի բո վան դա կու թյու նը պետք է նա խա պես
ո րո շել պո զի տիվ ի րա վուն քով կամ գոր ծար -
քով: Կոնկ րետ դեպ քի ա ռանձ նա հատ կու թյուն -
նե րի հի ման վրա լռու թյու նից բխող կամ քը
պետք է ո րո շել, երբ` 1) ի րա վուն քը կամ գոր -
ծար քը լռում է լռու թյան մա սին, և 2) կոնկ րետ
ի րա վի ճա կում լռու թյու նը են թադ րա բար պետք
է մեկ նա բա նել որ պես են թադր յալ հա մա ձայ -
նու թյուն կամ ան հա մա ձայ նու թյուն։ 

Մինչ դեռ ան հաս կա նա լի է, թե ին չո՞ւ վե րը
նշված օ րի նա կում ա մուս նու թյան (նշա նադ րու -
թյան) վե րա բեր յալ աղջ կա լռու թյու նը պետք է
հա մա րել հա մա ձայ նու թյուն։ Գու ցե ո րոշ սո -
ցիա լա կան մի ջա վայ րե րում մարդ կանց կեն ցա -
ղա յին գի տակ ցու թյան մեջ դեռևս պահ պան -
վում է այս կարծ րա տի պը, սա կայն, պատ մա -
կան ներ կա յիս ժա մա նա կաշր ջա նում, որ տեղ
գեն դե րա յին հա վա սա րու թյան փի լի սո փա յու -
թյու նը լայն տա րա ծում ու նի, ա մուս նու թյան
(նշա նադ րու թյան) վե րա բեր յալ կնոջ լռու թյունն
ինք նին չի կա րող ո րակ վել որ պես հա մա ձայ -
նու թյուն։ Ընդ ո րում՝ ժա մա նա կա կից ըն տա նե -
կան ի րա վուն քը մեր ժում է հռո մեա կան ի րա -

վուն քում տա րած ված «նշա նադ րու թյան (ա մուս -
նու թյան) վե րա բեր յալ կնոջ լռու թյու նը հա մա -
ձայ նու թյան նշան է» կար գա խո սը։ Այս պես` ՀՀ
ըն տա նե կան օ րենսգր քի 10–րդ հոդ վա ծի 1–ին
մա սի հա մա ձայն` ա մուս նու թյան կնքման հա -
մար անհ րա ժեշտ է ա մուս նա ցող տղա մար դու
և կ նոջ փո խա դարձ կա մա վոր հա մա ձայ նու -
թյու նը։ Այս դրույ թից հստակ է, որ ա մուս նու -
թյու նը կա րող է կնքվել, ե թե առ կա է կող մե րի
ուղ ղա կի հա մա ձայ նու թյու նը, իսկ կնոջ լռու թյու -
նը չի կա րող մեկ նա բան վել որ պես ֆիկ տիվ հա -
մա ձայ նու թյուն։

Այս պի սով` լռու թյան պայ ման նե րում ստեղծ -
ված ի րա վա կան ա նո րո շու թյու նը վե րաց նե լու
նպա տա կով հան րա յին իշ խա նու թյան մար մին -
նե րը կամ գոր ծար քի կող մե րը կան խո րո շում
են, թե ինչ պե՛ս պետք է հաս կա նալ լռու թյու նից
բխող կամ քի բո վան դա կու թյու նը` որ պես լռե -
լայն հա մա ձայ նու թյո՞ւն, թե՞ ան հա մա ձայ նու -
թյուն։ Ե թե բա ցա կա յում է այլ կար գա վո րում,
կամ ի րա վի ճակն այլ բա նի մա սին չի վկա յում,
ա պա պետք է գոր ծի ընդ հա նուր կա նո նը` լռու -
թյու նը որևէ կամք չի ար տա հայ տում և ի րա վա -
կան նշա նա կու թյուն չու նի:

Շարունակությունը հաջորդ համարում
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Նե րու մը հան ցա գոր ծու թյուն կա տա րած
ան ձին քրեա կան պա տաս խա նատ վու թյու նից և
պատ ժից ա զա տե լու բա ցա ռիկ մի ջոց է: Ընդ ո -
րում՝ նե րում շնոր հե լու վե րա բե րալ ըն դուն ված
ակ տը չի են թադ րում դա տա րա նի օ րի նական
ու ժի մեջ մտած դա տա կան ակ տի փո փո խու -
թյուն, հետևա բար՝ չի դի տարկ վում դա տա կան
ակ տի վե րա նայ ման ե ղա նակ: Նե րում շնոր հե -
լը, որ պես կա նոն, նե րում շնոր հե լու ի րա վա սու -
թյուն ու նե ցող պաշ տո նա տար ան ձի խիստ հա -
յե ցո ղա կան լիա զո րու թյուն է։ 

Ներ ման ինս տի տու տի սո ցիա լա կան դե -
րա կա տա րու թյան գնա հատ ման բար դու թյամբ
պայ մա նա վոր ված՝ ներումը դար ձել է տար բեր
գի տու թյուն նե րի, այդ թվում՝ ի րա վա գի տու թյան,
փի լի սո փա յու թյան, հո գե բա նու թյան, սո ցիո լո -
գիա յի ու սում նա սի րու թյան ա ռար կա1։ Ներ ման
ինս տի տու տը, ու սում նա սիր վե լով տար բեր գի -
տու թյուն նե րի կող մից, այ դու հան դերձ՝ տե սա -
կան գրա կա նու թյու նում չի հա ջող վել ձևա վո րել
վեր ջի նիս սո ցիա լա կան դե րա կա տա րու թյան
վե րա բեր յալ միաս նա կան ըն դու նե լի մո տե ցում,
մաս նա վո րա պես՝ ո րոշ հե ղի նակ ներ հա սա րա -
կու թյու նում սո ցիա լա կան հա մե րաշ խու թյան ամ -
րապնդ ման տե սանկ յու նից կարևո րում են ներ -
ման ինս տի տու տի դե րը, մյուս նե րը, այդ թվում՝

Չ. Բեկ կա րիան, Ն. Բեն տա մը, տրա մագ ծո րեն
հա կա ռակ մո տե ցումն են հիմ նա վո րում2: 

Սույն հոդ վա ծի շրջա նակ նե րում նպա տակ
չու նե նա լով քննարկ ման ա ռար կա դարձ նել
ներ ման ինս տի տու տի սո ցիա լա կան դե րա կա -
տա րու թյու նը՝ այ դու հան դերձ՝ կարծում ենք,
թե պե տու թյու նում ներ ման ինս տի տու տի առ -
կա յու թյու նը, ընդ հա նուր առ մամբ, կա րող է
նպաս տել հա սա րա կու թյու նում սո ցիա լա կան
լար վա ծու թյան թու լաց մա նը և սո ցիա լա կան
հա մե րաշ խու թյան ամ րապնդ մա նը, սա կայն
նշված նպա տակ նե րին հաս նե լու հա մար ա -
ռանց քա յին կարևո րու թյուն ու նի այն հան գա -
ման քը, որ նե րում շնոր հե լիս անհ րա ժեշտ է
բա ցա ռա պես ա ռաջ նորդ վել հա սա րա կա կան
շա հի գե րա կա յու թյան, սո ցիա լա կան ար դա -
րու թյան և ի րա վուն քի գե րա կա յու թյան հիմ -
նա րար ար ժեք նե րով: Հա կա ռակ դեպ քում նե -
րում շնոր հե լիս խտրա կան մո տեց ման դրսևո -
րու մն ան խու սա փե լիո րեն հա կա ռակ ազ դե -
ցու թյու նը կու նե նա։ 

Հա մա կար ծիք ենք Վ. Տի չինս կու3 և Ն. Վետ -
րո վի4 այն մո տեց ման հետ, որ ներ ման կի րա -
ռու մը պե տու թյան կող մից հան ցա գոր ծու թյուն
կա տա րած ան ձի նկատ մամբ մար դա սի րու թյան
սկզբուն քի դրսևո րում է, իսկ պե տու թյու նում
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ներ ման ինս տի տու տի օ րենսդ րա կան ե րաշ խա -
վո րու մը՝ պե տու թյու նում մար դա սի րու թյան
սկզբուն քի գնա հատ ման հստակ ցու ցիչ: 

Դեռևս 20-րդ դա րի երկ րորդ կե սից հետ -
պա տե րազմ յան Եվ րո պա յում բարձ րա ցավ մար -
դա սի րու թյան սկզբուն քի վե րարժևոր ման նոր
ա լիք, ին չը դրսևոր վեց մի շարք պե տու թյուն նե -
րում մա հա պատ ժի վե րաց մամբ, ներ ման ու հա -
մա ներ ման ինս տի տուտ նե րի ի րա վա կան ամ -
րագր մամբ, ո րի հետևանքով ներ կա յումս մի
շարք պե տու թյուն նե րում դա տա պարտ յա լի հիմ -
նա կան ի րա վունք նե րից մե կը ներ ման խնդրան -
քի ի րա վունքն է։ Ընդ ո րում՝ հարկ է նշել, որ
ներ ման ինս տի տու տն ա ռա ջա ցել է ա վե լի վաղ,
քան ներ ման խնդրան քի ի րա վուն քը5: Մաս նա -
վո րա պես՝ ներ ման խնդրան քի ի րա վուն քը՝ որ -
պես դա տա պարտ ված ան ձի ի րա վունք, պե -
տու թյուն նե րի օ րենսդ րու թյուն նե րում ի րա վա -
կան ամ րագ րում ստա ցավ 20-րդ դա րից։

2015 թվա կա նի ՀՀ սահ մա նադ րա կան փո -
փո խու թյուն նե րի հա մա տեքս տում գի տա կան
հե տաքրք րու թյուն է ձեռք բե րել այն հար ցը, թե
ներ ման խնդրան քի ի րա վուն քը և նե րում ստա -
նա լու հնա րա վո րու թյու նը պե՞տք է արդ յոք ե -
րաշ խա վոր վեն բո լոր դա տա պարտ յալ նե րի հա -
մար՝ կա տա րած հան ցա գոր ծու թյան ծան րու -
թյու նից և բ նույ թից անկախ։ 

Նշ ված խնդրի հետ կապ ված՝ մինչև ՀՀ
սահ մա նադ րաի րա վա կան կար գա վո րում նե րին
անդ րա դառ նա լն անհ րա ժեշտ է նշել, որ այդ
հար ցի վե րա բեր յալ գի տա կան հար թու թյան
վրա միաս նա կան մո տե ցում չի ձևա վոր վել։
Մաս նա վո րա պես՝ մի շարք հե ղի նակ ներ հա -
սա րա կու թյու նում սո ցիա լա կան ար դա րու թյան
վե րա կանգ նման տե սանկ յու նից կարևոր ում են
ներ ման խնդրանք ներ կա յաց նե լու ար գել քի նա -
խա տե սում այն դա տա պարտ յալ նե րի նկատ -
մամբ, ով քեր կա տա րել են ծանր հան ցանք6:
Սա կայն, ի հա կադ րու թյուն նշված տե սա կե տի՝
հե ղի նակ նե րի մեկ այլ խումբ համարում է, թե

ներ ման խնդրանք ներ կա յաց նե լու ի րա վունք
պետք է ու նե նա յու րա քանչ յուր դա տա պարտ -
յալ՝ կա տա րած հան ցա գոր ծու թյան ծան րու թյու -
նից և այլ հան գա մանք նե րից անկախ7։

ՀՀ-ում դա տա պարտ յա լի ներ ման խնդրան -
քի ի րա վուն քը ե րաշ խա վոր ված է Սահ մա նա -
դրու թյամբ։ Մաս նա վո րա պես՝ Սահ մա նադ րու -
թյան 70-րդ հոդ վա ծով սահ ման վում է, որ յու -
րա քանչ յուր դա տա պարտ յալ ու նի ներ ման, նե -
րառ յալ՝ նշա նակ ված պա տի ժը մեղ մաց նե լու
խնդրան քի ի րա վունք: Միևնույն ժա մա նակ՝
նշվում է, որ ման րա մաս նե րը սահ ման վում են
օ րեն քով։ Դա տա պարտ յա լի ներ ման խնդրան -
քի ի րա վուն քն ամ րագր ված է Սահ մա նադ րու -
թյան 2-րդ գլ խում, որ տեղ զե տեղ ված են մար -
դու և քա ղա քա ցու հիմ նա կան ի րա վունք նե րը և
ա զա տու թյուն նե րը, հետևա բար՝ ներ ման
խնդրան քի ի րա վուն քը յու րա քանչ յուր դա տա -
պարտ յա լի հիմ նա կան սահ մա նադ րա կան ի -
րա վունք նե րից է: Ընդ ո րում՝ Սահ մա նադ րու -
թյան 76-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ դա տա պար -
տյա լի ներ ման խնդրան քի ի րա վուն քը սահ մա -
նա փակ ման են թա կա ի րա վունք նե րի շար քը չի
դաս վում, հետևա բար՝ բա ցար ձակ, չսահ մա նա -
փակ վող, ան խախտ սահ մա նադ րա կան ի րա -
վունք է:

Սահ մա նադ րու թյան 70-րդ հոդ վա ծի հի -
ման վրա Ազ գա յին ժո ղո վի կող մից 2018 թվա -
կա նի մար տի 7-ին ըն դուն վել է «Ներ ման մա -
սին» ՀՀ օ րեն քը, ո րով կար գա վոր վում է ներ -
ման, ներ ման խնդրագ րե րը ներ կա յաց նե լու և
քն նար կե լու, ինչ պես նաև ներ ման հրա մա նա -
գրե րի կա տար ման նկատ մամբ վե րահս կո ղու -
թյուն ի րա կա նաց նե լու հետ կապ ված հա րա բե -
րու թյուն նե րը: 

«Ներ ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 7-րդ հոդ -
վա ծում սահ ման վել են նե րում շնոր հե լու դեպ -
քե րը: Մաս նա վո րա պես՝ «Ներ ման մա սին» ՀՀ
օ րեն քի 7-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սում ամ րագըր -
վել է, որ նե րում չի շնորհ վում ՀՀ քրեա կան օ -
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րենսգր քով նա խա տես ված՝ խա ղա ղու թյան և
մարդ կու թյան անվ տան գու թյան դեմ ուղղ ված
հան ցա գոր ծու թյան կամ խոշ տանգ ման հա մար
դա տա պարտ ված ան ձին: ՀՀ քրեա կան օ -
րենսգր քում խա ղա ղու թյան և մարդ կու թյան
անվ տան գու թյան դեմ ուղղ ված հան ցա գոր ծու -
թյուն նե րը նա խա տես ված են 33-րդ գլ խում
հետևյալ հան ցա տե սակ նե րով, մաս նա վո րա -
պես՝ ագ րե սիվ պա տե րազ մը, ագ րե սիվ պա -
տե րազ մի հրա պա րա կա յին կո չե րը, զանգ վա -
ծա յին ոչն չաց ման զենք տա րա ծե լը, պա տե -
րազմ վա րե լու ար գել ված մի ջոց ներ և մե թոդ -
ներ կի րա ռե լը, ա հա բեկ չա կան գոր ծո ղու թյունն
օ տա րերկր յա պե տու թյան կամ մի ջազ գա յին
կազ մա կեր պու թյան ներ կա յա ցուց չի դեմ, միջ -
ազ գա յին ա հա բեկ չու թյու նը, մի ջազ գա յին մար -
դա սի րա կան ի րա վուն քի նոր մե րի լուրջ խախ -
տում նե րը զին ված ընդ հա րում նե րի ընթացքում,
ան գոր ծու թյու նը կամ հան ցա վոր հրա ման ար -
ձա կե լը զին ված ընդ հար ման ընթացքում (384-
391-րդ հոդ ված ներ), 392-3971-րդ հոդ ված նե -
րում ևս նա խա տես ված են հան ցա տե սակ ներ,
իսկ 3091-րդ հոդ վա ծը վե րա բե րում է խոշ տան -
գում հան ցա տե սա կին։ Հարկ է նշել, որ, ՀՀ
քրեա կան օ րենսգր քի 19-րդ հոդ վա ծի հա մա -
ձայն՝ վե րը նշված հան ցա տե սակ նե րը հիմ նա -
կա նում ծանր և ա ռանձ նա պես ծանր բնույթ ու -
նեն, իսկ ո րոշ հան ցա տե սակ ներ մի ջին ծան -
րու թյան են։ 

Հարկ է նշել, որ «Ներ ման մա սին» ՀՀ օ -
րեն քի 7-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սում նա խա տես -
ված կար գա վո րու մը, ըստ ո րի՝ ՀՀ քրեա կան օ -
րենսգր քով նա խա տես ված՝ խա ղա ղու թյան և
մարդ կու թյան անվ տան գու թյան դեմ ուղղ ված
հան ցա գոր ծու թյան կամ խոշ տանգ ման հա մար
դա տա պարտ ված ան ձին նե րում չի շնորհ վում
դրույ թը չի հիմ նա վոր վել Ազ գա յին ժո ղով ներ -
կա յաց ված «Ներ ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի հիմ -
նա վո րում նե րի շրջա նակ նե րում8։ Այդ հա մա -
տեքս տում պարզ չէ, թե ի՛նչ չա փա նիշ նե րի հի -
ման վրա են ընտր վել «Ներ ման մա սին» ՀՀ օ -
րեն քի 7-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սում նշված հան -
ցա տե սակ նե րը։

«Ներ ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 7-րդ հոդ -
վա ծի 4-րդ մա սում նա խա տես ված կար գա վո -
րու մը, ըստ ո րի՝ ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քով նա -

խա տես ված՝ խա ղա ղու թյան և մարդ կու թյան
անվ տան գու թյան դեմ ուղղ ված հան ցա գոր ծու -
թյան կամ խոշ տանգ ման պատճառով դա տա -
պարտ ված ան ձին նե րում չի շնորհ վում դրույ թի
ի րա վա չա փու թյու նն անհ րա ժեշտ է դի տար կել
Սահ մա նադ րու թյան 70-րդ հոդ վա ծի, (յու րա -
քանչ յուր դա տա պարտ յալ ու նի ներ ման, նե -
րառ յալ՝ նշա նակ ված պա տի ժը մեղ մաց նե լու
խնդրան քի ի րա վունք: Ման րա մաս նե րը սահ -
ման վում են օ րեն քով) 26-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա -
սի (ա զա տու թյու նից զրկված ան ձինք ու նեն
մար դա սի րա կան վե րա բեր մուն քի ի րա վունք) և
80-րդ հոդ վա ծի (hիմ նա կան ի րա վունք նե րի և
ա զա տու թյուն նե րի վե րա բեր յալ սույն գլխում
ամ րագր ված դրույթ նե րի էու թյունն ան խախ տե -
լի է) հա մա տեքս տում։

Հարկ է նշել, որ դա տա պարտ յա լի ներ ման
խնդրան քի ի րա վուն քը ե րաշ խա վոր ված էր նաև
2005 թվա կա նի փո փո խու թյուն նե րով ՀՀ Սահ -
մա նադ րու թյան 20-րդ հոդ վա ծով, ըստ ո րի` յու -
րա քանչ յուր դա տա պարտ յալ ու նի ներ ման կամ
նշա նակ ված պա տի ժը մեղ մաց նե լու խնդրան -
քի ի րա վունք։ Սահ մա նադ րու թյան 20-րդ հոդ -
վա ծը չէր պա րու նա կում ներ ման ի րա վուն քի ի -
րաց ման ման րա մաս նե րն օ րեն քով կար գա վո -
րե լու պա հանջ: Ուս տի՝ դա ինք նա բավ և ամ -
բող ջա կան ար տա ցո լում էր ներ ման խնդրան -
քի ի րա վուն քի սահ մա նադ րա կան բո վան դա -
կու թյու նը՝ հստակ սահ մա նե լով, որ յու րա քան -
չյուր դա տա պարտ յալ ու նի ներ ման կամ նշա -
նակ ված պա տի ժը մեղ մաց նե լու խնդրան քի ի -
րա վունք: Ընդ ո րում՝ Սահ մա նադ րու թյան 20-
րդ հոդ վա ծը դար ձել է նաև ՀՀ Սահ մա նադ րա -
կան դա տա րա նի քննու թյան ա ռար կա: Մաս -
նա վո րա պես՝ 2008 թվա կա նի փետր վա րի 5-ի
ՍԴՈ–733 ո րոշ մամբ ՀՀ Սահ մա նադ րա կան
դա տա րանը նշում է, որ նե րում հայ ցե լու ի րա -
վուն քի ի րաց ման հա մար որևէ նա խա պայ ման
սահ ման ված չէ, հետևա բար՝ նե րում կա րող է
հայ ցել յու րա քանչ յուր դա տա պարտ յալ, նե րու -
մը կա րող է շնորհ վել յու րա քանչ յուր դա տա -
պարտ յա լի՝ կա տար ված հան ցա գոր ծու թյան
բնույ թից, ծան րու թյու նից ու այլ հան գա մանք -
նե րից անկախ։ 

Մինչ դեռ 2015 թվա կա նի փո փո խու թյուն -
նե րով ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 70-րդ հոդ վա -
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ծում ամ րագր ված «ման րա մաս նե րը սահ ման -
վում են օ րեն քով» դրույ թը ո րո շա կիո րեն բար -
դաց րել է ներ ման խնդրան քի ի րա վուն քի սահ -
մա նադ րա կան բո վան դա կու թյան բա ցա հայ -
տու մը։ Այդ պի սի կար գա վոր ման պա րա գա յում
հարց է ա ռա ջա նում, թե օ րեն քով արդ յոք կա -
րո՞ղ են սահ ման վել ներ ման խնդրանք ներ կա -
յաց նե լու կոնկ րետ դեպ քեր, այ սինքն՝ ո րո շա կի
դեպ քե րում սահ մա նա փա կել դա տա պարտ յա -
լի ներ ման խնդրանք ներ կա յաց նե լու ի րա վուն -
քը։

Նշ ված հար ցին պա տաս խա նե լու հա մար
անհ րա ժեշտ է հաս կա նալ, թե սահ մա նա դի րն
ի՞նչ է նկա տի ու նե ցել՝ Սահ մա նադ րու թյան 70-
րդ հոդ վա ծում ամ րագ րե լով «ման րա մաս նե րը
սահ ման վում են օ րեն քով» դրույ թը։ Քան զի այդ
դրույ թից պարզ չէ, թե դա վե րա բեր ում է Սահ -
մա նադ րու թյու նում ամ րագր ված ի րա վուն քի ի -
րաց ման ըն թա ցա կար գի սահ ման մա՞ նը, թե՞ նաև
օ րեն քում Սահ մա նադ րու թյան կոնկ րետ հոդ -
վա ծում ամ րագր ված սահ մա նադ րա կան նոր -
մից ա ծանց վող նյու թա կան նոր մի ամ րագր մա -
նը: Ընդ ո րում՝ նշված խնդի րը Սահ մա նադ րու -
թյու նում հա մա կար գա յին բնույթ ունի, ուս տի
այդ հար ցի պա տաս խա նն ստա նա լու հա մար
անհ րա ժեշտ է ի րա կա նաց նել Սահ մա նադ րու -
թյան վե րա բե րե լի դրույթ նե րի հա մա կար գա յին
վեր լու ծու թյուն: Մաս նա վո րա պես՝ Սահ մա նա -
դրու թյան մի շարք հոդ ված նե րում սահ մա նա -
դիրն օ րենսդ րին լիա զո րել է սահ մա նե լու Սահ -
մա նադ րու թյամբ ամ րագր ված նոր մի ի րաց ման
«պայ ման ներ և կարգ» (59-րդ հոդ վա ծի 1-ին
մաս, 54-րդ և 62-րդ հոդ վա ծի 1-ին մաս), ին չը,
կարծում ենք՝ որ բա վա րար ո րո շա կի է հաս կա -
նա լու հա մար սահ մա նադ րի կող մից օ րենս դիր
մարմ նին վե րա պահ ված լիա զո րու թյուն նե րի
կան խա տե սե լի շրջա նա կը։ Սա կայն Սահ մա -
նադ րու թյան մի շարք հոդ ված նե րում (36-րդ
հոդ վա ծի 2-րդ մաս, 37-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մաս,
49-րդ հոդ ված) ամ րագր ված է ան ձի կոնկ րետ
ի րա վուն քը, միևնույն ժա մա նակ՝ նշվում է, որ
ման րա մաս նե րը սահ ման վում են օ րեն քով: 

Սահ մա նադ րու թյու նում ամ րագր ված՝ «ման -
րա մաս նե րը սահ ման վում են օ րեն քով» դրույ -
թի լայն մեկ նա բան ման դեպ քում՝ օ րենս դիր
մարմ նի հա մար ստեղծ վում է լայն հնա րա վո -
րու թյուն Սահ մա նադ րու թյու նում ամ րագր ված
կոնկ րետ ի րա վուն քի ի րաց ման դեպ քեր, այդ

թվում՝ սահ մա նա փա կող, սահ մա նե լու հա մար,
ինչ պես և ար վել է «Ներ ման մա սին» ՀՀ օ րեն -
քով, որ տեղ սահ ման վել են ներ ման խնդրա -
գիր ներ կա յաց նե լու սահ մա նա փակ ման դեպ -
քեր ո րոշ տե սա կի հան ցա գոր ծու թյուն ներ կա -
տա րած ան ձանց նկատ մամբ։ Այս պա րա գա -
յում հարց է ա ռա ջա նում թե արդ յոք Սահ մա -
նադ րու թյու նում ամ րագր ված՝ «ման րա մաս նե -
րը սահ ման վում են օ րեն քով» դրույ թը բա վա -
րար ո րո շա կի ուր վագ ծո՞ւմ է օ րենսդ րին վե րա -
պահ ված լիա զո րու թյուն նե րի շրջա նա կը և այդ -
պի սով հա մա պա տաս խա նո՞ւմ է սահ մա նադ րա -
կան կար գի հի մունք՝ Սահ մա նադ րու թյան 6-րդ
հոդ վա ծի 2-րդ մա սին, ըստ ո րի՝ լիա զո րող նոր -
մե րը պետք է հա մա պա տաս խա նեն ի րա վա -
կան ո րո շա կիու թյան սկզբուն քին։ Ընդ հա նուր
առ մամբ՝ համարում ենք, որ Սահ մա նադ րու -
թյան նոր մե րը պետք է հնա րա վո րինս ինք նա -
բավ և ո րո շա կի լի նեն, իսկ լիա զո րող նոր մե րը՝
բա վա րար ո րո շա կի, մինչ դեռ Սահ մա նադ րու -
թյու նում ամ րագր ված «ման րա մաս նե րը սահ -
ման վում են օ րեն քով» դրույ թը լայն և ա նո րոշ
ձևա կեր պում է և ստեղ ծում է Սահ մա նադ րու -
թյան 80-րդ հոդ վա ծի (hիմ նա կան ի րա վունք -
նե րի և ա զա տու թյուն նե րի վե րա բեր յալ սույն
գլխում ամ րագր ված դրույթ նե րի էու թյունն ան -
խախ տե լի է) խախտ ման լայն հնա րա վո րու -
թյուն: Մյուս կող մից՝ «ման րա մաս նե րը սահ -
ման վում են օ րեն քով» դրույ թի ա ռա վել նեղ
մեկ նա բան ման դեպ քում ստաց վում է, որ օ րեն -
քով պետք է բա ցա ռա պես սահ մա նել Սահ մա -
նադ րու թյու նում ամ րագր ված՝ ի րա վուն քի ի րաց -
ման ըն թա ցա կար գա յին ման րա մաս նե րը, այս -
պի սի մեկ նա բան ման դեպ քում ակն հայտ է դառ -
նում, որ «Ներ ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 7-րդ
հոդ վա ծի 4-րդ մա սի կար գա վո րու մը խնդրա -
հա րույց է դառ նում Սահ մա նադ րու թյան 70-րդ
հոդ վա ծի հա մա տեքս տում։

Անհ րա ժեշտ է նշել, որ քննարկ վող խնդրին
վե րա բե րող մի ջազ գա յին ի րա վա կան ակ տե րի
(«Քա ղա քա ցիա կան և քա ղա քա կան ի րա վունք -
նե րի մա սին» մի ջազ գա յին դաշ նագ րի 6-րդ
հոդ ված, «Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմ նա րար
ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին»
կոն վեն ցիա յի 40-րդ հոդ ված, «Քրեա կան գոր -
ծե րով վա րույթ նե րի փո խանց ման մա սին» Եվ -
րո պա կան կոն վեն ցիա յի 35-րդ հոդ ված) ու սում -
նա սի րու թյու նից բխում է, որ մի ջազ գա յին ի րա -
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վա կան ակ տե րում նա խա տես ված չեն այն պի -
սի դրույթ ներ, ո րոնք կսահ մա նա փա կեն ո րո -
շա կի տե սա կի հան ցա գոր ծու թյուն ներ կա տա -
րած ան ձանց նե րում շնոր հե լը կամ նե րում շնոր -
հե լու խնդրան քով դի մե լու ի րա վուն քը։ Դեռ ա -
վե լին՝ «1966 թվա կա նի դեկ տեմ բե րի 16-ին ըն -
դուն ված «Քա ղա քա ցիա կան և քա ղա քա կան ի -
րա վունք նե րի մա սին» մի ջազ գա յին դաշ նագ րի
6-րդ հոդ վա ծն ամ րագ րում է, որ հա մա նե րու -
մը, նե րու մը կամ դա տավճ ռի մեղ մա ցու մը կա -
րող են շնորհ վել բո լոր դեպ քե րում։ 

Ամ փո փե լով վե րոգր յա լը՝ նշենք, որ կա -
տար ված վեր լու ծու թյու նից բխում է, որ, ի տար -
բե րու թյուն 2005 թվա կա նի փո փո խու թյուն նե -
րով ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան՝ 2015 թվա կա նի
փո փոխու թյուն նե րով ՀՀ Սահ մա նադ րու թյամբ

նա խա տես ված կար գա վո րու մը դա տա պարտ -
յալի ներ ման խնդրան քի ի րա վուն քի մա սով բա -
վա րար ո րո շա կի չէ՝ հստակ պատ կե րաց նե լու
հա մար դա տա պարտ յալ նե րի ներ ման խնդրան -
քի ի րա վուն քի սահ մա նադ րա կան բո վան դա -
կու թյու նը։ Միևնույն ժա մա նակ՝ համարում ենք,
որ «Ներ ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 7-րդ հոդ վա -
ծի 4-րդ մա սում նա խա տես ված կար գա վո րու -
մը, ըստ ո րի՝ ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քով նա -
խա տես ված՝ խա ղա ղու թյան և մարդ կու թյան
անվ տան գու թյան դեմ ուղղ ված հան ցա գոր ծու -
թյան կամ խոշ տանգ ման պատճառով դա տա -
պարտ ված ան ձին նե րում չի շնորհ վում դրույ թի
ի րա վա չա փու թյու նը վի ճար կե լի է Սահ մա նա -
դրու թյան 26-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի, 70-րդ և
80-րդ հոդ ված նե րի հա մա տեքս տու մ։ 
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Выбор применимого права по трансгранич-
ным гражданским делам является одним из цент-
ральных вопросов коллизионного права. Данная
проблема возникает тогда, когда участники до-
говорных правоотношений не выбрали примени -
мую систему права, в связи с чем суды сталкивают -
ся с одной из глобальных и сложнейших проблем
международного частного права – проблемой
выбора права. В настоящее время существует
большое количество коллизионных норм, которые
с помощью привязок указывают на ту или иную
правовую систему, применимую в правоотноше-
ниях. Большинство из них стало формироваться
с момента возникновения международного част-
ного права (далее – МЧП).1 Такие формулы при-
крепления, как личный закон физического лица
(lex personalis); личный закон юридического лица
(lex societatis); закон места нахождения вещи (lex
rei sitae); закон, избранный сторонами право-
отношения (lex voluntatis); закон страны продавца
(lex venditoris); закон места совершения акта (lex
loci actus) в форме закона места заключения
сделки (lex loci contractus), закона места испол-
нения обязательства (lex loci solutionis), закона
места совершения брака (lex loci celebrationis) и
закона места причинения вреда (lex loci dilicti
commissi); закон места работы (lex loci laboris);
закон флага (lex flagi); закон страны суда (lex
fori) и закон, регулирующий существо отношений
(lex causae), получили широкое распространение
в национальном и международном законодатель-
стве (например, Регламент Рим I, Регламент Рим
II) и по прaву стали именоваться классическими.2

Международное частное право предостав-
ляет право участникам договорных правоотно-
шений по взаимному согласию выбрать ту или
иную правовую систему, которая будет приме-
нима в дальнейшем к данным правоотношениям.
Однако участники частноправовых отношений,
очень часто игнорируя данное положение закона,
не предусматривают применимое право. В по-
добных случаях на помощь правоприменителю
приходят коллизионные нормы, которые с по-
мощью привязок указывают на ту или иную
правовую систему, применимую в правоотно-
шениях. Например, как во внутринациональном
законодательстве, так и в международных кон-
венциях установлено что, при отсутствии со-
глашения сторон о выборе применимого права
в правоотношениях купли-продажи, применяется
право продавца. Но, к сожалению, подобного
рода «универсальные» коллизионные нормы
не всегда применимы к различным правоотно-
шениям, так как из договора или сопутствующих
обстоятельств бывает неясно, какому праву сто-
роны намеревались подчинить свои правоотно-
шения. В такого рода ситуациях широко при-
меняется принцип наиболее тесной связи, со-
гласно которому, в тех случаях, когда невозможно
определить право, подлежащее применению,
применяется право страны, с которой граж-
данско-правовое отношение, осложненное ино-
странным элементом, наиболее тесно связано
(так называемый принцип наиболее тесной
связи – Proper Law или The Closest Connection).3

Однако законодатель предоставляет лишь
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средство применения того или иного права, но
каким образом можно применить данное средство
такой формулы, к сожалению, в отечественном
праве не существует – по крайней мере, на за-
конодательном уровне. Например, статьи 1252,
1256, 1262, 1282 ГК РА закрепляют только воз-
можность применения принципа наиболее тесной
связи если невозможно определить применимое
право.4 То же самое касается и законодательства
РФ, так, например, согласно пп. 10 п. 1. ст. 247
АПК РФ, арбитражные суды вправе рассматри-
вать гражданские дела с участием иностранных
лиц, если спорное правоотношение тесно связано
с территорией Российской Федерации.5 Суд сам
определяет наличие или отсутствие тесной связи.
Следует обратить внимание на то обстоятельство,
что в вышеуказанной норме речь идет не о
«наиболее тесной связи», а о «тесной связи»
правоотношения с законодательством государст-
ва, не стоит оттождествлять данные понятия.
«Тесная связь» в правоотношениях может быть
проявлена сразу с несколькими система права,
в то врема как «наиболее тесная связь» – только
с одной, что достаточно ослабевает данную
связь и дает правоприменителю широкие пол-
номoчия подчинить системе права РФ практи-
чески любое правоотношение, где есть хотя бы
малейший шанс, что, в свою очередь, может
привести к судебному произволу.6

Как пишет А.А. Мамаев, данный принцип
определения международно-частно-правовой
судебной юрисдикции является неоднозначным.
Он позволяет уйти от исчерпывающего перечня
альтернативной юрисдикции, который, каким
бы подробным и детальным не был, всегда
будет несовершенным. Гражданский оборот
объективно развивается, в его сфере появляются
новые отношения, из этих отношений возникают
споры, передающиеся на рассмотрение в госу-
дарственные суды, и процессуальное законо-
дательство зачастую просто не успевает закре-

пить, в частности, адекватное регулирование
судебной юрисдикции по подобным спорам.7

Принцип наиболее тесной связи без фор-
мулы его закрепления расширяет компетенцию
судов, исходя из того, что дает возможность
принять к своему производству практически
любое дело, отягощенное иностранным эле-
ментом, при наличии тесной связи, что приводит
к судебной дискреции.

Необходимо отметить, что не все правоведы
доверяют такому абстрактному критерию опреде -
ле ния международной судебной юрисдикции.
Выс казывается мнение, что категория «тесной
свя зи» не позволяет однозначно выбрать суд то -
го или иного государства в качестве юрисдикцион -
ного органа по разрешению спора, так как связь
спорного правоотношения с территорией госу-
дарства сама нуждается в определении и, кроме
того, критерии такого определения с неизбеж-
ностью несут на себе отпечаток многовариантности
и сами нуждаются в согласованном выборе.8

Так, при определении наиболее тесной
связи с законодательством того или иного го-
сударства в международной практике чаще
всего учитываются следующие критерии:

 «Личный закон физического лица» (Lex
Personalis) сторон;

 «Закон места жительства физического
ли ца» (Lex Domicili) (применительно к
юри дическим лицам – нахождение от-
ветчика);

 Место нахождения имущества (Lex Rei
Sitae);

 Какая-либо иная связь правоотношения
с территорией государства (место за-
ключения договора, место совершения
сделки и т. д.).9

По мнению автора, вышеперечисленные
критерии на самом деле являются перечислением
различного рода привязок, применение которых
не обусловлено применением принципа наиболее
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4 Гражданский кодекс Республики Армения от 5-ого мая 1998 года (ред. 24.10.2018). 
5 Гражданский кодекс Российской Федерации от 24 октябра 1994 года (ред. 03.08.2018).
6 Ерпылева Н.Ю. Актуальные проблемы теории и практики международного гражданского процесса // Арбитражный

и гражданский процесс.– 2003.– No 11.
7 Мамаев А.А. Международная судебная юрисдикция по трасграничным гражданским делам: монография.– М., 2008. С. 154.
8 Мамаев А.А. Международная судебная юрисдикция по трасграничным гражданским делам: монография.– М., 2008. С. 154.
9 Международное частное право: учебник / Под ред. Н.И. Марышевой.– 3-е изд.– М., 2011.– С. 770.
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тесной связи. Данные привязки существуют
автономно как во внутринациональном законо-
дательстве, так и в международных конвенциях,
и называть данные привязки критериями опре-
деления тесной связи не вполне корректно.
Таким образом, рассматриваемому принципу
придается субсидиарная роль, т. е. применимое
право не вытекает из характера отношений (ха-
рактерное право, применимое к конкретным
правоотношениям), а решается при помощи
привязок, которые не учитывают индивидуаль-
ность правоотношений.

Подобный подход не учитывает гибкий ха-
рактер принципа наиболее тесной связи. Тем
более, что во многих современных актах ука-
зывается, что выбор права сторонами договора
может не только явно и недвусмысленно выра-
жаться в договоре, но и «вытекать из условий
договора либо совокупности обстоятельств дела»
(п. 2 ст. 3 Римской конвенции 1980 г., п. 2 ст.
1210 ГК РФ). Таким образом, если отсутствуют
доказательства о намерении сторон подчинить
свои отношения определенному праву, то не-
обходимо применять объективный критерий
для определения наиболее тесной связи.10

В настоящее время в Англии процесс поиска
применимого права состоит из трех этапов:

1) определение явно выраженного наме-
рения сторон о применимом праве,

2) при отсутствии явно выраженного вы-
бора права – изучение всех других эле-
ментов, которые могут свидетельствовать
о намерении сторон; и только 

3) привязка договора к системе права, с
которой наличествует наиболее тесная
и реальная связь.11

Проанализировав вышеуказанные акты,
можно заметить что правоприменитель делает
акцент и исходит из индивидуального подхода
к правоотношениям, а именно – исходя из на-
мерения сторон, только в последнюю очередь
правоприменитель обращается к совокупности

привязок, которые определяют договор к тому
или иному правовому порядку. 

Что касается развития принципа наиболее
тесной связи в США, то окончательно он был
сформирован в Сводах законов США о между-
народном частном праве (1971 год) и гласит:
«При отсутствии ярко выраженного либо под-
разумеваемого выбора права сторонами, при-
меняется право, объективно имеющее наиболее
тесную связь со сделкой». Следует отметить,
что в США, как и в Австрии, Швейцарии и Бол-
гарии, принцип наиболее тесной связи закреплен
в качестве основной (главной) коллизионной
нормы, в то время как в других странах ему от-
ведена роль субсидиарной, вспомогательной
коллизионной нормы.12

Так, исходя из субсидиарной или главен-
ствующей роли принципа наиболее тесной связи,
предлагаем провести аналогию с применением
данного принципа в гражданско-процессуальной
сфере. Особый интерес вызывает концепция
«forum non conveniens» (неудобная форума).
Данная теория возникла в судебной практике
Англии и Шотландии, а впоследствии была вос-
принята в США и других странах не только об-
щего, но и континентального права. Она также
получила закрепление в Гаагской конвенции о
прорагационных соглашениях 2005г.13

Статья 19 Конвенции позволяет любому
государству заявить, что его суды могут отказать
в рассмотрении споров, к которым применяется
соглашение об исключительном выборе суда,
если, помимо местонахождения выбранного
суда, не имеется никакой связи между таким
государством и сторонами спора.14 Таким обра-
зом, предпочтение придается наличию связи
между государством суда и сторонами спора. И
речь идет не просто о «тесной связи», а о «наи-
более тесной связи». Доказательством тому
служит то, что доктрина «forum non conveniens»
предполагает возможность суда отказаться от
рассмотрения дела, если он убежден, что есть
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10 Кабатова Е.В. Изменение роли коллизионного метода в международном частном праве // Международное частное
право: сб. ст. / Под ред. М.М. Богуславского и А.Г. Светланова. М., 2000. С. 9.

11 Visher F. General Course on Private International Law // collected Course of the Hague Academy of International.
12 Conflict of Laws. / By E.F. Scoles, P. Hay, P.J. Borchers, S.C. Symeonides. 3-rd ed.– St. Paul, Minn.– 2000.– P. 482.
13 Международное частное право: учебник. / Под ред. Г. К. Дмитриевой. 3-е исд.– М., 2010.– С 573.
14 Гаагская конвенция "О прорагационных соглашениях 2005 года".



более подходящая привязка для определения
международной подсудности.15

Следует отметить, что привязки, которые
указывают на наиболее тесную связь для опре-
деления международно-правовой подсудности
и отличаются от привязок, указывающих на
применимое право. Это связано с тем, что суды
очень часто сталкиваются с техническими и ад-
министративными затруднениями. В том случае,
когда судебное заседание имеет место не на
территории места происхождения правоотно-
шений, а в перенаселенных центрах, что, помимо
того, что не учитывает суть правоотношений,
также может влиять на сроки рассмотрения
дела, учитывая загруженность судов в перена-
селенных местах. Таким образом, участие в су-
дебном процессе не должно быть обремени-
тельно для участников, не имевших непосред-
ственного отношения именно к правоотношению,
например, для арбитров. Поэтому в делах, за-
трагивающих интересы большого круга лиц,
целесообразно рассмотрение дела в пределах
территории, на которой непосредственно все
происходит, нежели в удаленных местах, где
сведения о происходящем могут быть получены
только при помощи описания событий.16

Так, в США основным судебным прецедентом,
на который ссылаются как суды, так и стороны
является дело Gulf Oil Corp. v. Gilbert (1947). В
данном деле отмечен еще один существенный
факт, помимо территориальной рациональности
– наличие факторов публичного интереса.17

Именно таким образом выражается суть
концепции «forum non conveniens» – во избе-
жание концепции «forum shopping»: выбор суда
исключительно из соображений получить наи-
большую выгоду от решения определенного
суда, чем можно было ожидать в ином суде.

Рассматривая принцип наиболее тесной
связи, можно провести аналогии с принципом
«минимальных контактов», получившим закреп-
ление в международной судебной юрисдкиции.

Принцип «минимальных контактов», получивший
закрепление в практике судов США, заключается
в том, что суд штата признает себя компетентным
рассматривать трансграничное гражданское
дело, если спор имеет необходимое количество
и качество «минимальных контактов» с терри-
торией этого штата: в частности, если ответчик
проживает в пределах юрисдикции суда; если
имущество, являющееся объектом спора, нахо-
дится на территории данного штата; либо ис-
полнение будущего судебного решения будет
более эффективным на территории именно
этого штата.18

Причем вопрос об отсутствии или наличии
минимальных контактов с территорией штата в
каждом индувидуальном случае решает суд по
своему усмотрению. 

Сходство данного правила с принципом
наиболее тесной связи состоит в том, что в
обоих случаях оценивается характер дела, вы-
являются особенности и подсчитываются свя-
зующие обстоятельства. В таком случае уста-
навливается не просто наиболее тесная связь,
а достаточно тесная связь для принятия дела к
производству.

Анализ коллизионного регулирования по-
казывает, что содержание принципа наиболее
тесной связи в силу его природы не может све-
дено только к одним коллизионным презумп-
циям. Такая схема будет давать сбой, поскольку
в основу МЧП легли различные виды сотен
правопорядков. И это разнообразие требует
особого искусного юридического и высочайшего
профессионализма как от законодателя, пред-
лагающего в рамках принципа наиболее тесной
связи оперировать целым набором разнооб-
разных юридических приемов (публичные ин-
тересы и коллизионные презумпции), так и от
правоприменителя, умеющего в каждом кон-
кретном случае использовать из этого набора
необходимый юридический инструментарий.19
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15 Convention of 30 June 2005 on Choice of Court Agreements. HCCH. 
16 Conflict of Laws. / By E.F. Scoles, P. Hay, P. J. Borchers, S.C. Symeonides. 3-rd ed.– St. Paul, Minn.– 2000.– P. 482.
17 Conflict of Laws. / By E.F. Scoles, P. Hay, P. J. Borchers, S.C. Symeonides. 3-rd ed.– St. Paul, Minn.– 2000.– P. 482.
18 Международное частное право: учебник. / Под ред. Г.К. Дмитриевой. 3-е изд – М., 2010.– С. 573. 
19 Ст. Шулаков А. А., д. ю. н., Формы установления принципа наиболее тесной связи в законодательстве и меж ду на -

родных договорах // Право. Журнал Высшей школы экономики, 2012.
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Ի րա վուն քի սուբ յեկ տի մա սին հիմ նա խնդի -
րը վե րա բե րում է ի րա վա գի տու թյան դա սա կան
հար ցե րի թվին, ո րոնք չեն են թադ րում ո՛չ միա -
տե սակ, ո՛չ էլ՝ միան շա նակ լու ծում ներ: Քն նարկ -
վող հար ցին պա տաս խա նե լիս ի րա վա գետ նե -
րը ստեղ ծե ցին հիմ նադ րույթ, ո րը ռա ցիո նալ
կեր պով հիմ նա վո րում է ի րենց դա տո ղու թյուն -
նե րը, բայց սահ մա նա փա կում է նրանց ո րո շա -
կի գի տա կան ա վան դույ թի շրջա նակ նե րով, սա
վե րա բե րում է նաև այն հար ցին, թե ինչ է ի րա -
վուն քը: Վեր ջի նիս բնույ թի մա սին դա տո ղու -
թյուն նե րը միջ նոր դա վոր վե ցին ե րեք ի րար փո -
խա րի նող ի րա վուն քի սուբ յեկ տի հիմ նադ րույթ -
նե րով, ո րոնք ի րենց ար տա հայ տու մը գտել են
օ րենսդ րու թյու նում և ար դա րա դա տու թյան մո -
դել նե րում` ֆոր մալ-ի րա վա բա նա կան, թե -
րապևտիկ, ի րա վա կան սուբ յեկտ ներ:

Մինչև այժմ  "homo juridicus"-ի մա սին դա -
տո ղու թյուն ներն անց են կաց վում մո դեռ նի բա -
րո յա կան փլի սո փա յու թյան են թա տեքս տում,
որն ա ռաջ է տա նում ինք նա վար օ րենսդ րու -
թյան պա հան ջը: Ինչ պես նշում է Յու. Խա բեր -
մա սը. «Դա ըն դու նում է բա րո յա կան տե սա -
կետ, ե թե նա, որ պես դե մոկ րա տա կան օ րենս -
դիր, ինք նին պահ պա նում է խոր հուր դը՝ կապ -
ված, թե արդ յոք պրակ տի կան, որն ա ռա ջա -
նում է հի պո թե տիկ դի տարկ վող նոր մին հետևե -
լիս, կա րո՞ղ է ըն դուն վել նրա բո լոր մաս նա կից -
նե րի՝ որ պես պո տեն ցիալ օ րենս դիր նե րի կող -
մից»:1 Մի կող մից՝ օ րեն քն ստա նում է իր բա -
րո յա կան հիմ նա վո րու մը, ե թե ըն դուն վում է բո -
լոր քա ղա քա ցի նե րի կող մից, մյուս կող մից՝ յու -
րա քանչ յուր քա ղա քա ցի, հան դես գա լով օ -
րենսդ րի դե րում, մաս նակ ցում է հա մա գոր ծակ -
ցու թյան վրա հիմն ված ձեռ նար կու թյանը՝ լե -
գի տիմ ո րո շում նե րի կո լեկ տիվ ըն դուն ման հետ
կապված:

Սուբ յեկ տի հա մար սու վե րեն օ րենս դիր լի -
նե լու հնա րա վո րու թյան ըն դու նու մը չի մեր ձեց -
նում նրան ի րա վուն քի սուբ յեկ տի կար գա վի -
ճա կի հետ, ե թե դա կապ ված չէ նրա հա մար
ինքն ի րեն դա տե լու ի րա վուն քի, այ սինքն՝ ինք -
նա վար դա տաքն նու թյան հնա րա վո րու թյան ըն -
դուն ման հետ: Ըստ Վ. Դե կոմ բի. «Բա րո յա կան
գի տակ ցու թյու նը դրսևոր վում է դա տո ղու թյուն -
նե րով, ո րոնք ան հատն ըն դու նում է իր սե փա -
կան վար քագ ծի առն չու թյամբ, և ո րոնք նա կա -
րող է պար զո րոշ կեր պով ձևա կեր պել ինքն իր
հա մար»:2 Եր կու պա հանջ` ինք նա վար օ րենս -
դրու թյան և ինք նա վար դա տա վա րու թյան, ի -
րա վա գե տին ուղ ղոր դում են դե պի մար դու կող -
մից ի րա վուն քի սուբ յեկտ լի նե լու կա րո ղու թյան
մա սին հար ցին, ո րին պա տաս խա նել փոր ձել
են շա տե րը, այդ թվում՝ ի րա վուն քի սուբ յեկ տի
ֆոր մալ-ի րա վա բա նա կան և թե րապևտիկ հիմ -
նա դրույթ նե րի, ին չպես նաև ի րա վա կան սու -
բյեկ տի հա յե ցա կար գի կողմ նա կից նե րը:

Տե սա կան-ի րա վա կան գի տու թյան ծագ ման
փու լում, ի րա վուն քի սուբ յեկտ ա սե լով՝ հաս կա -
նում էին ինք նա վար ան ձին սո ցիա լա կան և
տնտե սա կան ո լորտ նե րում, որն ու նի ի րա վունա -
կու թյուն՝ ֆոր մալ հա վա սա րու թյան սկզբուն քի
համաձայն: Չէին են թադր վում ի րա վուն քի ազա -
տու թյան և կա լա նա վոր ման միջև ի րա վա բա նա -
կան վի ճակ նե րի աս տի ճան ներ, քա նի որ ա ռա -
ջին բուր ժուա կան քրեա կան օ րենսգր քե րով հան -
ցա գոր ծու թյու նը ո րակ վում էր որ պես պա տա -
հա կան սխալ մունք և ան բա րո յա կան` ռե ցի դիվ
կամ քի ակտ: Ի րա վա խախ տին պետք էր մե կու -
սաց նել հա սա րա կու թյու նից` ար գե լե լով նրա կող -
մից ե կամ տի ստա ցու մը: Այս հա յե ցա կար գը սահ -
մա նում էր ինչ պես հան րա յին-ի րա վա կան, այն -
պես էլ մաս նա վոր ի րա վա կան հա րա բե րու թյուն -
նե րը, ո րի օ րի նակ են ծա ռա յում մինչև 19-րդ Օ
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դա րի վերջ եվ րո պա կան օ րեսնդ րու թյու նում պահ -
պան վող քա ղա քա ցիա կան մա հի ինս տի տու տը,
այ սինքն՝ ան ձին ի րա վու նա կու թյու նից զրկու մը:

Այժմ սուբ յեկ տի բա ցառ ման հիմ նադ րույ թը,
ով նե րառ ված է շա հա մոլ գոր ծո ղու թյուն նե րում,
կո մու նի կա տիվ ո լոր տում պահ պա նում է իր դիր -
քե րը, ինչի մա սին վկա յում է ժա մա նա կա կից
դա տա րան նե րի պրակ տի կան:3 Դրան հա վե լենք,
որ դա տա րա նի կող մից ի րա վուն քի սուբ յեկտ նե -
րի հա սա րա կու թյու նից բա ցառ ման հե տա դարձ
կող մը նրանց քա նա կի նախ նա կան սահ մա նա -
փա կումն է օ րեսնդ րի կող մից, ո րը ներ մու ծել է
տար բեր ցեն զեր: Հետևա բար՝ բա ռի լայն ի մաս -
տով՝ ար դա րա դա տու թյան վրա կա րող էին հույ -
սը դնել այն սո ցիա լա կան խմբե րը, ո րոնց հա -
մար ըն դուն վում էին քա ղա քա ցիա կան և քա ղա -
քա կան ի րա վունք ներն ու ա զա տու թյուն նե րը, այ -
սինքն՝ նրանք, ում սուբ յեկտ լի նե լու հնա րա վո -
րու թյու նը, ի րա վուն քն ու ղիղ կախ վա ծու թյան մեջ
էր դրվում իշ խա նու թյան մարմ նի ո րո շու մից, որն
ու նի ընդ հա նուր կամք և ի րա վա բա նա կան ձև:

Մենք հայտնա բե րում ենք այս հա յե ցա կար -
գի ար ձա գանք նե րը, երբ սուբ յեկ տը պա հան -
ջում է ի րեն պատ կա նող հիմ նա կան ի րա վունք -
նե րի ու ա զա տու թյուն նե րի բո վան դա կու թյան
վե րա նա յում` բո ղո քար կե լով ի րա վա բա նա կան
ձևի հան դեպ: Սյու Ռոդ րի գե զի գոր ծով դա տա -
վա րու թյան ըն թաց քում մա հա ցու հի վանդ կի նը
պա հան ջում էր ըն դու նել իր` եր րորդ ան ձանց
կող մից ինք նաս պա նու թյան կազ մա կերպ ման ի -
րա վուն քը` նշե լով Կա նա դա յի Գե րա գույն դա -
տա րա նի նա խա դե պա յին ի րա վուն քի, Քրեա -
կան օ րենսգր քի դրույթ նե րի և ի րա վունք նե րի ու
ա զա տու թյուն նե րի Խար տիա յի` կա նա դա կան
Սա հա մա նադ րու թյան կա ռուց ված քա յին տար -
րի միջև հա կա սու թյու նը: Հայց վորն իր պա հան -
ջը փաս տար կում էր, որ Կա նա դա յի Ո0 241-բ
հոդ վա ծով նա խա տես ված ինք նաս պա նու թյան
մեջ օգ նու թյան տրա մադր ման ար գելքն ա ռա -
ջին հեր թին դեմ է ար դա րա դա տու թյան մա սին
պատ կե րա ցում նե րին, ո րոնք դրված են օ րենսգր -
քի հիմ քում, երկ րորդ՝ ունի խտրա կան բնույթ՝
սահ մա նա փա կե լով իր մար մի նը տնօ րի նե լու
սուբ յեկ տիվ ի րա վուն քը:

Նրա փաս տար կու մը մնում էր ի րա վա բա -
նա կան դոկտ րի նի շրջա նակ նե րում և են թա -
դրում էր Կա նա դա յի ՔՕ 241-բ հոդ վա ծի ultra
vires ըն դու նում, այ սինքն՝ ի րա վուն քի նոր մերին
հա կա սող, բարձր ի րա վա բա նա կան ուժ ու նե -
ցող` ի րա վունք նե րի ու ա զա տու թյուն նե րի խար -
տիա յի 7-րդ և 15-րդ հոդ ված ներ: Սյու Ռոդ րի -
գեզի բո ղոքն ու ներ ոչ թե ի րա վուն քում հա կա -
սու թյուն նե րի վե րաց ման, այլ՝ խտրա կա նու թյան
դա դա րեց ման վերջ նան պա տակ, ո րն ասելով՝
հաս կաց վում էր սահ մա նա փակ հնա րա վո րու -
թյուն նե րով ան ձանց կող մից ինք նաս պան լի -
նե լու կամ եր րորդ ան ձանց մի ջո ցով ինք նա -
սպա նու թյուն գոր ծե լու ար գելք: Ե թե ո րոշ սու -
բյեկտ ներ սահ մա նա փակ ված են օ րեն քով գոր -
ծո ղու թյուն նե րի ա զա տու թյան մեջ՝ հա մե մատ
այլ սուբ յեկտ նե րի, ա պա օ րեն քը և միայն օ րեն -
քը կա րող է վե րա կանգ նել ար դա րու թյու նը:

Սա կայն այս տրա մա բա նու թյունն ու նի հա -
կա դարձ կող մը, ո րը չի վե րա նում մար դու ի րա -
վունք նե րի լի բե րալ հիմ նադ րույթ նե րի քննա դա -
տու թյու նից: Ե թե միայն օ րեն քը կա րող է բա ցա -
ռել սուբ յեկ տին ի րա վա կան կո մու նի կա ցիա յի ո -
լոր տից և վե րա դարձ նել նրան հետ, ա պա նշա -
նա կում է, որ դա չու նի այլ հիմ քեր՝ բա ցի ի րա -
վուն քի նոր մե րից, ո րոնք կա տա րում են սահ -
մա զա տիչ բնո րո շի չի գոր ծա ռույթ և այլ զսպա -
նակ ներ՝ բա ցի մաս նա վոր շա հե րից: Ինչ պես
նշում է ի րա վուն քի սուբ յեկ տի ֆոր մալ-ի րա վա -
բա նա կան հիմ նադ րույ թի ա ռա վել խո ր քննա -
դատ նե րից Մարք սը. «Այս պի սով՝ ա զա տու թյունն
այն ա մե նով, ինչն այ լոց չի վնա սում, զբաղ վե լու
ի րա վունքն է: Սահ ման նե րը, ո րոնց շրջա նակ -
նե րում յու րա քանչ յու րը կա րող է շարժ վել՝ ա -
ռանց այ լոց վնա սե լու, սահ ման վում են օ րեն -
քով, նման երբ եր կու դաշ տի սահ մա նը սահ -
ման վում է մի ջանկ յալ սյու նով: Խոս քը մար դու`
որ պես իր մեջ մե կու սաց ված, փակ մո նա դա յի
ա զա տու թյան մա սին է»:4

Մարք սի քննա դա տու թյունն ուղղ ված էր,
որ բա ցա հայ տվի ի րա վուն քի սուբ յեկ տի ֆոր -
մալ-ի րա վա բա նա կան հա յե ցա կար գի սահ մա -
նա փակ վա ծու թյու նը, ո րում նա ներ կա յաց ված
է 18-րդ դա րի հռչա կագ րե րի տեքս տե րում: Հա -
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ջոր դա բար վեր լու ծե լով դրանց հոդ ված նե րը՝
նա շեշ տադ րում է մար դու` մաս նա վոր սե փա -
կա նու թյան, հա վա սա րու թյան և անվ տան գու -
թյան հիմ նա կան ի րա վունք նե րի ե սա սի րա կան
բնույ թը: Նրա հա մար կարևոր է ցույց տալ, որ.
«Այս պես կոչ ված ի րա վուն քնե րից և ո՛չ մե կը
դուրս չի գա լիս ե սա սեր մար դու սահ ման նե -
րից, մար դու` որ պես քա ղա քա ցիա կան հա սա -
րա կու թյան ան դա մի, այ սինքն՝ որ պես անհա -
տի, ով փակ ված է ինքն իր մեջ, իր շա հե րի
մեջ, շրջա նակ նե րից»5: Այս թե զի սից Մարք սը
կա տա րում է եր կու եզ րա կա ցու թյուն: Որ քա նով
որ մար դու ի րա վունք նե րի հռչա կումն ա ռա ջաց -
նում է ան ջա տում, այն քան մար դը «չի դի տարկ -
վում այս ի րա վունք նե րում որ պես սո ցիա լա կան
էակ» և, հետևա բար՝ հա սա րա կու թյու նը նրա
հա մար դառ նում է շրջա նակ, ո րը ոչ միայն ա -
ռանձ նաց նում է նրան այ լո ցից, այլ նաև սահ -
մա նա զա տում է ինքն ի րե նից: Բա ցի դրա նից`
քա նի որ որ քա նով նա փակ վում է ինքն իր մեջ,
իր պա հանջ մունք նե րում ու շա հե րում, այն քա -
նով միակ կա պը, ո րը միա վո րում է ան հատ նե -
րին ի րար հետ, «միակ անհ րա ժեշ տու թյու նը,
պա հանջ մուն քը և մաս նա վոր շա հը», այ սինքն
մաս նա վոր սե փա կա նու թյան և ե սա սի րա կան
ան ձի պահ պա նու մը:

Հետևե լով Մարք սի դա տո ղու թյուն նե րին՝
պետք է ճա նա չել ոչ միայն որ պես ֆիկ ցիա, այլ
նաև որ պես սուբ յեկ տի, հա սա րա կու թյան հա -
մար վտան գա վոր ֆիկ ցիա հա սա րա կու թյան վե -
րաձևա վոր ման ժա մա նա կա կից ժո ղովր դա վա -
րա կան նա խա գի ծը նոր սուբ յեկտ նե րի ի րա վա -
կան հա ղոր դակց ման ո լոր տի մեջ նե րառ ման
մի ջո ցով: Ե թե նրա ի րա վունք նե րի և ա զա տու -
թյուն նե րի հռչա կու մը հռչա կագ րե րում կամ Սահ -
մա նադ րու թյան հա մա պա տաս խան բա ժին նե -
րում չի միա վո րում մարդ կանց, այլ ան ջա տում է
նրանց, ա պա կա րե լի է են թադ րել, թե որ քան
շատ ի րա վունք ներ ու ա զա տու թյուն ներ ա վե լի
շատ պաշ տո նա պես կըն դուն վեն, այն քան ա վե լի
շուտ ե սա սի րու թյու նը կբարձ րա նա ընդ հա նուր
շա հե րից ու պա հանջ մունք նե րից վեր: Որպես
արդյունք՝ հա սա րա կու թյու նը, ո րը հա սել է իր
ան դամ նե րի ա զա տու թյան ա ռա վե լա գույն աս -
տի ճա նի, ռիս կի է դի մում ներքուստ կազ մա -
քանդ վել, քա նի որ նրան այլ բան չի մնա՝ բա ցի

ան հա տա կան ո գուց, ո րը պա հան ջում է ճա նա -
չում ու հար գանք և կորց նում է հե տաքր քրու թյու -
նը հա սա րա կու թյան հան դեպ, երբ նա հաս նում
է ցան կա լիին: Այս ի մաս տով էին կա ռու ցում ի -
րենց մո տե ցու մը Կա նա դա յի Գե րա գույն դա տա -
րա նի դա տա վոր նե րը, ով քեր հան դես էին գա լիս
Սյու Ռոդ րի գե զի բո ղո քի բա վա րար ման կամ մեր -
ժե լու օգ տին: Նրանք են թադ րում էին, թե դա -
տա րա նի դրա կան ո րո շու մը ոչ միայն ստեղ ծում
է դրա կան նա խա դեպ, ո րը ճա նա պարհ է բա -
ցում տար բեր պատ ճառ նե րով բա ցառ ված սու -
բյեկտ նե րի բազ մա թիվ բո ղոք նե րի հա մար, այլ
նաև կպայ թեց նի հաա րա կու թյան հիմ քե րը, ո րը
ձևա վոր վել է՝ նրա նում նե րառ վե լու կամ նրա նից
դուրս գա լու հա մար ձեռք բեր ված հա մա ձայ նու -
թյան համաձայն, որն ար տա հայտ վել է նոր մա -
տիվ ի րա վա կան ակ տե րում: Բայց ի՞նչ վտանգ է
ներ կա յաց նում մար դու ի րա վունք նե րի ֆիք սա -
ցիան, ըստ Մարք սի, սուբ յեկ տի հա մար:

1789թ. Մար դու և քա ղա քա ցու ի րա վունք -
նե րի ֆրան սիա կան հռչա կագ րի 2-րդ հոդ վա -
ծում քա ղա քա կան ցան կա ցած միու թյան նպա -
տակ է ճա նաչ վում մար դու բնա կան և ան քակ -
տե լի ի րա վունք նե րի ա պա հո վու մը, ո րոն ցից
Մարք սը դի տար կում է ա զա տու թյան, մաս նա -
վոր սե փա կա նու թյան և անվ տան գու թյան ի րա -
վուն քը` չա կերտ նե րից այն կողմ թող նե լով շա -
հագրգռ մա նը դի մադ րե լու ի րա վուն քը, բայց լրաց -
նե լով դրանք հա վա սա րու թյան ի րա վուն քով:
Հռչա կագ րի տեքս տի հետ կա մա յա կան վե րա -
բեր մուն քը բա ցատր վում է այն հանգամանքով,
որ շա հա գործ ման դեմ պայ քա րի ի րա վունքն ու -
նի քա ղա քա կան-ի րա վա բա նա կան բնույթ՝ այն
դեպ քում, երբ Մարքսն ա պա ցու ցում է, որ մար -
դու հիմ նա կան ի րա վունք ները, ըստ ի րենց ծագ -
ման՝ օ տար են քա ղա քա կան բնա գա վա ռին:
Ուստի նա հար կադր ված է մեկ նա բա նել հա վա -
սա րու թյան ի րա վուն քը, ո րը նրա կող մից ա -
ռանձ նաց վում է Հռ չա կագ րի 1-ին հոդ վա ծից.
«Հա վա սա րու թյունն այս տեղ վերց վում է ոչ քա -
ղա քա կան ի մաս տով և ոչ այլ ինչ է, քան վե րոնշ -
յալ ա զա տու թյան հա վա սա րու թյուն, յու րա քանչ -
յուր մարդ միա տե սակ կեր պով է դի տարկ վում
որ պես այդ պի սի ինք նա բավ մո նա դա»: Սա կայն
քա ղա քա կա նու թյունն ամ բող ջա պես չի բա ցառ -
վում մար դու ի րա վունք նե րի դիս կու րսից: Հակա -
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ռա կը՝ նրան գեր մանա ցի փի լի սո փա յի կող մից
տրված է վճռո րոշ դեր սուբ յեկ տի է ման սի պացիա -
յի պատ մու թյան մեջ, ո րը չի ա վարտ վում բնա -
կան ու անքակ տե լի ի րա վունք նե րի հռչակ մամբ:

Վեր ջին նե րս ձեռք  բե րած սուբ յեկ տը, ըստ
Մարք սի, հան դես է գա լիս պատ մա կան թա տե -
րա բե մում որ պես քա ղա քա ցիա կան հա սա րա -
կու թյան ան դամ և քա ղա քա կան պե տու թյան
հիմք, ո րը ճա նա չում է նրա ի րա վուն քերն ու ա -
զա տու թյուն նե րը: Բայց այս ճա նաչ ման հետևում
թաքն վում է ոչ թե սուբ յեկ տի ա զա տու թյու նը,
այլ՝ դա ձևա վո րող հոգևոր ու նյու թա կան տար -
րե րի կեն սա կան բո վան դա կու թյու նը: Ի տար -
բե րու թյուն 18-19-րդ դդ. սահ մանդ րու թյուն նե րի
և հռ չա կագ րե րի կող մից հռչակ ված ան հա տա -
կան ա զա տու թյան՝ այս տեղ խոս քն այս տար -
րե րի ան կա սե լի շարժ ման մա սին է: Սուբ յեկտն
ընկ նում է նոր կախ վա ծու թյան մեջ, ո րը վտան -
գա վոր է, քանի որ տրվում է նոր մա տիվ ի րա -
վա կան ակ տե րում որ պես նրա ի րա կան ա զա -
տու թյան պայ ման: Ի րա պես չի կա րե լի չհա մա -
ձայն ել ֆրան սիա ցի ժա մա նա կա կից ի րա վուն -
քի փի լի սո փա յի այն հաս տատ ման հետ, որ.
«Ան ցու մա յին շրջա նի ի րա վուն քում տես նում ենք
ան հա տա կա նու թյան հաղ թա նակ, քա նի որ հե -
ղա փո խա կան շրջա նի օ րենս դի րը ձգտում է
քան դել դա րա վոր կար գե րը և վե րաց նել բո լոր
կոր պո րա ցիա ները հօ գուտ ին դի վի դուա լիզ մի»:6
Բայց այս պի սի գոր ծու նեու թյան արդ յունք է դառ -
նում սուբ յեկ տի են թա կա յու թյու նը տար բեր
հոգևոր և նյու թա կան տար րե րի, ո րոնք ձևա վո -
րում են կեն սա կան բո վան դա կու թյուն:

Միևնույն ժա մա նակ՝ ի րա վուն քի սուբ յեկ -
տի ֆոր մալ-ի րա վա բա նա կան հիմ նադ րույ թը,
որն ար տա հայտ ված է հռչա կագ րե րում և սահ -
մա նադ րու թյուն նե րում, Մարք սի համաձայն՝ ի
շահ ին դի վի դու լաիզ մի և ֆեո դա լիզ մի կազ մա -
քանդ ման կար գա խո սի՝ զրկում է ի րա վուն քի
սուբ յեկ տին քա ղա քա կան տա րա ծու թյու նում ակ -
տիվ գոր ծո ղու թյուն նե րի կա րո ղու թյան ի րա -
վուն քից: Բ նա կան ի րա վուն քի գա ղա փա րը գնում
է սուբ յեկ տի դեմ, քա նի որ, ե թե նա «ան մի ջա -
կան ար ժա նա հա վա տու թյան ա ռար կա» է, այ -
սինքն՝ ա նօ տա րե լի ի րա վունք նե րով օժտ ված
ան հատ, ա պա դա պա սիվ սուբ յեկտ է: Ա վե լին՝
քա ղա քա կան պե տու թյան ձևա վոր ման և ան -

կախ ան հատ նե րի վրա քա ղա քա ցիա կան հա -
սա րա կու թյան կազ մա վոր ման ակտն ի րա վուն -
քի սուբ յեկ տին կի սում է եր կու խմբի` ի րա կան
և ճշ մա րիտ մարդ կանց:

Չնա յած այն պատ մա կան դե րին, որն ի -
րա վուն քի սուբ յեկ տի ֆոր մալ- ի րա վա բա նա կան
հի մանդ րույ թը խա ղա ցել է սահ մա նադ րա կան
պե տու թյան ձևա վոր ման շրջա նում, նրա հիմ -
նա կան թե րու թյու նը պետք է ճա նա չել մար դու
ի րա վունք նե րի ու ա զա տու թյուն նե րի հռչա կագրե -
րում և հիմ նա կան օ րենք նե րի հոդ ված նե րում
սուբ յեկ տի հա սա րա կու թյու նից օ տար ման և նրա`
ի րա կան մար դու և վե րա ցա կան ի րա վա բա նա -
կան մար դու միջև կազ մա քանդ ման կոծ կու մը:
Այս թե րու թյու նը հրա վի րեց իր վրա մար դու ի -
րա վունք նե րի լի բե րալ տե սու թյան քննա դա տու -
թյու նը: Բայց նրանց փո խա րի նած ի րա վուն քի
սուբ յեկ տի մա սին ուս մունք նե րը նույն պես կողմ -
նո րոշ վում էին հե ղա փո խա կան դա րաշր ջա նի
փաս տաթղ թե րում հռչակ ված ին դի վի դուա լիզմ
ու մար դու և քա ղա քա ցու բնա կան ի րա վունք -
ներ ու ա զա տու թյուն ներ: Ի րա վուն քի սուբ յեկ -
տի նոր հիմ նադ րույ թը` թե րապևտի կը, հիմն վե -
լով պո զի տիվ ի րա վուն քի ձեռբ քե րում նե րի վրա,
կու ժգնաց նի նրա և հա սա րա կու թյան միջև օ -
տա րու մը և կմե ծաց նի նրա բա րո յա կան ու քա -
ղա քա կան բնույթ նե րի միջև ջրբա ժա նը:

Ի րա վուն քի սուբ յեկ տի մա սին պատ կե րա -
ցում նե րի է վոլ յու ցիա յի եր րորդ փու լը տար բեր -
վում է հե տա զո տող նե րի` դե պի հան ցա գոր ծու -
թյան պա տաս խա նատ վու թյան ու ո րակ ման հաս -
կա ցու թյուն, որ պես հո գե կան հի վան դու թյուն,
պա տիժ, որ պես թե րա պիա, կողմ հե տաքրք րու -
թյան տե ղա փոխ մամբ: Ի րա վուն քի սուբ յեկ տին՝
որ պես մե ղադր յա լի, դա տա կան գոր ծըն թա ցում
մաս նակ ցո ղի նկա րագ րում էին բժշկա կան եզ -
րույթ նե րով և դա տա րա նից պա հան ջում էին
մեղ քի սահ մա նում գի տա կան փաս տի ձևով ու
խ նա մա կա լա կան գոր ծա ռույ թի կա տա րում:7

Նման տրա մա բա նու թյան հա մա ձայն` ա ռա ջին
պլան է դուրս գա լիս ի րա վա խախտ ման սու -
բյեկ տիվ կող մը, այ սինքն՝ մեղ քը, ո րի հե տա զո -
տու մը են թադր վում էր մար դա բա նու թյան, հո -
գե բու ժու թյան, սո ցիո լո գիա յի մի ջո ցով: Մի կող -
մից՝ այս մո տե ցումն ի րա վուն քի օբ յեկ տի հան -
դեպ ընդ լայ նում է ի րա վա գի տու թյան ա ռար կա -
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յա կան դաշ տը և հարս տաց նում դրա մե թո դա -
բա նա կան բա զան: Այլ դիս ցիպ լին նե րից ճա -
նաչ ման մի ջոց նե րի ու ե ղա նակ նե րի ներգ րա -
վու մը թույլ է տա լիս հե տա զո տել ի րա վա կան
երևույթ նե րը և գոր ծըն թաց նե րը՝ չընկ նե լով դոգ -
մա տի կա յի կամ մե տա ֆի զի կա յի ծայ րա հե ղու -
թյուն նե րի մեջ: Ըստ Պ. Ամ սե լե կի. «Ա նի մաստ է
խո սել ի րա վա գի տու թյան կամ օ րի նա գի տու -
թյան` որ պես ի րա վա բա նա կան գի տու թյուն նե -
րի մա սին, բայց կան բո լոր հիմ քերն ի րա վա -
կան հա ղոր դակց ման ո լոր տում մար դա բա նա -
կան հե տա զո տու թյուն նե րի գի տա կան կար գա -
վի ճա կի ճա նաչ ման հա մար: Խոս քը նոր մա տիվ
ի րա վա կան ակ տե րի մշակ ման, կի րառ ման, ըն -
դուն ման մա սին է, ի րա վուն քի ռե ցեպ ցիա յի, ի -
րա վա բա նա կան կրթու թյան և ի րա վա կան փոր -
ձի հա յե ցա կարգ ման մա սին: Այս պրակ տի կա -
նե րը, այլ ոչ թե ի րա վա բա նա կան գոր ծի քա վո -
րումն է ձևա վո րում գի տա կան հե տա զո տու -
թյուն նե րի ա ռար կա յա կան դաշ տը»8:

Մյուս կող մից՝ ի րա վուն քի սուբ յեկ տի թե -
րապևտիկ հիմ նադ րույ թը, ե թե դի տարկ վի դա -
տա վա րու թյու նում կի րառ ման տե սանկյունից,
վտան գա վոր է սուբ յեկ տի դե յու րի դի զա ցիա յի
ա ռու մով, ո րը հա մե մա տե լի է, ըստ իր հետևանք -
նե րի, դե պո լի տի զա ցիա յի հետ, ո րոնք գործ նա -
կա նում չեն հա րա բե րակց վում օբ յեկ տիվ ի րա -
վուն քի տրա մա բա նու թյան, նրա ա րարք նե րի
վեր լու ծու թյու նում դե տեր մի նիզ մի հետ: Սա կայն
ա մե նաանս պա սե լին ե ղավ սուբ յեկ տի՝ ի րա վա -
կան կո մու նի կա ցիա յից կրկնա կի բա ցա ռու մը,
երբ դա տա րա նը, փո խան ցե լով գոր ծը հո գե բու -
ժու թյան ո լորտ, չէր ա վար տում գոր ծը: Լ. Ալտ -
յու սե րի համաձայն` հան ցա գոր ծի ճա նա չու մը
որ պես ան մեղ սու նակ, իսկ նրա գոր ծո ղու թյուն -
նե րի կա տա րու մը՝ որ պես օբ յեկ տիվ պայ ման -
նե րով պայ մա նա վոր ված և ա զատ կամ քի ակ -
տեր չհան դի սա ցող, ակ նա ռու կեր պով ցու ցադ -
րում են, «թե ինչ պե՛ս են նրան մեր ժում այն տե -
ղում, ուր, կանչ ված լի նե լով ցուց մունք ներ տա -
լու հա մար, նա կա րող է խո սել իր սե փա կան ա -
նու նից»:9 Գոր ծընթա ցի դա դա րե ցու մը, ո րը հաս -
կաց վում է ի րա վուն քի սուբ յեկ տի թե րապևտիկ

հիմ նադ րույ թի դիր քո րո շու մից` որ պես նրա հի -
վան դու թյան ախ տո րո շում և հա մա պա տաս խան
բուժ ման նշա նա կում, կաս կա ծի տակ է դնում
սե փա կան ա րար քի հա մար անձ նա կան պա -
տաս խա նատ վու թյան հնա րա վո րու թյու նը:

Հրա ժար վե լով ի րա վուն քի սուբ յեկ տի կող -
մից իր մեղ քի կա մա վոր ըն դուն ման պա հան -
ջից` դե մոկ րա տա կան ի րա վա կան ա վան դույ -
թը հա մո զում է մեզ, որ մեղ քը սահ ման վում է
գոր ծի փաս տա ցի հան գա մանք նե րի քննու թյան
հի ման վրա և տ րա մադր վում է նրան որ պես մի
փաստ, ո րը վկա յում է նրա դեմ: Ինկ վի զի ցիոն
գոր ծըն թա ցը զի ջում է իր տե ղի մեղ քի կա ռուց -
մա նը, ո րը չու նի տան ջա հար ա նե լու և մեղ քի
ըն դուն ման նպա տակ ներ, քա նի որ մեղ քը փաստ
է, ո րը սահ ման վում է՝ ա ռանց սուբ յեկ տի ան մի -
ջա կան մաս նակ ցու թյան: Իր հան դեպ ֆի զի -
կա կան բռնու թյան վա խե րը նա վճա րում է իր
գոր ծո ղու թյուն նե րի հա մար մեկ նա բա նու թյան
օ տա րա ցմամբ: Հա ճախ այդ գոր ծո ղու թյուն -
ներն ան հաս կա նա լի են մնում դա տա րա նին:
Օ րի նակ՝ Դյու րեն մա տի «Ար դա րա դա տու թյուն»
վե պում սպա նու թյու նը կա տար վում է շատ վկա -
նե րի ներ կա յու թյամբ, մար դաս պա նը չի փոր -
ձում թաքն վել, սա կայն սպա նու թյան մո տիվ նե -
րը դա տա րա նին չհա ջող վեց պար զել: Ի րա վա -
բա նու թյան կող մից այս տեղ դրվել է վեր ջա -
կետ, ո րը հե ղի նա կը դարձ նում է բազ մա կետ՝
իր վե պն սկսե լով ի րա դար ձու թյուն նե րի նկա -
րագ րու թյու նից, ո րոնք տե ղի (չ )են ու նե ցել ռես -
տո րա նում` տա լով նրանց «Թա տե րա կան»
խորհր դան շա նա յին ա նու նը:

Սուբ յեկ տի օ տա րու մը սե փա կան գոր ծո -
ղու թյուն նե րի մեկ նա բա նու թյու նից տա նում է ոչ
միայն դե պի դա տա վա րու թյու նում նրա մե կու -
սա ցում, որն իր ար տա հայ տու մը գտել է դա -
տա կան նիս տե րի դահ լի ճում տա րա ծու թյան
կազ մա կերպ ման մեջ, այլ նաև՝ դե պի նրա ա -
րարք նե րի ու մե ղա վո րու թյան միջև ստո րա բա -
ժա նում: Դա տա րա նում դի տարկ վող ի րա վի ճա -
կի տար րե րի տրա մա բա նա կան կապ վա ծու -
թյունն ա վարտ վում է նրա տար բեր բաղ կա ցու -
ցիչ նե րի կամ զա քանդ մամբ, ո րոնք ստա նում են
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ինք նու րույն նշա նա կու թյուն: Հի շենք, թե ինչ -
պե՛ս է սկսվում Ֆ. Կաֆ կա յի «Դա տա վա րու -
թյուն» վե պը. «Ինչ-որ մե կը, ըստ երևույ թին՝
զրպար տել էր Յո զեֆ Կ.-ին, քա նի որ, ոչ մի
վատ բան չա նե լով, նա կա լա նա վոր վել էր»:
Հան ցա գոր ծու թյան մա սին դեռևս ոչ մի բան
հայտ նի չէ, բայց հե րո սի հան դեպ ի սկզբա նե
վեր է հառ նում նրա մեղ քի մա սին փաս տը, ո րը
բա վա րար է, որ՝ «Ֆրաու Գրու բա խը, ով ա մեն
օր բե րում էր նրա նա խա ճա շը ու թի կող մե րը,
այս ան գամ հան դես չի ե կել»: Նրան ցից չի պա -
հանջ վում ճա նա չում, բայց և կաս կա ծի տակ չի
առն վում նրա մեղ քի փաս տա ցի գո յու թյու նը,
որ հան դի սա նում է որ պես ա ռա վել կարևոր
փաստ, Յո զե ֆը կա լա նա վոր ված է՝ չնա յած տե -
սա նե լի պատ ճառ նե րի բացա կա յու թյա նը: Մնա -
ցած բո լոր փաս տերն անց նում են երկ րորդ
պլան, ե թե ի րա վա սու ատ յա նի կող մից սահ -
ման ված է սուբ յեկ տի մեղ քը: Նա նե րառ վում է
այդ խա ղի մեջ և փոր ձում է հա մո զել ատ յա նին
և իր շրջա պա տին ոչ թե, որ չի կա տա րել հա -
կաի րա վա կան գոր ծո ղու թյուն ներ, այլ, որ չու նի
ոչ մի մեղք, կար ծես թե այդ մեղքն առ կա է ա -
րար քից ան կախ և ան գամ նա խոր դում է դրան:

Ի հա՛ր կե, սուբ յեկ տը, ով բա ցա ռում է իր
մեղ քը, նախ կի նի պես մնում է որ պես լուրջ ար -
գելք ար դա րա դա տու թյան ճա նա պար հին, ան -
գամ ե թե մաքր վել է ինկ վի զի ցիոն դա տա վա -
րու թյան ի ռա ցիո նալ գա ղա փար նե րից: Այն, որ
սուբ յեկ տի կող մից չի պա հանջ վում ճա նա չում,
չի նշա նա կում, թե ար դա րա դա տու թյու նը կա -
րող է ի րա կա նա նալ ա ռանց նրա: Հա կա ռա կը՝
դա չի կրճատ վում այն քան ժա մա նակ, մինչև չի
հաս տատ վում մեղ քի փաս տա ցի կար գա վի ճա -
կը: Դա պետք է հաս տա տի սուբ յեկ տը, ով հար -
մար վել է ա պաշ խար ող զո հի դե րին և են թարկ -
վում է նրան, ին չը բա նա կան է թվում: Մի ան -
գամ նա գի տակ ցում է, որ չի տի րա պե տում սե -
փա կան մե ղա վո րու թյա նը և ստա նում է այն
ատ յա նից պատ րաս տի ձևով, որն ա վե լի լավ
գի տի, թե նա ին չո՛ւմ է մե ղա վոր: Անց նե լով
պատ մու թյուն՝ ինկ վի զի ցիոն դա տա վա րու թյու -
նը կա րո ղա ցավ փո խան ցել մեղ քի հան դեպ այդ
հա յաց քը պա տաս խա նատ վու թյան ու ար դա -
րա դա տու թյան ժա մա նա կա կից տե սու թյան ի
պահ, ո րը չի փոր ձում մե ղա վո րից կոր զել տան -
ջանք նե րի մի ջո ցով մեղ քի ճա նա չում, բայց նրան
թող նում է միայ նակ իր մեղ քի հետ, ո րը նա

պետք է ըն դու նի որ պես տրվա ծու թյուն: Այս պի -
սով՝ մեղ քը դառ նում է ոչ միայն փաստ, ո րը զի -
նա թա փում է իր պար զո րո շու թյամբ, ինք նու -
րույն ֆե նո մե նով, որն ա ռան ձաց ված է կոնկ -
րետ ա րարք նե րից և, այդ պես էլ հեշ տու թյամբ
միա վոր վե լով դրանց հետ, նա խոր դում է նրա
գի տակց մա նն ի րա վուն քի սուբ յեկ տի կող մից և
տր վում է նրան` որ պես նրա սահ մա նա փակ -
վա ծու թյան և թու լու թյան ա պա ցույց ար դար
ատ յա նի առջև:

Սուբ յեկ տի ող բեր գու թյու նը ոչ թե որ պես
այդ պի սին մեղ քի զգա ցու մով ապ րե լու հնա րա -
վո րու թյան, այլ՝ մեղ քը չգի տակ ցե լու մեջ է, ո րը
կա ռուց վում է ատ յա նի կող մից a priori և նրան
տրա մադ րում է Post factum, այ սինքն՝ գի տակ -
ցա բար ըն դու նել, որ պես սե փա կան մեղք: Բա -
րո յա կան պա տաս խա նատ վու թյան հեռա ն կա -
րում այս ի րա վի ճակն ապ րում է Ստե փան Ար -
կա դիի Օբ լոնս կին, ով զղջում է, ոչ թե որովհետև
դա վա ճա նել է կնո ջը, այլ՝ որ չկա րո ղա ցավ նրա -
նից թաքց նել այդ փաս տը և ար ժա նա պա տիվ
պա տաս խա նել նրան` վե րա դառ նա լով թատ -
րո նից: Ադ յուլ տե րի այս պատ մու թյու նը կա րե լի
է ան վա նել ող բեր գու թյուն, բայց դրա ֆո նին
տե ղի է ու նե նում Ան նա Կա րե նի նա յի ող բեր գու -
թյու նը, ո րի են թա տեքս տում հա մա նուն վե պի
բնա բանը նշում է այն ատ յա նը, ո րը կա ռու ցում
է մեղ քը և ուղ ղոր դում մե ղա վո րին դե պի այն,
որ ստիպ ված է պա տաս խան տալ իր ա րար քի
հա մար: Նրա ի րա վի ճա կը բար դա նում է, քանի
որ ին քը չի գի տակ ցում իր մեղ քը. Յո զե ֆը դեռ
չէր հասց րել արթ նա նալ, իսկ նրա նից ար դեն
հրա ժար վել է ֆրաու Գ րու բա խը, բա րոն Մյուն -
հաու զե նի լա վա գույն ըն կե րը ստիպ ված է նրան
բա ցատ րել «պար զո րոշ բա ներ», որ եր բեմն
պետք է ստել, իշ խան Օբ լոնս կին ապ րու մա -
կցում է փնտրում իր ըն տա նի քի ան դամ նե րից
և ստա նում է կա մեր դի ներ Մատ վե յից, ով նրա
հետ խո սում է պատ րաստ ված ար տա հայ տու -
թյուն նե րով: Մեղ քը մտել է նրա կյանք և կի սել է
նրան «նախ կի նի» և «հե տո յի», մինչ նրանք
կար ծում էին, թե իրենց ա րարք նե րը գտնվում
էին գնա հա տող տրանս ցեն դեն տալ ատ յա նի
տե սա դաշ տից դուրս:

Նրան սուբ յեկ տի են թա կա յու թյու նը հայ -
տա րար վում է որ պես նրա՝ հա ղոր դակց ման սո -
վո րա կան շրջա նակ ներ վե րա դար ձի պայ ման,
ե թե չլի ներ մեղ քի հայտն վե լու «նախ քան» և
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«հե տո» ժա մա նակ նե րի բա ժա նու մը: Բո լոր կող -
մե րից բա րոն Մյուն հաու զե նը լսում է ընդ հա -
նուր տո նա կա տա րու թյա նը միա նա լու կո չեր`
կապ ված դե պի Լու սին նրա չստաց ված թռիչ քի
հետ, ո րը շեշ տադ րում է ի րա վի ճա կի ա նի մաս -
տու թյու նը և հայտ նա բե րում է, որ մե ղա վո րու -
թյու նը կա րող է գտնվել ճշմար տու թյու նից այն
կողմ: Ժա մա նա կա կից ար դա րա դա տու թյու նը
հրա ժար վում է ոչ միայն տան ջանք նե րից, այլ
հրա ժար վում է օբ յեկ տիվ մեղ քի ո րո նում նե րից՝
բաց թող նե լով ի րա վա կան մի ջոց նե րով դրա
սահ ման ման հնա րա վո րու թյու նը: Նա պահ պա -
նում է ճշմար տու թյան և դրա տեսք տում ար -
տա հայտ ման միջև հե ռա վո րու թյու նը, ո րը գրա -
կա նու թյան առն չու թյամբ կա րե լի է ան վա նել
նմա նու թյուն: Ար դա րա դա տու թյու նը կանգ նում
է մեղ քի կա ռու ցու մից դե պի ճշմար տու թյան
հռչա կում ճա նա պար հի կե սին, քա նի որ այս -
տեղ դրված է ժա մա նա կա կից դե մոկ րա տիա յի
անկ յու նա քա րը, ո րը թող նում է տեղ սու վե րեն
իշ խա նու թյան հա մար, ո րը նշա նակ ված է կամ,
ըստ Լե ֆո րի՝ «չի վե րա բե րում ա ռա վել ան պայ -
ման բևե ռի»: Ինկ վի զի տոր նե րն ի րենց կա րող
էին թույլ տալ օբ յեկ տիվ ճշմար տու թյան սահ -
մա նա ման շքե ղու թյուն, քա նի որ նրանք կողմ -
նո րոշ վում էին տրանս ցեն դենտ ատ յա նով, ո րը
ներ կա յաց նում է սու վե րեն ար դա րա դա տու թյու -
նը և գտն վում էին աշ խար հի սահ ման նե րից
դուրս: Դե մոկ րա տա կան ար դա րա դա տու թյու -
նը զրկված է այն պի սի ռե ֆե րեն տից և սահ մա -
նա փակ ված է փաս տե րով, ո րոնց թվին է նա
վե րագ րում սուբ յեկ տի մեղ քը։ 

Նման են թա տեքս տում ի րա վուն քի սու բյեկ -
տը կա րող է հայ տա րա րել իր մա սին և պա -
հան ջել դա տա վա րու թյան ա վարտ միայն միջ -
նոր դա վոր ված կեր պով: Ալտ յու սերն իր կնոջ
սպա նու թյու նից և իր ան մեղ սու նակ ճա նաչ վե -
լուց հե տո սկսում է գրել: Նա բա ցատ րում է ըն -
թեր ցող նե րին. «Ե թե ինձ չտրա մադր վեր այդ -
պի սի ա ռա վե լու թյուն, ես կկանգ նեի դա տա րա -
նի առջև, ես կպա տաս խա նեի: Այս գիր քը պա -
տաս խան է, ո րը ես պետք է պահ պա նեի: Այն
մա սին, ին չի մա սին ես խնդրում եմ, ինձ տրա -
մադր ված է. թող այժմ տրա մադր ված լի նի այն,
ին չը պետք է դառ նա իմ պար տա կա նու թյու նը»:
Վեր ջին նկա տո ղու թյու նը մատ նան շում է ի րա -
վուն քի սուբ յեկ տի՝ իր ա րարք նե րի հա մար պա -
տաս խան տա լու պար տա կա նու թյա նը, ո րն ի -

րա վա սուբ յեկ տի վու թյան կա ռուց ված քա յին տարր
է, որն ան տես վում է ի րա վուն քի սուբ յեկ տի թե -
րապևտիկ հա յե ցա կար գի կող մից:

Բա ցի դրա նից՝ ի րա վուն քի սուբ յեկ տի ո՛չ
ֆոր մալ-ի րա վա բա նա կան, ո՛չ էլ՝ թե րապևտիկ
հիմ նադ րույթ նե րը հաշ վի չեն առ նում ար դա -
րա դա տու թյան վերջ նան պա տա կը, ո րը ոչ թե
օ րենսդ րու թյան ո րո շա կի դրույթ նե րի հի ման
վրա նրան որ պես հո գե կան հի վանդ ճա նաչ -
ման մի ջո ցով ան հա տի ի րա վա կան հա ղոր դակ -
ցու մից բա ցառ ումն է, այլ նրա` հա սա րա կու -
թյան վե րա դարձ եր կու սի հա մար էլ ա ռա վել
անվ տանգ ճա նա պար հով: Սո ցիա լա կան ռեին -
տեգ րա ցիան են թադ րում է սուբ յեկ տի` իր դիր -
քո րոշ ման հայտ նում դա տա վա րու թյան ըն թաց -
քում` իր մա սին հայ տա րա րե լով որ պես այս բա -
ռի ի րա վա բա նա կան կամ բա րո յա կան ի մաս -
տով պա տաս խա նա տու ի րա վուն քի սուբ յեկ տի
մա սին, ո րը կապ ված է սուբ յեկ տի` լսված լի նե -
լու ի րա վուն քի հետ:

Ար տա հայտ ման հան րայ նու թյու նը նե րառ -
ված է ի րա վուն քի կա ռուց ված քի մեջ, որն ա վե -
լի լայն է հաս կաց վում, քան նոր մե րի միաս նու -
թյու նը, որ պես սուբ յեկ տի ձևա վոր ման տա րա -
ծու թյու նը, ո րը կա րող է ար տա հայտ վել: Ի րա -
վուն քը հա սա րա կու թյան կող մից սուբ յեկ տին
խոս տում է, ով կա րող է ի րեն ճա նա չել որ պես
իր ա րարք նե րի ու ար տա հայ տու թյուն նե րի հե -
ղի նակ կամ պատ մու թյան պատ միչ ու հե րոս, և
ով կա րող է պա տաս խան տալ իր ա րարք նե րի
հա մար, նրա ար ժա նա պատ վու թյան՝ որ պես
ընդ հա նուր բա րի քի հա նդեպ հար գանք: Ուստի
մե ղա վո րի պա տի ժը պետք է հե տապն դի քաղա -
քա ցիա կան վի ճա կին վե րա դար ձի հի ման վրա
խոս քից ա զատ օգտ վե լու հնա րա վո րու թյան
կրկնա կի ձեռք բեր ման, մե ղա վո րի պատ վի, ար -
ժա նա պատ վու թյան վե րա կանգն ման նպա տակ -
նե ր: «Ի՞նչը չի բա վա րա րում սուբ յեկ տին, ով
կա րող է լի նել ի րա վուն քի ի րա կան սուբ յեկտ:
Նրան պա կա սում են իր կա րո ղու թյուն նե րի ար -
դիա կա նաց ման պայ ման ներ։ Այս պի սի ար դիա -
կա նաց ման հա մար անհ րա ժեշտ են ըն կե րակ -
ցու թյան և ա սո ցիա ցիա յի ինս տի տու ցիո նալ ձևե -
րի ու մի ջանձ նա յին ձևե րի մշտա կան միջ նոր -
դա վո րում, և այդ ժա մա նակ այս կա րո ղու թյուն -
նե րը կդառ նան ի րա կան ի րա վա սու թյուն ներ,
ո րոնց կհա պա տաս խա նեն ի րա կան ի րա վունք -
նե րը»,– հաս տա տում է Պ. Կի պե րը: Դա տա -
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կան գոր ծը նթա ցը սուբ յեկ տին տրա մադ րում է
այդ պի սի հնա րա վո րու թյուն, սա կայն ար դա րա -
դա տու թյու նը չի կա րող ա նընդ հատ միջ նոր դա -
վո րել «ըն կե րակ ցու թյան և ա սո ցիա ցիա յի ինս -
տի տու ցիո նալ ու մի ջանձ նա յին ձևե րը», քա նի
որ սահ մա նա փակ է ժա մա նա կի մեջ և տա րա -
ծու թյան վրա: Այդ պատճառով էլ ա ճող հե -
տաքր քու թյունն ար դա րա դա տու թյան հան դեպ
մատ նան շում է այն, որ ի րա վուն քի սուբ յեկ տի
կա րո ղու թյուն նե րի ար դիա կա նաց ման պայ ման -
նե րը դեռևս ստեղծ ված չեն կամ ան բա վա րար
են, այ սինքն՝ սուբ յեկ տը չի հայտ նա բե րում իր
ռե ֆե րեն տին դա տա րա նից դուրս:

Երբ 21-րդ դա րի սկզբնե րին խոսք է բարձ -
րա նում ի րա վուն քի սուբ յեկ տի ինք նիշ խա նու -
թյան մա սին, սկսվում է ձևա վոր վել ի րա վա կան
սուբ յեկ տի հա յե ցա կար գը, ո րը ճա նաչ վում է
սե փա կան խոս քի հե ղի նա կի և ունկնդր ման
սու բյեկ տի կող մից: Դա կազմ ված է այն գա ղա -
փա րի վրա, որ հիմ նա րար ջրբա ժա նը, ո րը
պայ մա նա վոր ված է դե մոկ րա տիա յի բնույ թով,
անց նում է ոչ միայն սո ցիա լա կան ինս տի տուտ -
նե րով, այլ նաև դե պի սուբ յեկ տի ներս, որն ին -
տեգ րաց նում է քա ղա քա կան և ի րա վա կան ար -
ժեք ներն իր ի րա վա գի տակ ցու թյան մեջ իշ խա -
նու թյան ու ար դա րա դա տու թյան, բռնու թյան և
հաշ տեց ման խորհր դա նիշ նե րի, ա վան դույթ նե -
րի և դրանց հետ կոնֆ լիկ տի ըն կալ ման մի ջո -
ցով: Ըստ Սա լա սի. «Այս տա րած քի նոր նվաճ -
ման նպա տա կը, ո րը կո րել է քրեա կան ի րա -
վուն քով, այն է, որ վերա դարձ նի ան հա տին
նրա հո գե կան չափ ման մեջ և ի րա վա բա նա -
կան ան ձի միջև հե ռա վո րու թյու նը, ով ի րա -
վունք նե րի ու պար տա կա նու թյուն նե րի տի րա -
պե տողն է: Քրեա կան ի րա վուն քը պետք է ա սի
ան հա տին, որ նրա ի րա վա սուբ յեկ տու թյու նը չի
չափ վում միայն իր ան հա տա կա նու թյամբ, որ
նրան տա լիս է սո ցիա լա կան ու քա ղա քա կան
կար գա վի ճակ՝ բա ցի նրա մաս նա վոր ան ձից,
որ տա րած վում է նրա այն հատ վա ծի վրա, ո րը
տար բեր ի րա վի ճակ նե րում հան դես է գա լիս
որ պես նրա կրե դի տոր և դե բի տոր հա սա րա -
կու թյան հան դեպ»: Այս հաս տա տումն ար դա -
րա ցի է և կի րա ռե լի ի րա վուն քի այլ ո լորտ նե րի
հան դեպ, քա նի որ քա ղա քա ցիա կան դա տա -
վա րու թյու նում նույն պես անհ րա ժեշտ է տար -
բե րել ի րա վուն քի սու բյեկ տի հո գե բա նա կան և
ի րա վա բա նա կան բաղ կա ցու ցիչ նե րը:

Բա ցի դրա նից’ խորհր դան շա նա կան սահ -
ման նե րի անց կա ցու մը ոչ թե սուբ յեկտ նե րի
միջև, այլ՝ սու բեյկ տի ներ սում թույլ է տա լիս ա -
վե լի խո ր հաս կա նալ ինչ պես ի րա վա կան կո -
մու նի կա ցիա յի ժա մա նա կա կից մո դե լի դիա լեկ -
տի կան, այն պես էլ դա տա վա րու թյուն նե րի դրա -
մա տուր գիան, ո րոնք նման են Սյու Ռոդ րի գե զի
գոր ծին: Վերջ նարդ յուն քում խոս քը խնդրի վե -
րա դար ձի մա սին է, ո րը դրված էր Լու սա վո րու -
թյան դա րաշր ջա նում հա սա րա կա կան պայ մա -
նագ րի տե սու թյան հաս կա ցու թյու նում, ինչ պես
կա րե լի է հա մա ձայ նեց նել մաս նա վոր և ընդ -
հա նուր ի րա վուն քը, ե թե յու րա քանչ յուր ան հատ
կո լեկ տիվ ո րո շում նե րի ըն դուն ման գոր ծըն թա -
ցի մաս նա կից է: Պարզ է, որ ան հա տա կան
կամ կո լեկ տիվ կամ քի նա խա տե սու մը չի լու ծի
այս խնդի րը, այլ միայն կա վե լաց նի Մարք սի
նշած ջրբա ժանն ի րա կան ու ճշմա րիտ մար դու
միջև:

Ի րա վուն քի սուբ յեկ տի դուա լիզ մը դառ նում
է հատ կա պես նկա տե լի նրա տո տա լի տար կամ
դե մոկ րա տա կան հա սա րա կու թյան մեջ ռեին -
տեգ րա ցիա յի գոր ծըն թա ցում: Չնա յած, տո տա -
լի տա րիզ մը խո սում է մարդ կա յին բնու թյան
շտկման մա սին կեն սա բա նա կան կամ պատ -
մա կան օ րենք նե րի ազ դե ցու թյան ներ քո և հան -
ցա գոր ծի վե րա դաս տիա րա կու թյան վե րա բեր -
յալ, նա չի ճա նա չում մարդ կա յին ար ժա նիք նե -
րը և քա ղա քա ցու ի րա վունք նե րի ու պար տա -
կա նու թյուն նե րի աղբ յուր լի նե լու փաս տը: Ի րա -
վուն քի սուբ յեկ տը դուա լիս տա կան է, բայց տար -
բե րա կու մը կա տար վում է մար դու` որ պես կեն -
սա բա նա կան էա կի և քա ղա քա ցու` որ պես քա -
ղա քա կան հա մա կար գի կա ռուց ված քա յին տար -
րի միջև: Սուբ յեկ տի բա ցա ռու մը քա ղա քա կան
ընդ հան րու թյու նից պահ պա նում է միայն կեն -
սա բա նա կան միա վո րի գո յու թյու նը: Տո տա լի -
տար պե տու թյու նում ան հա տը միա ժա մա նակ
ի րա վուն քի սուբ յեկտ ու հա մա հե ղի նակ չէ, քա -
նի որ նա ճա նա չում է որ պես սու վե րե նի տե տի
մա սի պահ պա նող: Դե մոկ րա տիա յի վտան գա -
վոր կող մե րից մե կը հա կա դիր տրա մա բա նու -
թյունն է, երբ սուբ յեկ տի հա մար ճա նաչ վում է
քա ղա քա կան կար գա վի ճա կը, բայց ցան կա ցած
բո ղո քար կում ներ իր կեն սա բա նա կան բնույ թի
հան դեպ ան տե ղի են դա տա վա րու թյու նում: Այդ
իսկ պատ ճա ռով Կա նա դա յի գե րա գույն դա -
տա րա նը մեր ժեց Սյու Ռոդ րի գե զի բո ղո քը:
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Ի րա վա կան սուբ յեկ տի հա յե ցա կարգն այն
տես քով, ո րում նա մշակ վել է ի րա վուն քի ժա -
մա նա կա կից ֆրան սիա ցի փի լի սո փա նե րի կող -
մից` Գա րա պոն, Ռի կեր, Սլաս, կապ ված է Մել -
կևի կի ի րա վա բա նա կան մո դեռ նի տե սու թյան
և Խա բեր մա սի կո մու նի կա ցիոն տե սու թյան
հետ: Չհ րա ժար վե լով մո դեռ նի ժա ռան գու թյու -
նից, մար դու ի րա վունք նե րի լի բե րալ մեկ նա -
բա նու թյան հիմ նա դիր դրույթ նե րի քննադա -
տու թյու նից` այս հիմ նադ րույ թի կողմ նա կից նե -
րը փոր ձում են հաս կա նալ ի րա վուն քի սուբ յեկ -
տը որ պես պա տաս խա նա տու, դե մոկ րա տա -
կան ի րա վաս տեղծ և ի րա վա կի րառ գոր ծըն -
թաց նե րին մաս նա կից քա ղա քա ցի ու քա ղաքա -
ցիա կան հա սար կու թյան ան դամ: Մել կևի կի հա -
մա ձայն՝ «ի րա վա բա նա կան կամ ֆուն դա մեն -
տալ ի րա վուն քի մեկ նա բա նու թյան տե ղը, օ րի -
նակ՝ մար դու ի րա վունք նե րը, գտնվում են ի րա -
վուն քի սուբ յեկտ նե րում: Լե գի տի մու թյան մա -
սին հար ցը կապ ված է ի րա վուն քի սուբ յեկտ նե -
րի` ի րենց որ պես ի րա վունք նե րի հե ղի նակ նե րի
դի տարկ ման կա րո ղու թյան հետ՝ հաս տա տե լով
դա»:10 Սուբ յեկ տի` կո լեկ տիվ ո րո շում նե րի ըն -
դուն մա նն ու մշակ մա նը մաս նակ ցու թյան ըն -
թա ցա կար գի մի ջո ցով, ինչ պես նաև նրա անձ -
նա կան պա տաս խա նատ վու թյան շնոր հիվ պետք
է տե ղի ու նե նա հան րա յի նի ու մաս նա վո րի,
հա սա րա կա կա նի ու անձ նա կա նի միջև հա մե -
րաշ խու թյուն՝ ի րա վուն քի սուբ յեկ տի միաս նա -
կան, հա մընդ հա նուր հաս կա ցու թյան մա կար -
դա կում:

Ի տար բե րու թյուն Մարք սի, ով հո ռե տե սո -
րեն էր վե րա բե րվում քա ղա քա ցիա կան հա սա -
րա կու թյա նը, ի րա վա կան սուբ յեկ տի հա յե ցա -
կար գի ներ կա յա ցու ցիչ նե րը նրա նում տե սնում
են այն մի ջա վայ րը, ո րում ձևա վոր վում են ի րա -
վա բա նա կան պա տաս խա նատ վու թյան նոր տի -
պը և ի րա վա կան հա րա բե րու թյուն նե րի նոր
տի պը: Ինչ պես նշում է Գա րա պոն. «Տար բեր -
վում են հա րա բե րու թյուն նե րի ե րեք տի պեր, ո -
րոն ցում կա րող է ի րա կա նա նալ ի րա վա բա նա -
կան պա տաս խա նատ վու թյու նը՝

 սուբ յեկ տի և ք րեա կան օ րեն քի միջև հա -
րա բե րու թյուն նե րը,

 մաս նա վոր ի րա վուն քի սուբ յեկտ նե րի
միջև հա րա բե րու թյուն նե րը,

 սուբ յեկ տի և քա ղա քա ցիա կան հա սա -
րա կու թյան միջև հա րա բե րու թյուն ները»:11

Պարզ է, որ Մարք սը ճիշտ էր այն հարցում,
որ քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կու թյան ան դա մի
բա րո յա կա նու թյու նը հե ռու է հան րա պե տա կան
բա րե գործ նե րի ո գուց: Բայց այս ո գով, ի րա վա -
կան սուբ յեկ տի հա յե ցա կար գի համաձայն՝ պետք
է կլան վեն քա ղա քա կան ինս տի տուտ նե րը և ըն -
թա ցա կար գե րը, ո րոնց մի ջո ցով ան հա տը հայ -
տա րա րում է իր ար ժա նա պատ վու թյան, քա ղա -
քա ցիա կան հա սա րա կու թյան մա սին և կրում է
նրա առջև պա տաս խա նատ վու թյուն, ե թե խախ -
տի հա սա րա կա կան պայ մա նագ րի պայ ման նե -
րը: Ի րա վուն քի մե ղադր վող սուբ յեկ տի և նրան
մե ղադ րող ատ յա նի միջև պետք է դրվի պաշտ -
պա նիչ էկ րան` միջ նորդ, ո րը բաց է թող նում
դիր քո րո շում նե րի և կող մե րի հաշ տու թյան ըն -
թա ցա կար գե րը: Ի րա վուն քի սուբ յեկ տի հա յե -
ցա կար գը, ո րը դի տար կում է նրան որ պես ի րա -
վա կան սուբ յեկտ, ու նի եր կա կի բնույթ և հաղ -
թա հա րում է ֆոր մալ-ի րա վա բա նա կան և թե -
րապևտիկ հիմ նադ րույթ նե րը: Դա թույլ է տա լիս
սահ մա նել հե ռա վո րու թյուն սուբ յեկ տի ու հա սա -
րա կու թյան միջև, ինչ պես նաև սուբ յեկ տի ու ի -
րա վուն քի նոր մի միջև նրա ար ժա նա պատ վու -
թյան ճա նաչ ման և ի րա վա կան ի րա վի ճա կի ա -
ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի հա մա ձայ նեց ման հե -
ռան կա րում: Այս հա յե ցա կար գը շա րու նա կում է
սուբ յեկ տի են թա կա յու թյու նը` այն մա սին գի տե -
լի քին, ո րը հա վակ նու թյուն ու նի զբա ղեց նելու
բա ցար ձակ ճշմար տու թյան տե ղը, ո րը դա տարկ -
վել է սե կուլ յա րի զաց ված դե մոկ րա տա կան հա -
սա րա կու թյու նում: Հռ չա կե լով ան ձի ար ժա նիք -
նե րը` ի րա վուն քի սուբ յեկ տի ժա մա նա կա կից հա -
յե ցա կար գը ձգտում է դրանք դարձ նել թա փան -
ցիկ օ րենսդ րա կան կամ դա տա կան գոր ծըն թա -
ցի թա տե րա բե մում, իսկ նրա պա հանջ նե րը ներ -
կա յաց նել որ պես ճա նաչ ման հա մար պայքար:
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Ար դեն հռո մեա կան ի րա վուն քի պատ մա -
կան զար գաց ման դա սա կան շրջա նում առաջա -
ցավ ի րա վուն քի աղբ յուր նե րի ընդ հան րաց ման
և ու նի ֆի կա ցիա յի անհ րա ժեշ տու թյուն, ո րը թե -
լադր վում էր ինչ պես ապ րան քաառև տրա յին
տնտե սու թյան զար գաց մամբ, այն պես էլ հա -
սա րա կա կան-քա ղա քա կան ան ցու դար ձե րով:

Ի րա վա կան նոր մե րի հա մա կարգ ման ան -
հրա ժեշ տու թյունն ա ռա վել հրա տապ դար ձավ
միա պե տու թյան ժա մա նա կաշր ջա նում, քա նի որ
միա պե տա կան կա ռա վար ման ձևը պա հան ջում
էր նաև միաս նա կան ի րա վաս տեղծ և ի րա վա կի -
րառ քա ղա քա կա նու թյուն վա րել: Հռո մեա կան ի -
րա վա գի տու թյան զար գա ցու մը մեր թվար կության
ա ռա ջին դա րե րում խթա նեց նաև ի րա վա կան
նոր մե րի մաս նա վոր հա մա կարգ ման գոր ծըն թա -
ցը և ա ռան ձին ի րա վա բա նա կան աշ խա տու -
թյուն նե րի երևան գա լը: Այս պես՝ 2-3-րդ դա րե -
րում մաս նա վոր ի րա վա բա նի կող մից կազմ վեց
կայսր Մարկոս Ավ րե լիո սի ո րո շում նե րի հա մա -
կարգ ված ժո ղո վա ծուն` 20 գրքով: Նույն ժա մա -
նա կաշր ջա նում հրա պա րակ վեց նաև պրե տո րա -
կան է դիկտ նե րի պաշ տո նա կան ժո ղո վա ծուն:

IV դա րի սկզբնե րին կազմ վեց Գ րի գո րիա -
նո սի օ րենս գիր քը (Codex Gre gorian us), որ տեղ
նե րառ վե ցին 196-295 թվա կան նե րի կայ սե րական
սահ մա նադ րու թյուն նե րը: Այդ օ րենսգր քի բնօրի -
նա կը մեզ չի հա սել և հայտ նի է այլ ի րա վա կան
հու շար ձան նե րից: Օ րենս գիր քը բաղ կա ցած է
14 գրքից, ո րոնք բա ժան ված են տիտ ղոս նե րի:
Գրի գո րիա նո սի օ րենս գիր քը պաշ տո նա կան ճա -
նա չում էր ստա ցել և գոր ծել էր մինչև Հուս տի -
նիա նո սի ժո ղո վա ծուի՝ ու ժի մեջ մտնե լը:

Երկ րորդ օ րենս գիր քը, ո րը լրաց նում էր ա -
ռա ջինը, կոչ վում էր Հեր մո գե նիա նո սի օ րենսգիրք
(Codex Hermogenianus): Օ րենս գիրքն ընդգր կում
է 191-365 թվա կան նե րի մոտ 120 կայ սե րա կան

սահ մա նադ րու թյուն ներ: Այդ եր կու օ րենսգիրքը
մաս նա վոր կո դի ֆի կա ցիա ներ էին, ո րոնք ստա -
ցել էին պաշ տո նա կան ճա նա չում:

Ա ռա ջին պաշ տո նա կան կո դի ֆի կա ցիան
կա տար վեց կայսր Թեո դո սի կող մից (Codex Theo-
dosianus), 428թ.: Այդ օ րենս գիր քը բաղ կա ցած է
16 գրքից: Օ րենսգր քում ա ռա ջին ան գամ տեղ
գտան միայն գոր ծող ի րա վա կան ակ տե րը:

Հռո մեա կան ի րա վուն քի հա մա կարգ ման
գոր ծըն թացն իր գա գաթ նա կե տին հա սավ Հռո -
մի Արևել յան կայս րու թյան` Բ յու զան դիա յի կայսր
Հուս տի նիա նո սի օ րոք (527-565 թթ.): Միա պե -
տի ան մի ջա կան մաս նակ ցու թյամբ կա տար վող
քա ղա քա կան և ի րա վա կան բա րե փո խում նե րն
ի րա կա նա ցան ի րա վուն քի` մինչ այդ իր նմա նը
չու նե ցող ծա վա լուն հա մա կարգ ման շնոր հիվ, որն
ար տա հայ տում էր Արևել յան հռո մեա կան քա -
ղա քակր թու թյան և ի րա վա գի տու թյան բարձր
մա կար դա կը` հռո մեա կան ի րա վա կան մշա կույ -
թի սահ ման նե րում1: Հա մա կարգ ման աշ խա -
տանք ներն ի րա կա նաց նե լու հա մար 528 թվա -
կա նին կազմ վեց պե տա կան հանձ նա ժո ղով` 10
հո գուց բաղ կա ցած, ո րը գլխա վո րում էր հայտ նի
ի րա վա բան Տ րի բո նիա նո սը: 529 թվա կա նի ապ -
րի լին հանձ նա ժո ղո վը հրա պա րա կեց կայ սե րա -
կան սահ մա նադ րու թյուն նե րի ժո ղո վա ծուն` 12
գրքից: Հրա պա րա կու մից հե տո մինչ այդ ե ղած
ժո ղո վա ծու նե րը և օ րենսգր քե րը կորց րին ի րենց
ի րա վա բա նա կան ու ժը: Այդ նախ նա կան աշ խա -
տանք նե րից հե տո 530 թվա կա նի դեկ տեմ բե րին
կազմ վեց մի նոր հանձ նա ժո ղով` 16 հո գուց բաղ -
կա ցած, ո րը դարձ յալ ղե կա վա րում էր Տ րի բո -
նիա նո սը: Հանձ նա ժո ղո վը կա տա րեց հսկա յա -
կան աշ խա տանք` ու սում նա սի րե լով և ծաղ կա -
քաղ ա նե լով հռո մայե ցի ի րա վա բան նե րի ա վե լի
քան 1500 աշ խա տու թյուն, և 533 թվա կա նի դեկ -
տեմ բե րին հրա պա րա կեց Դի գեստ նե րը (Digesta)
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1 Համակարգման մասին մանրամասն տե՛ս Римское частное право. Под ред. проф. И. Б. Новицкого и проф. И. С.
Петерского.– М., «Юрист», 1996, էջ 40-44. Перетерский И. С., Дигесты Юстиниана. Очерки по истории составления
и общая характеристика. М., 1956:
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կամ Պան դեկտ նե րը (Pandectae): Իսկ մինչ այդ՝
533 թվա կա նի նո յեմ բե րին, հրա պա րակ վել էր
«Ինս տի տու ցիա նե րը», ո րը կազմ վել էր ի րա վա -
բան Գա յո սի «Ինս տի տու ցիա նե րի» օ րի նա կով:

Խո շոր կո դի ֆի կա ցիոն աշ խա տան քը զու -
գորդ վում էր հա սա րա կա կան-քա ղա քա կան պայ -
ման նե րին հա մա պա տաս խան` միա պե տա կան
իշ խա նու թյան նոր ի րա վա քա ղա քա կան հա յե -
ցա կար գի մշակ մամբ, ո րի շնոր հիվ 534 թվա կա -
նին հրա պա րակ վեց կայ սե րա կան սահ մա նադրու -
թյուն նե րի վե րամ շակ ված օ րենս գիր քը (Codex):

Այս պի սով՝ ի րա վուն քի պատ մու թյան մեջ
մեզ հայտ նի ա ռա ջին խո շոր կո դի ֆի կա ցիոն
աշ խա տան քը, ո րը տևեց 528 թվա կա նից մինչև
534 թվա կա նը, հա ջո ղու թյամբ պսակ վեց:

Օ րենք նե րի այդ ժո ղո վա ծուն XII դա րում
ստա ցավ Corpus juris civilis ան վա նու մը: Ժո ղո -
վա ծուն ու ժի մեջ մտնե լուց հե տո (534թ.) լրաց -
վեց Հուս տի նիա նոս կայ սեր նո վել նե րով (Novellae
– Նոր օ րենք ներ):

Gorpus juris civilis-ը բաղ կա ցած է չորս միմ -
յանց հա ջոր դող մա սե րից2: Ա ռա ջին մա սը` «Ինս -
տի տու ցիա նե րը» (Institutiones), հռո մեա կան ի -
րա վուն քի հի մունք նե րն են` ի րա վա կի րառ ման և
մաս նա վոր ի րա վուն քի ընդ հա նուր սկզբունք նե -
րը: Բաղ կա ցած է 4 գրքից և 987 տիտ ղո սից3:
Գր քե րի հիմ նա կան բո վան դա կու թյունն է` 1. ընդ -
հա նուր ուս մունք ի րա վուն քի և ի րա վուն քի սուբ -
յեկտ նե րի մա սին, 2. գույ քա յին ի րա վուն քի ընդ -
հա նուր ինս տի տուտ նե րը, 3. պար տա վո րա կան
ի րա վունք, 4. ուս մունք հայ ցե րի և դա տա րա նում
ի րա վա կի րառ ման սկզ բունք նե րի մա սին: Այդ
ժա մա նակ վա նից ի րա վա կան նոր մե րի նման
հա մա կար գու մը կոչ վում է ինս տի տու ցիո նալ:

Ժո ղո վա ծուի երկ րորդ և ա ռա վել ընդգրկուն
մա սը` Դի գեստ նե րը կամ Պան դեկտ նե րը (Di-
gesta, Pandectae), բաղ կա ցած է 50 գրքից և
432 տիտ ղո սից4: Այս տեղ օգ տա գործ ված են 39
հե ղի նակի մոտ 1500 աշ խա տու թյուն:

Ամ բողջ նյու թը պայ մա նա կա նո րեն բա ժան -
վում է 7 մա սի: Ա ռա ջին մա սում (1-4 գրքեր) խոս -
վում է ի րա վուն քի և ի րա վուն քի սուբ յեկ տի ընդ -
հա նուր հար ցե րի մա սին, երկ րոր դում (5-11 գրքեր)`
սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի պաշտ պա նու թյան

մա սին, եր րոր դում (12-19 գրքեր)` երկ կող մա նի
պար տա վո րու թյուն նե րի մա սին, չոր րոր դում (20-
27 գրքեր)` պար տա վո րու թյուն նե րի կա տար ման
ա պա հով ման, ըն տա նե կան և խ նա մա կա լու թյան
ի րա վունք նե րի ի րաց ման հետ կապ ված պար -
տա վո րու թյուն նե րի մա սին, հին գե րոր դում (28-
36 գրքեր)` կտա կի մա սին, վե ցե րոր դում (37-43
գր քեր)` դա տա րա նի ընդ դա տու թյա նը են թա կա
տար բեր ի րա վա կան հա կա սու թյուն նե րի մա սին,
յո թե րոր դում (44-49 գրքեր) քրեա կան և հան րա -
յին ի րա վուն քի հետ կապ ված հար ցե րի պար զա -
բա նում ներն են, իսկ վեր ջին` 50-րդ գիր քը նվիր -
ված էր հին ի րա վա բա նա կան տեր մին նե րի,
դարձ վածք նե րի, ար տա հայ տու թյուն նե րի, ա սաց -
վածք նե րի մեկ նու թյա նը:

Ժո ղո վա ծուի եր րորդ մա սը` Հուս տի նիա -
նո սի օ րենս գիր քը (Codex) հա մա կար գել էր 4600
կայ սե րա կան սահ մա նադ րու թյուն` 117 թվա կա -
նից սկսած: Բաղ կա ցած է 12 գրքից և 765 տիտ -
ղո սից:

Ա ռա ջին գիր քը պա րու նա կում է ե կե ղե ցա -
կան ի րա վուն քին, ի րա վուն քի աղբ յուր նե րին և
պե տա կան ծա ռա յող նե րի պար տա կա նու թյա նը
վե րա բե րող հար ցե րը, 2-8 գրքե րում ամ փոփ -
ված են կայ սեր սահ մա նա դրու թյուն նե րը քա -
ղա քա ցիա կան ի րա վուն քի և դա տա վա րու թյան
մա սին, 9-րդ գիր քը նվիր ված է քրեա կան ի րա -
վուն քին, 10-12 գրքե րը վե րա բե րում են պե տա -
կան կա ռա վար մա նը, ֆի նանս նե րին և այլն:

Հա մա կարգ ման ընթացքում պահ պան վել
են սահ մա նադ րու թյուն նե րի հրա պա րակ ման
տա րեթ վե րը և կայ սե րա կան ա նուն նե րը:

Եվ, վեր ջա պես՝ ժո ղո վա ծուի չոր րորդ մա -
սը կոչ վում էր Նո վել ներ (Novellae)` բաղ կա ցած
168 նո վել ից (նոր օ րենք ներ), ո րոնք լրաց նում և
փո փո խում էին «Օ րենսգր քում» առկա դրույթ -
նե րը:

Ժո ղո վա ծուն, ամ բող ջու թյամբ վերց րած,
խո շոր նշա նա կու թյուն ու նե ցավ Բ յու զան դա կան
կայս րու թյան հա սա րա կա կան-քա ղա քա կան
կյան քում, ինչ պես նաև էա կան դեր խա ղաց այլ
երկր նե րի ազ գա յին օ րենսդ րու թյան և ի րա վա -
կան մշա կույ թի ձևա վոր ման ու զար գաց ման
գործում:

Օ
Ր

Ի
Ն

Ա
Կ

Ա
Ն

Ո
Ւ

Թ
Յ

Ո
Ւ

Ն
  №

1
1

0
  2

0
1

9

2 Հետազոտողներից ոմանք նովելները չեն համարում ժողովածուի բաղկացուցիչ մաս (օրինակ՝ տե՛ս Омельченко О.
Д., Римское право. Учебник. М., 2000, էջ 34 և այլն):

3 Տե՛ս Памятники римского права. Законы XII таблиц. Институции Гая. Дигесты Юстиниана. М., «Зеркало», 1997, էջ 16-151:
4 Տե՛ս նույն տեղը, էջ 152-598:
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Նշ ված հոդ վա ծը նվիր ված է տու ժո ղի հետ հաշտ վե լու հիմ քով քրեա կան պա տաս խա նա -
տվու թյու նից ա զա տե լու ինս տի տու տի պատ մա կան զար գաց մա նը: Ան կաս կած՝ քրեա կան ի րա -
վուն քը չի կա րող հիմն վել միայն պատ ժո ղա կան քա ղա քա կա նու թյան վրա: Այդ է վկա յում քրեա -
կան ի րա վուն քում քրեա կան պա տաս խա նատ վու թյու նից ա զա տե լու ինս տի տու տի նա խա տե սու -
մը: Քրեա կան ի րա վունքն իր առջև դրված խնդիր նե րի ի րա կա նա ցու մը տես նում է ոչ միայն
պատ ժի, այլև պատ ժից ա զա տե լու հնա րա վո րու թյան մեջ: Այս հան գա ման քը են թադ րում է, որ
քրեա կան օ րենսդ րու թյան մեջ նշված ինս տի տու տը պետք է ստա նա այն պի սի ի րա վա կան կար -
գա վո րում, ո րը կա պա հո վի դրա արդ յու նա վետ կի րա ռու թյու նը: Տու ժո ղի հետ հաշտ վե լու հիմ քով
քրեա կան պա տաս խա նատ վու թյու նից ա զա տե լու ինս տի տու տի պատ մա կան զար գաց ման ու -
սում նա սի րու թյու նը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս վեր հա նելու այն դրա կա նը և բա ցա սա կա նը, որն
առ կա է ե ղել դրա ի րա վա կան կար գա վոր ման մեջ:

Բա նա լի բա ռեր. ք րեա կան պա տաս խա նատ վու թյուն, պա տիժ, տու ժող, նե րում, հաշ տե ցում,
օ րենսդ րու թյուն:

НЕЛЛИ АШРАФЯН
Старший прокурор управления по делам о преступлениях 
коррупционной и экономической направленности 
Генеральной прокуратуры РА

ИСТАРИЧЕСКОЕ РАЗВИТИЕ ИНСТИТУТА ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ УГОЛОВНОЙ 
ОТВЕТСТВЕННОСТИ В СВЯЗИ С ПРИМИРЕНИЕМ С ПОТЕРПЕВШИМ В УГОЛОВНОМ 

ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ АРМЕНИИ

Данная статья посвящена историческому развитию института освобождения от уголовной
ответственности в связи с примирением с потерпевшим. Без сомнения, уголовное право не
может основываться только на карательной политике. Об этом свидетельствует предусмотрение
института освобождения от уголовной ответственности в уголовном праве. Уголовное право
видит в выполнении своих задач не только наказание, но и возможность освобождения от
наказания. Это обстоятельство предполагает, что институт в уголовном законодательстве, должен
получить такое правовое регулирование, которое обеспечит его эффективное применение.
Изучение исторического развития института освобождения от уголовной ответственности на
основе примирения с потерпевшим дает возможность выявить положительные и отрицательные
стороны, которые существовали в его правовом урегулировании.

Ключевые слова: уголовная ответственность, наказание, потерпевший, помилование, при-
мирение, законодательство.
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NELLI ASHRAFYAN
Senior Prosecutor of the Department for Combating Corruption and 
Economic Crimes of the Prosecutor General’s Office 
of the Republic of Armenia

HISTORICAL DEVELOPMENT OF THE INSTITUTION OF RELEASE FROM CRIMINAL LIABILITY
IN CONNECTION OF RECONCILIATION WITH THE VICTIM IN THE CRIMINAL LEGISLATION 

OF ARMENIA

This article is devoted to the historical development of the institution of release from criminal
liability in connection of reconciliation with the victim. No doubt that criminal law cannot be based
only on punitive policies. This is evidenced by the provision of the institution of release from criminal
responsibility in criminal law. Criminal law sees the fulfillment of the tasks set for itself not only in the
application of punishment, but also in the possibility of release from punishment. This circumstance
assumes that this institution in the criminal law should receive a legal regulation to ensure its effective
application.

The study of the historical development of the institution of release from criminal liability in
connection of reconciliation with the victim gives an opportunity to reveal the positive and negative
sides that existed in its legal settlement.

Keywords: criminal liability, punishment, victim, forgiveness, reconciliation, legislation.
_______________________________________________________________________________________________

* * *
_______________________________________________________________________________________________

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

ԱՆՉԱՓԱՀԱՍՆԵՐԻ ԽՄԲԱՅԻՆ ՀԱՆՑԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆԸ ՆՊԱՍՏՈՂ
ՈՐՈՇ ԳՈՐԾՈՆՆԵՐԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ

Հոդ վա ծում կա տար վել է ան չա փա հաս նե րի խմբա յին հան ցա վո րու թյան կան խար գել ման
հա մար կարևոր նշա նա կու թյուն ու նեցող պատ ճառ նե րի և պայ ման նե րի ու սում նա սի րու թյուն: 

Ըստ հե ղի նա կի՝ ան չա փա հա սի ան ձի ձևա վո րու մը տե ղի է ու նե նում կեն սա գոր ծու նեու թյան
այն պի սի ո լոտ նե րում, ինչ պի սիք են ըն տա նե կան հա րա բե րու թյուն նե րը, կրթու թյու նը, աշ խա -
տան քը և ժա ման ցը, ո րոնք էլ ազ դում են ա ճող սերն դի հոգևոր, ֆի զի կա կան և ին տե լեկ տուալ
զար գաց ման վրա: Հետևա բար՝ նշված ո լորտ նե րում էլ պետք է փնտրել ան չա փա հաս նե րի շրջա -
նում տե ղի ու նե ցող երևույթ նե րի վրա բա ցա սա բար ազ դող գոր ծոն նե րը: 

Հոդ վա ծում ներ կա յաց ված են ան չա փա հաս նե րի սո ցիա լա կա նաց ման գոր ծըն թա ցի վրա
բա ցա սա բար ազ դող այն հիմ նա կան գոր ծոն նե րը, ո րոնք էլ պայ մա նա վո րում են ան չա փա հաս -
նե րի խմբա յին հան ցա վո րու թյու նը: 

Բա նա լի բա ռեր. ան չա փա հաս, ան չա փա հաս նե րի խմբա յին հան ցա վո րու թյուն, ան չա փա -
հաս նե րի սո ցիա լա կա նա ցում, ըն տա նի քի բա ցա սա կան ազ դե ցու թյուն, հան ցա վո րու թյա նը նպաս -
տող գործոն:
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РИПСИМЕ ХАЧАТРЯН 
Старший преподаватель кафедры 
Уголовного права и криминологии
факультета правоведения Академии
Образовательного комплекса Полиции РА,
майор полиции,
соискатель кафедры уголовного права ЕГУ

АНАЛИЗ НЕКОТОРЫХ ФАКТОРОВ, СПОСОБСТВУЮЩИХ ГРУППОВОЙ ПРЕСТУПНОСТИ
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

В статье рассматриваются причины и условия, имеющие важное значение для предупреждения
групповой преступности среди несовершеннолетних.

По мнению автора, формирование личности несовершеннолетнего происходит в таких
сферах жизнедеятельности, как семейные отношения, образование, работа и досуг, которые
оказывают влияние на духовное, физическое и интеллектуальное развитие подрастающего по-
коления. Следовательно, в указанных сферах и следует искать факторы,оказывающие негативное
влияние на процессы, происходящие с несовершеннолетними. В статье представлены основные
факторы, отрицательно влияющие на процесс социализации несовершеннолетних и обуславли-
вающие групповую преступность несовершеннолетних. 

Ключевые слова: несовершеннолетний, групповая преступность несовершеннолетних, от-
рицательное влияние семьи, факторы, способствующие преступности.

HRIPSIME KHACHATRYAN
Senior lecturer at Police Academy of
Police Educational Complex of RA, 
Department of Law, Chair of Criminal 
Law and Criminology, Police Major

ANALYSIS OF SOME FACTORS FOSTERING JUVENILES’ GROUP CRIMINALITY

The study of reasons and conditions having crucial importance for prevention of juveniles’ group
criminality has been carried out in the article. 

According to the author, the juvenile’s personality is being formed in such spheres of social
activity, as domestic and working relationships, education, leisure, which should affect on juvenile’s
mental, physical and intellectual development. Therefore, it is necessary to seek the factors, negatively
affecting on juveniles’ behavior, in mentioned fields.

The main factors negatively affecting on juveniles’ socialization have been presented in the
article, which also determine the juveniles’ group criminality.

Keywords: juvenile, juveniles’ group criminality, juveniles’ socialization, negative impact of
family, factor fostering criminality.
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ՀՈՎՍԵՓ ՔՈՉԱՐՅԱՆ
Հայ-ռուսական պետական համալսարանի
Իրավունքի և քաղաքականության ինստիտուտի
մագիստրանտ

ՀՀ ՔՐԵԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԳՐՔԻ 205–ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԸ ՆՈՐ ՕՐԵՆՍԴՐԱԿԱՆ
ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԼՈՒՅՍԻ ՆԵՐՔՈ

Հե տա զո տու թյու նը նվիր ված է ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 205-րդ հո վա ծի վեր լու ծու թյա նը:
Հե ղի նա կը հան գում է այն եզ րա կա ցու թյան, որ նշված հոդ վա ծի դիս պո զի ցիան ու նի շա րադրման
այն պի սի թե րու թյուն ներ, ո րոնք դժվա րա ցնում են դրա գործ նա կան կի րա ռու մը: Վեր լու ծու թյան
արդ յուն քով հե ղի նակն ա ռա ջար կում է խմբագ րել ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 205-րդ հոդ վա ծը, ա -
պա ներ կա յաց նում դիս պո զի ցիա յի իր տար բե րա կը: 

Բա նա լի բա ռեր. հարկ, տուրք, պար տա դիր վճար ներ, հար կե րից խու սա փե լը:

ОВСЕП КОЧАРЯН
Российско-Армянский государственный университет,
Институт права и политики,
магистрант

СТАТЬЯ 205 УГОЛОВНОГО КОДЕКСА РА В СВЕТЕ НОВЫХ ЗАКОНОДАТЕЛЬНЫХ 
ИЗМЕНЕНИЙ

Исследование посвящено анализу статьи 205 Уголовного кодекса РА. Автор приходит к
выводу, что диспозиция вышеупомянутой статьи имеет такие недостатки, которые не позволяют
правильно применить ее на практике. В заключение автор предлагает изменить статью 205 Уго-
ловного кодекса РА и представляет свой вариант диспозиции статьи.

Ключевые слова: налог, пошлины, обязательные платежи, уклонение от уплаты налогов.

HOVSEP KOCHARYAN
Russian-Armenian state university,
Institute of Law and Politics,
Magister

THE ARTICLE 205 OF THE RA PENAL CODE IN THE LIGHT OF NEW LEGISLATIVE CHANGES

The study focuses on the analysis of the article 205 of RA Penal Code. The author comes to the
conclusion that the disposition of the above-mentioned article has such disadvantages that do not
allow the right practical application of it. As a conclusion the author proposes to change the article
205 of RA Penal Code and presents his version of the article disposition.

Keywords: tax, duties, obligatory payments, tax evasion.
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ՀԱՅԿ ԱՎԵՏՅԱՆ
Հայաստանի Ամերիկյան համալսարանի իրավագիտության
ֆակուլտետի մագիստրատուրայի առաջին կուրսի ուսանող

ՕՐԵՆՔԻ ՀԵՏԱԴԱՐՁ ՈՒԺԻ ԱՐԳԵԼՔԸ “NULLUM CRIMEN SINE LEGE” 
ՍԿԶԲՈՒՆՔԻ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ

Սույն հոդ վա ծում նախ, որ պես պատ մա կան ակ նարկ, քննարկ վում է միայն օ րեն քի հի ման
վրա հան ցան քի և պատ ժի նա խա տես ման սկզբուն քը, դրա օ րենսդ րա կան ամ րագ րում նե րը։ Այ -
նու հետև անդ րա դարձ է կա տար վում այդ սկզբուն քի մաս նա վոր դրսևոր մա նը՝ քրեա կան ի րա վուն -
քի անկ յու նա քա րա յին սկզբունք նե րից մե կին՝ ան ձի ի րա վա կան վի ճա կը վատ թա րաց նող օ րեն քի
հե տա դարձ ու ժի ար գել քին։ Նկա րագր վում են սկզբուն քի դերն ու նշա նա կու թյու նը, նաև տար բեր
երկր նե րի (Հա յաս տան, Միաց յալ Թա գա վո րու թյուն, Գեր մա նիա) դա տա րան նե րի և մար դու ի րա -
վունք նե րի Եվ րո պա կան դա տա րա նի ո րո շում նե րն այդ սկզբուն քի առն չու թյամբ։ Հոդ վա ծում
ընդգծ վում է դա տա րան նե րի կող մից նոր մե րի ճիշտ մեկ նա բան ման ու կի րառ ման կարևո րու թյու -
նը, և վեր ջում հե ղի նա կը հան գում է հետևու թյան, որ, նոր մե րի ճիշտ մեկ նա բան ման և կի րառ ման
շնորհիվ՝ ի րա վուն քի սկզբունք նե րը, այդ թվում՝ ան ձի ի րա վա կան վի ճա կը վատ թա րաց նող օ րեն -
քի հե տա դարձ ու ժի ար գել քի սկզբուն քը, ո րո շա կի բա ցա ռիկ դեպ քե րում են թա կա են սահ մա նա -
փակ ման, ե թե դա բխում է ի րա վուն քի գե րա կա յու թյան սկզբուն քից և ծա ռա յում է ար դա րու թյա նը։

Բա նա լի բա ռեր. օ րի նա կա նու թյուն, հե տա դարձ ուժ, ՄԻԵԴ:

АЙК АВЕТЯН
Студент магистратуры первого курса юридического факультета
Американского Университета Армении.

ЗАПРЕТ ОБРАТНОЙ СИЛЫ ЗАКОНА В КОНТЕКСТЕ ПРИНЦИПА
“NULLUM CRIMEN SINE LEGE”

В данной статье, во-первых, как исторический очерк, обсуждаются принцип предусмотрения
преступления и наказания только по закону и его законодательные установления. Затем рассмат-
ривается частное явление этого принципа, одно из основ уголовного права – запрет обратной
силы закона, ухудшающего положение лица. Описывается роль и значение принципа, также су-
дебные решения разных стран (Армения, Соединённое Королевство, Германия) и Европейского
Суда по Правам Человека. В статье подчёркивается важность правильного интерпретирования и
применения закона судом. В конце автор приходит к выводу, что, в результате правильного ин-
терпретирования и применения закона принципы права, в том числе – запрет обратной силы
закона, могут ограничиваться, если это служит правосудию и исходит из верховенства права.

Ключевые слова: законность, обратная сила, ЕСПЧ.

HAYK AVETYAN
First year student of Law Faculty (LL.M) 
of American University of Armenia

PROHIBITION OF RETROACTIVITY OF LAW IN THE CONTEXT OF THE 
“NULLUM CRIMEN SINE LEGE” PRINCIPLE

This article, first of all, as a historical overview, discusses the principle of “no crime and no
punishment without law,” and also its legislative provisions. Then it discusses the particular expression
of that principle; one of the cornerstones of criminal law - prohibition of retrospective application of
deteriorating law of a person’s legal status. The author prescribes the meaning and the role of the
principle and judicial decisions of diverse states (Armenia, UK, Germany) and the European Court of
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Human Rights. The article also mentiones the obligation of courts to interpret and apply laws in a
right way, and eventually, the author concludes, that as a result of right interpretation and application
of laws, legal principles can be restricted if it serves to justice and derives from the Rule of Law.

Keywords: legality, retroactivity, ECHR.
_______________________________________________________________________________________________

* * *
_______________________________________________________________________________________________

ԱՐԹՈՒՐ ՂԱՄԲԱՐՅԱՆ 
Հայ–ռուսական համալսարանի պետության և իրավունքի
տեսության ու պատմության ամբիոնի վարիչ, 
ՀՀ վաստակավոր իրավաբան, իրավ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր

ԼՌՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՊԱՅՄԱՆԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ 
(ՀԱՄԱՏԵՍԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ)

Լռու թյու նն ի րա վա բա նա կան փաստ է, ո րը մի դեպ քում ան մի ջա պես է ա ռա ջաց նում ի րա -
վա կան հետևանք ներ, մեկ այլ դեպ քում՝ ի րա վա կան հետևանք ներ է ա ռա ջաց նում միջ նոր դա -
վոր ված` են թադր յալ կամ ֆիկ տիվ կա մա հայտ նու թյան (հա մա ձայ նու թյան կամ ան հա մա ձայ նու -
թյան) մի ջո ցով: 

Լռու թյու նը՝ որ պես ա ռեղծ վա ծա յին երևույթ, ի րա վա կան կյան քում ա վե լի շատ ստեղ ծում է
ա նո րո շու թյուն, քան ո րո շա կիու թյուն, ա վե լի շատ հար ցեր է ա ռա ջաց նում, քան պա տաս խա ներ
է տա լիս։ Ընդ հա նուր կա նոնն այն է, որ լռու թյունն ինք նին որևէ կամք չի ար տա հայ տում, ո՛չ «հա»
է, ո՛չ «չէ»։ Բա ցա ռիկ դեպ քե րում լռու թյու նը կա րող է կամք ար տա հայ տել` 1) պո զի տիվ ի րա վուն -
քով նա խա տես ված դեպ քե րում, 2) գոր ծար քով նա խա տես ված դեպ քե րում, կամ 3) կոնկ րետ ի -
րա վի ճա կի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րից ել նե լով, երբ` ա) ի րա վուն քը կամ գոր ծար քը լռում է
լռու թյան մա սին, և բ) կոնկ րետ ի րա վի ճա կում լռու թյու նը են թադ րա բար պետք է մեկ նա բա նել որ -
պես հա մա ձայ նու թյուն կամ ան հա մա ձայ նու թյուն։ Հե ղի նա կը կար ծում է, թե ժա մա նա կա կից
կյան քում, որ տեղ ի րա վա կան ո րո շա կիու թյու նը սահ մա նադ րա կան ար ժեք է և օ րե ցօր ընդ լայ -
նում է իր գոր ծո ղու թյան ո լոր տը, լռու թյու նից բխող կամ քի բո վան դա կու թյու նը պետք է նա խա -
պես ո րո շել պո զի տիվ ի րա վուն քով կամ գոր ծար քով:

Լռել յայն հա մա ձայ նու թյունն անհ րա ժեշտ է տար բե րա կել ուղ ղա կի (պո զի տիվ) հա մա ձայ նու -
թյու նից։ Ուղ ղա կի հա մա ձայ նու թյուն ներ կա յաց նե լու ձևա չա փով կամ քի ար տա հայ տու մն ու նի
մեկ ճա նա պարհ, այն է` ուղ ղա կի կա մա հայտ նու թյու նը (գրա վոր, բա նա վոր կամ կոնկլ յու դենտ
գոր ծո ղու թյամբ)։ Ուղ ղա կի (պո զի տիվ) հա մա ձայ նու թյան բա ցա կա յու թյու նը թեև լռու թյուն է, սա -
կայն լռել յայն հա մա ձայ նու թյուն չէ։ Հա մա ձայ նու թյան ակ տի բա ցա կա յու թյունն ան հա մա ձայ նու -
թյուն է։

Ա ռար կու թյուն (ան հա մա ձայ նու թյուն) չներ կա յաց նե լու ձևա չա փով կամ քի ար տա հայ տու մն
ու նի եր կու ե ղա նակ` ուղ ղա կի և լռել յայն կա մա հայտ նու թյուն։ Ա ռա ջին դեպ քում` ան ձը, օ րի նակ`
գրա վոր հայտ նում է ա ռար կու թյուն չու նե նա լու մա սին, ինչից ուղ ղա կիորն տե սա նե լի է նրա կամ -
քը, երկ րորդ դեպ քում` ի րա վի ճա կի մա սին տե ղե կաց ված ան ձը լռում է, այ սինքն` որևէ ե ղա նա -
կով ա ռար կու թյուն չի ներ կա յաց նում, ինչի դեպ քում լռու թյու նը դիտ վում է որ պես պայ մա նա կան
հա մա ձայ նու թյուն։

Ի րա վա կան նոր մը ձևա կեր պե լիս, ե թե օ րենս դի րը տրա մա բա նա կան վեր լու ծու թյամբ եզ րա -
կաց նում է, որ լռու թյան պա րա գա յում բարձր է ան ձի հա մա ձայն լի նե լու հա վա նա կա նու թյու նը,
հա կա ռակ դեպ քում նա ա ռար կու թյուն կներ կա յաց ներ, ա պա գործ ու նենք ի րա վա կան կան խա -
վար կա ծի հետ։ Ի րա վա կան նոր մը ձևա կեր պե լիս, ե թե օ րենս դի րը լռու թյու նը դի տում է որ պես
կամ քի ար տա հայ տու թյուն (կա մա հայտ նու թյուն), ա պա գործ ու նենք ի րա վա կան ֆիկ ցիա յի հետ,
քա նի որ լռու թյան պայ ման նե րում հա մա ձայ նու թյան կամ ան հա մա ձայ նու թյան մա սին կա մա -
հայտ նու թյուն օբ յեկ տիվ աշ խար հում գո յու թյուն չու նի։
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Բա նա լի բա ռեր. լռու թյուն, ի րա վա կան ա նո րո շու թյուն, ի րա վա կան ֆիկ ցիա, ի րա վա կան
սուբս տի տու ցիա, ի րա վա կան կան խա վար կած, լռել յայն հա մա ձայ նու թյուն, ուղ ղա կի հա մա ձայ -
նու թյուն, ֆիկ տիվ վար չա կան ակտ, ֆիկ տիվ պաշ տո նա կան պար զա բա նու մ։

АРТУР ГАМБАРЯН 
Заведующий кафедры Теории и истории государства
и права Российско-Армянского университета, 
доктор юридических наук, профессор

МОЛЧАНИЕ И ПРАВОВЫЕ УСЛОВНОСТИ (ОБЩЕТЕОРЕТИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ)

Молчание является юридическим фактом и в одном случае вызывает правовые последствия,
а в другом случае вызывает правовые последствия опосредованно – при посредстве волеизъявления
(согласия либо несогласия).

Молчание, как таинственное явление, в правовой сфере скорее создает неопределенность,
чем определенность, оно больше вызывает вопросы, чем ответы. Общее правило такое, что
молчание само по себе не выражает какой-либо воли, оно не является ни “да՛”, ни “не՛т”. В исключи-
тельных случаях молчание может выражать волю: 1) в случаях, предусмотренных позитивным
правом; 2) в случаях, предусмотренных сделкой; 3) исходя из особенностей конкретной ситуации,
когда: а) право либо сделка молчит о молчании; и б) в конкретном случае молчание нужно толковать
как согласие либо несогласие. Автор считает, что в современном мире, где правовая определенность
является конституционной ценностью, день ото дня увеличивает сферу своею действия, содержание
воли, исходящей из молчания, надо решать позитивным правом либо сделкой.

Молчаливое согласие необходимо отделять от прямого (позитивного) согласия. Выражение
воли в формате прямого согласия, а именно – прямого волеизъявления (письменного, устного
либо конклюдентного действия). Отсутствие прямого (позитивного) согласия хотя и является мол-
чанием, однако не является молчаливым согласием. Отсутствие акта согласия является несогласием. 

Выражение воли в формате непредставления возражений (несогласия) имеет два способа –
прямое и молчаливое волеизъявление. В первом случае лицо, например, письменно, заявляет о
том, что не имеет возражений, из чего непосредственно видима его воля, во втором случае –
лицо, информированное о ситуации, молчит, следовательно, каким-либо способом не представляет
возражений, в случае чего молчание воспринимается как условное согласие. 

Если законодатель при формулировании правовой нормы, в результате логического анализа,
приходит к выводу, что в случае молчания высока вероятность того, что лицо может быть со-
гласно, в противном случае оно представило бы возражения, то мы имеем дело с правовой пре-
зумпцией. Если законодатель при формулировке правовой нормы, молчание воспринимает как
выражение воли (волеизъявление), то мы имеем дело с правовой фикцией, поскольку в объектив-
ном мире, в условиях молчания, волеизъявления о согласии либо несогласии нет. 

Ключевые слова: молчание, правовая определенность, правовая фикция, правовая
субстанция, правовая презумпция, молчаливое согласие, прямое согласие, фиктивный админи-
стративный акт, фиктивное официальное разъяснение.

ARTUR GHAMBARYAN
Head of the Department of Theory and History of State and Law, 
Russian-Armenian University, Doctor of Law, Professor

SILENCE AND LEGAL CONVENTIONS (THEORETICAL ANALYSIS)

Silence is a legal fact, which in one case causes legal consequences, and in the other case, causes
legal consequences indirectly - through the expression of the will (consent or disagreement).

Silence, as a mysterious phenomenon, in the legal sphere creates uncertainty rather than
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certainty, it causes questions rather than answers. The general rule is that silence by itself does not
express any will, it is neither “yes” nor “not”. In exceptional cases, silence may express the will: 1) in
cases provided for by positive law; 2) in the cases stipulated by the transaction; 3) on the basis of the
particular situation when: a) the right or the transaction is silent about silence; and b) in a particular
case, silence should be interpreted as consent or disagreement. The author believes that in the
modern world, where legal certainty is a constitutional value, day by day increases the scope of its
activities, the content of the will resulting from silence, must be solved by a positive law or a deal.

Tacit consent must be separated from direct (positive) consent. The expression of will in the
format of direct consent, namely, direct expression of will (written, oral, or implicit action). The
absence of direct (positive) consent, although it is silence, is not a tacit agreement. The absence of an
act of consent is a disagreement.

The expression of will in the format of non-submission of objections (disagreement) has two
methods - direct and tacit expression of will. In the first case, the person, for example, in writing,
declares that he has no objections, from which his will is directly visible, in the second case, the
person informed about the situation is silent, therefore, does not represent objections in any way, in
which case silence is perceived as conditional consent.

When formulating a legal norm, if the legislator, as a result of a logical analysis, comes to the
conclusion that if there is silence, there is a high probability that a person may agree, otherwise, he
would submit objections, then we are dealing with a legal presumption. When formulating a legal
norm, if the legislator’s silence is perceived as an expression of will, then we are dealing with a legal
fiction, since there is no will or disagreement in the objective world, in conditions of silence.

Keywords: silence, legal certainty, legal fiction, legal substance, legal presumption, tacit consent,
direct consent, fictitious administrative act, fictitious official explanation.
_______________________________________________________________________________________________

* * *
_______________________________________________________________________________________________

ՀԱՅԿ ԿԵՍՈՅԱՆ
ՀՀ վարչապետի աշխատակազմի իրավաբանական 
վարչության գլխավոր մասնագետ, 
իրավաբանական գիտությունների թեկնածու 

ՈՐՈՇ ՆԿԱՏԱՌՈՒՄՆԵՐ ՆԵՐՄԱՆ ԽՆԴՐԱՆՔԻ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ
ԲՈՎԱՆԴԱԿՈՒԹՅԱՆ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ՝ 2015 ԹՎԱԿԱՆԻ ՓՈՓՈԽՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՎ 

ՀՀ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ

Հոդ վա ծի շրջա նակ նե րում ու սում նա սի րու թյան ա ռար կա են ներ ման խնդրան քի ի րա վուն քի
սահ մա նադ րա կան բո վան դա կու թյա նը վե րա բե րող ո րոշ հիմ նախն դիր ներ՝ 2015 թվա կա նի փո -
փո խու թյուն նե րով ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան հա մա տեքս տում։ Կա տար ված վեր լու ծու թյան արդ -
յուն քով նշվում է, որ Սահ մա նադ րու թյամբ նա խա տես ված կար գա վո րու մը՝ դա տա պարտ յա լի
ներ ման խնդրան քի ի րա վուն քի մա սով, բա վա րար ո րո շա կի չէ հստակ պատ կե րաց նե լու հա մար
դա տա պարտ յալ նե րի ներ ման խնդրան քի ի րա վուն քի սահ մա նադ րա կան բո վան դա կու թյու նը։
Հոդ վա ծի շրջա նա կում կա տար ված վեր լու ծու թյամբ հիմ նա վոր վել է այն մո տե ցու մը, որ դա տա -
պարտ յա լին նե րում շնոր հե լը պե տու թյան կող մից մար դա սի րու թյան սկզբուն քի դրսևո րում է,
ուս տի չպետք է սահ մա նա փա կի՝ դա տա պարտ յա լի կող մից կա տար ված հան ցա գոր ծու թյան
բնույ թով և ծան րու թյամբ պայմանավորված։

Բա նա լի բա ռեր. ներ ման խնդրան քի ի րա վունք, դա տա պարտ յալ, խա ղա ղու թյան և մարդ -
կու թյան դեմ ուղղ ված հան ցա գոր ծու թյուն, նե րում, հա մա նե րու մ։ 
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АЙК КЕСОЯН
Главный специалист юридического
управления Аппарата Премьер-министра РА,
кандидат юридических наук

НЕКОТОРЫЕ ЗАМЕТКИ О КОНСТИТУЦИОННОМ СОДЕРЖАНИИ ПРАВА НА ПРОШЕНИЕ 
О ПОМИЛОВАНИИ В КОНТЕКСТЕ КОНСТИТУЦИИ РА С ИЗМЕНЕНИЯМИ 2015 Г.

В рамках статьи предметом исследования стали некоторые проблемы, относящиеся к кон-
ституционному содержанию права на просьбу о помиловании в контексте Конституции РА с из-
менениями 2015 года. В результате произведенного анализа отмечается, что предусмотренное
регулирование Конституции по части права осужденного на просьбу о помиловании не является
достаточно определенным для ясного представления конституционного содержания права осуж-
денного на просьбу о помиловании. В результате анализа, произведенного в рамках статьи, был
обоснован подход, что предоставление помилования осужденному государством является про-
явлением принципа гуманности, поэтому оно не должно ограничиваться характером и тяжестью
преступления, совершенного осужденным.

Ключевые слова: право на просьбу о помиловании, осужденный, преступление, направленное
против мира и человечества, помилование, амнистия.

HAYK KESOYAN
Office of the Prime Minister of the 
Republic of Armenia, legal department,
chief specialist, Phd 

SEVERAL VIEWS ON THE CONSTITUTIONAL CONTENT OF THE RIGHT TO THE APPEAL 
FOR PARDON WITHIN THE CONTEXT OF THE RA CONSTITUTION WITH AMENDMENTS 

OF 2015

Several problems in connection with of the right to the appeal for pardon within the context of
the RA Constitution with amendments of 2015 are the subject of the research within the framework of
the article. It is mentioned within the context of implemented analysis that the prescribed regulation
of the Constitution in connection with the right to the appeal for clemency isn’t enough definite for the
clear understanding of the constitutional content of convict’s right to the appeal for clemency. An
approach has been justified within the context of the analysis implemented in the article which
presents that provision of clemency to convict by state is a sign of the principle of humanity that’s why
it shan’t be restricted by essence and gravity of convict’s crime. 

Keywords: right to the appeal for pardon, convict, crime against peace and humanity, clemency,
amnesty.
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ՍԵՂՄԱԳՐԵՐ / АБСТРАКТЫ / ABSTRACTS

ԼԻԼԻԹ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ
Հայ-ռուսական համալսարան
Իրավունքի և քաղաքականության ինստիտուտ,
Հայ-ռուսական համալսարանի
Քաղաքացիական իրավունքի և քաղաքացիական դատավարության 
իրավունքի ամբիոնի դասախոս

ԱՌԱՎԵԼ ՍԵՐՏ ԿԱՊԻ ՍԿԶԲՈՒՆՔԻ ԿԻՐԱՌՈՒՄԸ ՆՅՈՒԹԱԿԱՆ ԵՎ 
ԴԱՏԱՎԱՐԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՈՒՄ

Սույն աշ խա տան քում հե ղի նա կի կող մից վեր լուծ վում է ա ռա վել սերտ կա պի սկզբուն քի ի րա -
վա կան էու թյու նը: Կա տար վել են մի ջազ գա յին ընդ դա տու թյան ո րոշ ման նպա տա կով ա ռա վել
սերտ կա պի սկզբուն քի կի րառ ման հա մե մա տա կան վեր լու ծու թյուն և դ րա հաս տա տու մը որ պես
կի րա ռե լի ի րա վունք: Հե ղի նա կի կող մից հիմ նա վոր վում է, որ ա ռա վել սերտ կա պի ո րոշ ման ո րոշ
չա փա նիշ ներ կաորղ են օգ տա գործ վել ինչ պես մի ջազ գա յին ընդ դա տու թյան, այն պես էլ կի րա ռե -
լի ի րա վուն քի ո րոշ ման հա մար:

Բա նա լի բա ռեր. ա ռա վել սերտ կա պի սկզբունք, մի ջազ գա յին ընդ դա տու թյուն, կի րառե լի
ին րա վունք, ի րա վուն քի ընտրություն: 

ЛИЛИТ ХАЧАТРЯН
Российско-Армянский университет,
Институт права и политики,
преподаватель в Российско-Армянском университете
на кафедре гражданского и гражданско-процессуального права

ПРИМЕНЕНИЕ ПРИНЦИПА НАИБОЛЕЕ ТЕСНОЙ СВЯЗИ В МАТЕРИАЛЬНОМ И 
ПРОЦЕССУАЛЬНОМ ПРАВЕ 

В данной работе автором была изучена правовая природа принципа наиболее тесной связи.
Был проведен сравнительный анализ применения принципа наиболее тесной связи для
определения международной подсудности и его определения в качестве применимого права.
Автором обосновывается вывод о том, что некоторые критерии определения наиболее тесной
связи могут быть применены как для определения международной подсудности, так и для опре-
деления применимого права. 

Ключевые слова: принцип наиболее тесной связи, международная подсудность, применимое
право, выбор права.

LILIT KHACHATRYAN
Russian-Armenian University,
Institute of Law and Policy,
Lecturer at Russian-Armenian University,
Department of Civil Law and Civil Procedure Law

THE APPLICATION OF THE PROPER LAW PRINCIPLE IN MATERIAL AND PROCEDURAL LAW

The present work analyzes the legal nature of the proper law principle. The author has conducted
a comparative study of application of the proper law principle for the purpose of determining
international jurisdiction and its choice as applicable law. The author supports the conclusion that
certain criteria, applied for the determination of proper law may be used both to determine
international jurisdiction and applicable law. 

Keywords: proper law principle, international jurisdiction, applicable law, choice of law.
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ԱՆԱՀԻՏ ԱՅՎԱԶՅԱՆ
ՀՀ ԳԱԱ Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և 
իրավունքի ինստիտուտի հայցորդ,
ՀՀ փաստաբանների պալատի անդամ, փաստաբան

ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՍՈՒԲՅԵԿՏԻ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՀԱՅՑԵԿԱՐԳԵՐԸ

Սույն հոդ վա ծում հե ղի նա կը ման րազ նին ու սում նա սի րում է ի րա վուն քի սուբ յեկ տի հիմ նա -
կան հա յե ցա կար գա յին մո տե ցում նե րը և սահ մա նու մը ժա մա նա կա կից ի րա վա գի տու թյան մեջ։
Հե ղի նա կը բա ցա հայ տում է ի րա վուն քի սուբ յեկ տի էու թյու նը և յու րա քանչ յուր հա յե ցա կար գի բո -
վան դա կու թյու նը, ո րի հա մա ձայն՝ ի րա վուն քի սուբ յեկ տն ի րա վա բա նա կան անձ է՝ բնա կան, ա -
նօ տա րե լի ի րա վունք նե րով, պար տա կա նու թյուն նե րով և ի րա վա սուբ յեկ տու թյամբ օժտված։ 

Բա նա լի բա ռեր . ի րա վա բա նա կան անձ, ի րա վուն քի սուբ յեկտ, ի րա վա սուբ յեկ տու թյուն,
բնա կան ի րա վունք ներ, սուբ յեկ տիվ ի րա վունք ներ, ի րա վա բա նա կան պար տա կա նու թյուն ներ, ի -
րա վա գի տու թյու ն։ 

АНАИТ АЙВАЗЯН
Соискатель Института философии, социологии и права НАН РА,
член палаты адвокатов РА, адвокат

ОСНОВНЫЕ КОНЦЕПЦИИ СУБЪЕКТА ПРАВА

В данной статье автор обстоятельно рассматривает основные концептуальные подходы к
определению субъекта права в современной юриспруденции. Автор раскрывает сущность и со-
держание каждой концепции субъекта права и выдвигает собственные интерпретации содержания
субъекта права, согласно которым субъект права – юридическое лицо, обладающее естественными,
неотчуждаемыми правами, обязанностиями и правосубъекностью.

Ключевые слова: юридическое лицо, субъект права, правосубъектность, естественные
права, субъективные права, юридические обязанности, юриспруденция.

ANAHIT AYVAZYAN
PHD student, Post-graduate researcher
Of Philosophy, Sociology and Law of NAS RA,
Member of the Chamber of Advocates of RA, advocate

MAIN THEORIES OF THE SUBJECT OF LAW

In this article, the author thoroughly examines the main conceptual approaches to the definition
of the subject of law in modern jurisprudence. The author reveals the essence and content of each
theory of the subject of law and propounds her own interpretations of the content of the subject of
law, according to which the subject of law is the legal entity possessing natural, inalienable rights, re-
sposibilities and legal personality.

Keywords: legal person, subject of law, legal personality, natural rights, subjective rights,
juridical obligations, jurisprudence.
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ՍԱՐԳԻՍ ԱՐՄԵՆԱԿՅԱՆ
ՀՀ ԳԱԱ Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի 
և իրավունքի ինստիտուտի հայցորդ

ՀՌՈՄԵԱԿԱՆ ԴԱՍԱԿԱՆ ԵՎ ՀԵՏԴԱՍԱԿԱՆ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅԱՆ ԿՈԴԻՖԻԿԱՑԻԱՆ

Սույն հոդ վա ծում հե ղի նա կը հան գա մա նո րեն քննար կել է հռո մեա կան օ րենսդ րու թյան կո -
դի ֆի կա ցիա յի (հա մա կարգ ման) հետ կապ ված հար ցե րը, ինչ պես նաև կո դի ֆի կա ցիա յի դերն ու
նշա նա կու թյու նը մայր ցա մա քա յին ի րա վուն քի զար գաց ման գոր ծում:

Բա նա լի բա ռեր. հռո մեա կան ի րա վունք, օ րենսդ րու թյուն, կո դի ֆի կա ցիա, ֆի գեստ ներ, եվ -
րո պա կան ի րա վունք, ի րա վա բա նա կան տեխնիկա:

САРГИС АРМЕНАКЯН
Соискатель Института философии, 
социологии и права НАН РА 

КОДИФИКАЦИЯ РИМСКОГО КЛАССИЧЕСКОГО И ПОСТКЛАССИЧЕСКОГО 
ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА

В данной статье подробно рассматриваются вопросы, касающиеся кодификации (система-
тизации) римского законодательства, а также роли и значения кодификации в развитии конти-
нентального права.

Ключевые слова: римское право, законодательство, кодификация, дигесты, европейское
право, правовая техника.

SARGIS ARMENAKYAN
Phd student of the 
Institute of Philosophy, Sociology 
and Law of NAS RA 

CODIFICATION OF THE ROMAN CLASSICAL AND POST-CLASSICAL LEGISLATION

In this article the author thoroughly discusses issues concerning the codification (systematization)
of the Roman legislation, the role and importance of the codification in the development of the
Continental Law.

Keywords: Roman Law, legislation, codification, digests, European Law, legal technique. 
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ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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