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ՀՀ գլխա վոր դա տա խա զի տե ղա կալ Դա -
վիթ Մել քոն յա նը ՄԱԶԾ ա ռա քե լու թյան պատ -
վի րա կու թյան հետ քննար կել է Հա յաս տա նում
դա տաի րա վա կան հա մա կար գի բա րե փո խում -
նե րին ա ջակ ցու թյանն առնչ վող հար ցեր

ՀՀ գլխա վոր դա տա խա զի տե ղա կալ Դա -
վիթ Մել քոն յանն այ սօր ըն դու նել է ՄԱԿ-ի Զար -
գաց ման ծրագ րե րի տեխ նի կա կան շրջա նա կա -
յին ա ռա քե լու թյան պատ վի րա կու թյա նը:

Ող ջու նե լով փոր ձա գետ նե րի խմբին՝ Դա -
վիթ Մել քոն յա նը նշել է, որ ՀՀ դա տա խա զու -
թյու նը ՄԱԿ-ի տար բեր կա ռույց նե րի հետ գոր -
ծակ ցու թյան մեծ փորձ ու նի, ո րը վեր ջին շրջա -
նում ա վե լի ին տեն սիվ բնույթ է ստա ցել՝ հա մա -
տեղ տար բեր ծրագ րե րի ի րա կա նաց մամբ: Նա
կարևո րել է Հա յաս տա նի դա տաի րա վա կան ո -
լոր տի բա րե փո խում նե րի կա րիք նե րի, կար ճա -
ժամ կետ և եր կա րա ժամ կետ խնդիր նե րի, բա -
ղադ րիչ նե րի գնա հատ ման ՄԱԶԾ ա ռա քե լու -
թյու նը հատ կա պես ինս տի տու ցիո նալ և օ րենս -
դրա կան բա րե փո խում նե րին ցու ցա բեր վող
աջակ ցու թյունն ա ռա վել թի րա խա յին և նպա -
տա կա յին դարձ նե լու տե սանկ յու նից:

Պատ վի րա կու թյան ան դամ ներն ի րենց հեր -
թին կարևո րել են Հա յաս տա նում ար դա րա դա -
տու թյան հա մա կար գի ու ժե ղաց մա նը, թա փան -
ցի կու թյանն ու հաշ վետ վո ղա կա նու թյան մե խա -
նիզմ նե րի ներդր մանն ուղղ ված բա րե փո խում -
նե րի մեկ նար կը՝ նշե լով, որ ի րենց նպա տակն է
հստա կեց նել այդ գոր ծըն թա ցին ՄԱԶԾ հնա -
րա վոր ա ջակ ցու թյան ոչ միայն հիմ նա կան ուղ -

ղու թյուն նե րը, այլ նաև մի ջոց ներն ու ծա վալ նե -
րը:

Հան դիպ ման ըն թաց քում քննարկ վել է կո -
ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րի հա մա կար գա յին նոր
մե խա նիզմ նե րի ներդր մա նը, միաս նա կան հա -
կա կո ռուպ ցիոն մարմ նի մո դե լի պայ ման նե րում
կո ռուպ ցիոն քրեա կան գոր ծե րով քրեա կան ար -
դա րա դա տու թյան ի րա կա նաց ման ու դա տա -
խա զա կան վե րահս կո ղու թյան արդ յու նա վե տու -
թյա նը, կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րում քննիչ նե -
րի, դա տա խազ նե րի, դա տա վոր նե րի մաս նա -
գի տա կան կա րո ղու թյուն նե րի զար գաց ման մե -
թոդ նե րին, դա տա վոր նե րի և դա տա խազ նե րի
բա րե վար քու թյան չա փո րո շիչ նե րին, կար գա -
պա հա կան վա րույթ նե րին վե րա բե րող հար ցե -
րի լայն շրջա նակ:

ՀՀ գլխա վոր դա տա խա զի տե ղա կալ Դա -
վիթ Մել քոն յա նը ման րա մասն ներ կա յաց րել է
պե տա կան կա ռա վար ման հա մա կար գի կա -
ռուց ված քում ՀՀ դա տա խա զու թյան դե րը, ինչ -
պես նաև դա տա խազ նե րի ան կա խու թյան սահ -
մա նադ րաի րա վա կան երաշ խիք ներն ու հիմնա -
կան գոր ծա ռույթ նե րը: Անդ րա դարձ է կա տար -
վել ներ կա յում հան ցա վո րու թյան դեմ պայ քա -
րում ՀՀ դա տա խա զու թյան հիմ նա կան ա ռաջ -
նա հեր թու թյուն նե րին ու մար տահ րա վեր նե րին,
ո րոնց շրջա նա կում ՀՀ գլխա վոր դա տա խա զի
տե ղա կալն ա ռանձ նաց րել է հատ կա պես կի -

բեր հան ցա գոր ծու թյուն նե րի դեմ ներ պե տա կան
և անդ րազ գա յին մա կար դակ նե րում պայ քարն
ու ժե ղաց նե լու, ինչ պես նաև կո ռուպ ցիա յի դեմ

ÐÐ ¶ÈÊ²ìàð ¸²î²Ê²¼Æ îºÔ²Î²È ¸²ìÆÂ ØºÈøàÜÚ²ÜÜ
ÀÜ¸àôÜºÈ ¾ Ø²¼Ì ²è²øºÈàôÂÚ²Ü ä²îìÆð²ÎàôÂÚ²ÜÀ 



քրեաի րա վա կան պայ քա րի արդ յու նա վե տու -
թյու նը խո չըն դո տող օ րենսդ րա կան բա ցե րի
կար գա վոր ման խնդիր նե րը:

Դա վիթ Մել քոն յա նը վեր ջի նիս առն չու -
թյամբ, մաս նա վո րա պես, նշել է, որ հիմ նա կան

խնդի րը կո ռուպ ցիոն սխե մա նե րով գո ղաց ված,
ա պօ րի նի ձեռք բեր ված գույ քի վե րա դարձ ման,
բռնա գանձ ման ի րա վա կան կա ռու ցա կար գե րի
ներդ րումն է՝ նկա տի ու նե նա լով, որ այդ տեսան -
կյունից ՀՀ օ րենսդ րու թյու նը զգա լիո րեն հետ է
կո ռուպ ցիա յի դեմ պայ քա րի հա ջող փորձ ու նե -
ցող երկր նե րի հա մե մատ: Ըստ Դա վիթ Մել -
քոն յա նի՝ ար վում է ա մեն ինչ, այդ թվում նաև
գոր ծըն կեր մի ջազ գա յին կա ռույց նե րի հետ հա -
մա գոր ծակ ցու թյամբ, նշված նպա տակ նե րով
նա խա ձեռն ված օ րենսդ րա կան փո փո խու թյուն -
նե րը մար դու հիմ նա րար ի րա վունք նե րի պաշտ -
պա նու թյան եվ րո պա կան չա փո րո շիչ նե րին և
Հա յաս տա նի ստանձ նած մի ջազ գա յին պար -
տա վո րու թյուն նե րին հա մա պա տաս խա նու թյունն
ա պա հո վե լու ուղ ղու թյամբ:

Շա հագր գիռ և տևա կան քննարկ ման ըն -
թաց քում ար ծարծ վել են նաև փո խա դարձ հե -
տաքրք րու թյուն ներ կա յաց նող այլ հար ցեր:
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Տե ղե կատ վա կան անվ տան գու թյան ա պա -
հո վու մը յու րա քանչ յուր պե տու թյան ինչ պես ներ -
քին, այն պես էլ ար տա քին քա ղա քա կա նու թյան
կարևո րա գույն ուղ ղու թյուն նե րից է, ո րը պայ -
մա նա վոր ված է ոչ միայն տե ղե կատ վա կան
տեխ նո լո գիա նե րի ան նա խա դեպ զար գաց մամբ,
այլև տե ղե կատ վա կան անվ տան գու թյան սպառ -
նա լիք նե րի, մար տահ րա վեր նե րի բազ մա զա նու -
թյամբ, դրանց հա մար ժեք ար ձա գան քե լու, առ -
կա ռիս կե րը նվա զեց նե լու և չե զո քաց նե լու ան -
հրա ժեշ տու թյամբ: 

Պե տու թյան ներ քին և ար տա քին տե ղե -
կատ վա կան քա ղա քա կա նու թյու նն ազ գա յին ան -
վտան գու թյան ա պա հով ման կարևոր գոր ծիք -
նե րից է, որն իր արդ յու նա վե տու թյամբ և ազ գա -
յին անվ տան գու թյան վրա ազ դե ցու թյամբ կա -
րող է հա մե մատ վել անվ տան գու թյան ա վան դա -
կան, այդ թվում՝ քա ղա քա կան, ռազ մա կան և
տն տե սա կան, քա ղա քա կա նու թյուն նե րի հետ1:

Թերևս՝ այս խնդիր նե րի կարևո րու թյամբ էր
պայ մա նա վոր ված 26.06.2009 թվա կա նին ՀՀ
Նա խա գա հի ՆԿ-97-Ն կար գադ րու թյամբ2 Հա -
յաս տա նի Հան րա պե տու թյան տե ղե կատ վա կան
անվ տան գու թյան հա յե ցա կար գի հաս տա տու մը3,
ո րով սահ ման վե ցին տե ղե կատ վա կան անվ տան -
գու թյան ո լոր տում Հա յաս տա նի Հան րա պե տու -
թյան ազ գա յին շա հե րը, դրա բա ղադ րիչ նե րը,
տե ղե կատ վա կան անվ տան գու թյան սպառ նա -
լիք նե րի տե սակ նե րը, այդ սպառ նա լիք նե րի աղ -
բյուր նե րը, տե ղե կատ վա կան անվ տան գու թյան
առ կա ի րա վի ճա կը, տե ղե կատ վա կան անվ տան -

գու թյան ա պա հով ման մե խա նիզմ նե րը, այդ թվում՝
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը հան րա յին կեն սա -
գոր ծու նեու թյան տար բեր ո լորտ նե րում, տե ղեկա -
տվա կան անվ տան գու թյան ա պա հով ման պետա -
կան քա ղա քա կա նու թյան հիմ նա կան դրույթ ները,
ի րա կա նաց ման ա ռաջ նա հերթ մի ջո ցա ռում ները,
տե ղե կատ վա կան անվ տան գու թյան ա պա հով -
ման հա մա կար գի կազ մա կեր պա կան հիմ քե րը:

Այս տե սանկ յու նից հե տաքրք րու թյուն է ներ -
կա յաց նում հետևյալ եր կու հիմ նա կան հար -
ցադ րում նե րի պար զա բա նու մը.

1. Ի՞նչ հիմ նա կան պա հանջ ներ են ա ռա -
ջադր վում տե ղե կատ վա կան անվ տան -
գու թյան ա պա հով ման հար ցե րը կար -
գա վո րող ռազ մա վա րու թյուն նե րին.

2. Ինչ պե՞ս են հա րա բե րակց վում «կի բեռ -
անվ տան գու թյուն» և «տե ղե կատ վա կան
անվ տան գու թյուն» եզ րույթ նե րը:

Տա րա ծաշր ջա նա յին մա կար դա կում տե ղե -
կատ վա կան անվ տան գու թյան վի ճա կը, այս ո -
լոր տի զար գաց ման ուղ ղու թյուն նե րը վեր հա -
նե լը կարևոր նշա նա կու թյուն ու նի Հա յաս տա -
նի Հան րա պե տու թյու նում հա մա պա տաս խան
քա ղա քա կա նու թյուն մշա կե լու և ի րա կա նաց նե -
լու տե սանկ յու նից։ 

Մաս նա վո րա պես՝ հարկ է նշել, որ տե ղե -
կատ վա կան անվ տան գու թյան ա պա հով ման
խնդի րը մշտա պես գտնվել է նաև Եվ րո պա կան
Միու թյան ու շադ րու թյան կենտ րո նում: Այս հան -
գա ման քով է պայ մա նա վոր ված Եվ րո պա կան
Միու թյան կող մից 2016 թվա կա նի հու լի սի 6-ին

ՍՈՒՐԵՆ ՔՐՄՈՅԱՆ ՇՈՒՇԱՆԻԿ ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ
ՀՀ փոխվարչապետի խորհրդական, ՀՀ Արդարադատության նախարարության հակակոռուպցիոն և
իրավաբանական գիտությունների թեկնածու           քրեակատարողական քաղաքականության մշակման վարչության

պետի տեղակալ, ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի
Քաղաքացիական իրավունքի ամբիոնի դասախոս 

____________________________________________________________________________________________________________

îºÔºÎ²îì²Î²Ü ²Üìî²Ü¶àôÂÚ²Ü ºì ÎÆ´ºè²Üìî²Ü¶àôÂÚ²Ü
àðàÞ Ð²ðòºðÆ Þàôðæ

1 Տե՛ս Հ.Ս. Քոթանջյան, Ա.Վ. Աթանեսյան., «Տեղեկատվական անվտանգության հիմնախնդիրների ու գերակայու -
թյուն ների վերլուծությունը ՀՀ ազգային անվտանգության համատեքստում», Հայկական բանակ, 2016. N 1 (87), էջ 9,
հասանելի է՝ http://ysu.am/files/haykakan-banak.pdf հղումով, 08.08.2019թ. դրությամբ:

2 Ընդունվել է 26.06.2009 թ., ուժի մեջ է մտել 25.07.2009թ., ուժը կորցրել է 11.11.2017թ., ՀՀՊՏ 2009.07.15/35(701):
3 Նշված հայեցակարգի ուժը կորցնելուց հետո ՀՀ Նախագահի 2017 թվականի հոկտեմբերի 23-ի ՆԿ-146-Ա

կարգադրությամբ հաստատվեց «Հայաստանի Հանրապետության տեղեկատվական անվտանգության ապահովման
և տեղեկատվական քաղաքականության հայեցակարգը»:
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«Միու թյան տա րած քում տե ղե կատ վա կան հա -
մա կար գե րի և հա մա ցան ցի անվ տան գու թյան
միաս նա կան բարձր մա կար դակ ա պա հո վե լու
վե րա բեր յալ» N 194/1 Դի րեկ տի վի (այ սու հետ՝
Դի րեկ տիվ) ըն դու նու մը4: Դի րեկ տի վի ըն դու -
նու մը պայ մա նա վոր ված է ե ղել Եվ րո պա կան
Միու թյան տա րած քում տե ղե կատ վա կան հա -
մա կար գե րի և հա մա ցան ցի անվ տան գու թյան
ա պա հով ման հրա մա յա կա նով՝ հաշ վի առ նե -
լով, որ դրանք կեն սա կան նշա նա կու թյուն ու -
նեն հա սա րա կու թյան հա մար, և հիմք ըն դու նե -
լով այն, որ ան դամ-պե տու թյուն նե րի առ կա
հնա րա վո րու թյուն նե րը բա վա րար չեն Եվ րո -
պա կան Միու թյան տա րած քում անվ տան գու -
թյան բարձր մա կար դակ ա պա հո վե լու հա մար:

Դի րեկ տի վի 4-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սը սահ -
մա նում է, որ տե ղե կատ վա կան հա մա կար գե րի
և հա մա ցան ցի անվ տան գու թյու նը դրանց ու -
նա կու թյունն է դի մա կա յելու ցան կա ցած գոր -
ծո ղու թյա նը, որը վտան գի տակ է դնում պահ -
պան վող, փո խանց վող կամ մշակ ված տե ղե -
կու թյան հա սա նե լիու թյու նը, ամ բող ջա կա նու -
թյու նը և գաղտ նիու թյու նը, ինչ պես նաև այն
ծա ռա յու թյուն նե րը, ո րոնք հա սա նե լի են տե -
ղե կատ վա կան տեխ նո լո գիա նե րի և հա մա -
ցան ցի մի ջո ցով:

Դի րեկ տի վում կարևոր նշա նա կու թյուն է
տրվում տե ղե կատ վա կան հա մա կար գե րի և հա -
մա ցան ցի անվ տան գու թյան ա պա հով մանն ուղ -
ղըված ազ գա յին ռազ մա վա րու թյուն նե րի ըն -
դուն մա նը, ո րի վառ ար տա հայ տու թյունն է Դի -
րեկ տի վի 7-րդ հոդ վա ծով հա ման ման ռազ մա -
վա րու թյուն նե րին ներ կա յաց վող պա հանջ նե րի
սահ մա նու մը և դրանց բո վան դա կու թյա նն ա -
ռա ջադր վող ու ղե նիշ նե րի մատ նան շու մը: 

Այս պես. Դի րեկ տի վում ուր վագծ վում են
այն հիմ նա կան հար ցե րը, ո րոնց պետք է անդրա -
դարձ կա տար վի ան դամ պե տու թյուն նե րի կող -
մից ըն դուն վող տե ղե կատ վա կան հա մա կար -
գե րի անվ տան գու թյան ա պա հով մանն ուղղված
ազ գա յին ռազ մա վա րու թյան շրջա նա կում: Մաս -
նա վո րա պես`

1) ազ գա յին ռազ մա վա րու թյան նպա տակ -
նե րը և ա ռաջ նա հեր թու թյուն նե րը,

2) ազ գա յին ռազ մա վա րու թյան նպա տակ -
նե րի և ա ռաջ նա հեր թու թյուն նե րի ա պա -
հով ման հա մար անհ րա ժեշտ կա ռա վար -
ման հա մա կար գի կա ռուց ված քը՝ նե րա -
ռե լով նաև հա մա պա տաս խան պե տա -
կան մար մին նե րի և այլ ի րա վա սու ան -
ձանց պա տաս խա նատ վու թյան և դե րի
վե րա բեր յալ կար գա վո րում ներ,

3) պատ րաստ վա ծու թյա նը, ար ձա գանք մա -
նը և վե րա կանգն մա նը վե րա բե րե լի մի -
ջո ցա ռում նե րը, այդ թվում՝ մաս նա վոր
և պե տա կան հատ վա ծի հա մա գոր ծակ -
ցու թյան հար ցե րը,

4) ազ գա յին ռազ մա վա րու թյա նն առնչ վող
ի րա զեկ ման բարձ րաց մանն ուղղ ված,
ինչ պես նաև կրթա կան և վե րա պատ -
րաստ ման ծրագ րե րը,

5) ազ գա յին ռազ մա վա րու թյա նը վե րա բե -
րե լի զար գաց ման և ու սում նա սիր ման
պլան նե րը,

6) ռիս կե րի բա ցա հայտ մանն ուղղ ված գնա -
հատ ման պլան նե րը,

7) այն սուբ յեկտ նե րի ցան կը, ո րոնք ներ -
գրավ ված են ազ գա յին ռազ մա վա րու -
թյան կի րարկ ման գոր ծըն թա ցում:

Անհ րա ժեշտ է ընդգ ծել, որ ԵՄ դի րեկ տիվ -
նե րն ա ռա վե լա պես սահ մա նում են այն նպա -
տակ նե րը, ո րոնք պե տու թյուն նե րը պետք է նվա -
ճեն, և պե տու թյուն ներն են ո րո շում, թե ի՛նչ ի -
րա վա կան ակտ է անհ րա ժեշտ մշա կել, և ըստ
այդմ՝ ի՛նչ ի րա վա կան կար գա վո րում ներ նա -
խա տե սել այդ նպա տակ նե րի ի րաց ման հա -
մար: Այ նուա մե նայ նիվ, այլ պե տու թյուն նե րը ևս
որ պես ա ռա ջա դեմ օ րի նակ կա րող են դրանք
հաշ վի առ նել տե ղե կատ վա կան անվ տան գու -
թյան ո լոր տի ռազ մա վա րու թյուն մշա կե լիս: 

Ու շադ րու թյան է ար ժա նի այն, որ ՀՀ Նա -
խա գա հի 2017 թվա կա նի հոկ տեմ բե րի 23-ի
ՆԿ-146-Ա կար գադ րու թյամբ պա հանջ էր ա ռա -
ջադր ված մշա կել նաև Հա յաս տա նի Հան րա -
պե տու թյան տե ղե կատ վա կան անվ տան գու թյան
ա պա հով ման և տե ղե կատ վա կան քա ղա քա կա -
նու թյան ռազ մա վա րու թյուն ու ռազ մա վա րու -
թյու նից բխող մի ջո ցա ռում նե րի ծրա գիր, որը

4 Տե՛ս Directive (EU) 2016/1148 of the European Parliament and of the Council of 6 July 2016 concerning measures for a
high common level of security of network and information systems across the Union, OJ L 194, 19.7.2016, p. 1–30,
հասանելի է՝ https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/ALL/?uri=CELEX%3A32016L1148 հղումով՝ 08.08.2019թ. դրությամբ:
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մինչ օրս չի ըն դուն վել: Համարում ենք, որ ա -
պա գա ըն դուն վե լիք տե ղե կատ վա կան անվտան -
գու թյան ա պա հով ման հար ցե րը կար գա վո րող
ռազ մա վա րու թյու նում, ի թիվս վե րը նշված Դի -
րեկ տի վով ա ռա ջադր ված պա հանջ նե րի, անհրա -
ժեշտ է ման րա մասն անդ րա դառ նալ նաև՝

1. այն խնդիր նե րի վեր լու ծու թյա նը, ո րոնք
ներ կա յումս առ կա են տե ղե կատ վա կան
անվ տան գու թյան ո լոր տում, և պա հան -
ջում են ա ռաջ նա հերթ լու ծում՝ ըստ այդմ
ա ռանձ նաց նե լով ռազ մա վա րու թյան հե -
տապն դած խնդիր նե րը և նպա տակ ները,

2. պե տու թյուն-մաս նա վոր հատ ված հա -
մա գոր ծակ ցու թյան հիմ նա կան ուղ ղու -
թյուն նե րին և մե խա նիզմ նե րին, պե տու -
թյուն – մաս նա վոր հատ ված հա մա գոր -
ծակ ցու թյան են թա կա ռուց վածք նե րի
ձևա վոր մա նը և զար գաց մա նը, 

3. տե ղե կատ վա կան անվ տան գու թյան ա -
պա հով ման ո լոր տում ներգ րավ ված սու -
բյեկտ նե րի ի րա վա սու թյան և պա տաս -
խա նատ վու թյան բաշխ մա նը, տե ղե կա -
տվա կան անվ տան գու թյան քա ղա քա կա -
նու թյան ընդ հա նուր հա մա կարգ մա նը՝
ըստ այդմ վեր լու ծե լով նաև, թե ո լոր տի
շա հագր գիռ մար մին նե րն ի՞նչ հիմ նա կան
գոր ծա ռույթ ներ են ի րա կա նաց նում տեղե -
կատ վա կան անվ տան գու թյան ո լոր տում,
արդ յոք առ կա՞ է դրանց հստակ տա րան -
ջատ ման անհ րա ժեշ տու թյուն, կա՞ն ար -
դյոք գոր ծա ռույթ ներ, ո րոնք վե րա պահ -
ված չեն այս կամ մար մնին, բայց դրանց
գործ նա կան ի րա ցու մը կարևոր նշա նա -
կու թյուն ու նի տե ղե կատ վա կան անվտան -
գու թյան ա պա հով ման տե սանկ յու նից:

Այժմ անդ րա դառ նանք կի բե ռանվ տան -
գու թյուն և տե ղե կատ վա կան անվ տան գու -
թյուն եզ րույթ նե րի հա րա բե րակ ցու թյա նը: Այս
եզրույթ նե րի հստակ սահ մա նումն ու ազ գա յին
մա կար դա կում ամ րագ րու մը կարևոր նշա նա -
կու թյուն ու նեն այս ո լոր տում հա մա պա տաս -

խան քա ղա քա կա նու թյան և օ րենսդ րու թյան
մշակ ման հա մար։ Գրա կա նու թյան մեջ կի բե -
ռանվ տան գու թյուն եզ րույ թը հա ճախ օգ տա -
գործ վում է տե ղե կատ վա կան անվ տան գու -
թյուն եզ րույ թի հետ հա մա տեղ սերտ փոխ հա -
րա բե րու թյամբ՝ չնա յած դրանց միջև առ կա ո -
րո շա կի տար բե րու թյուն նե րին:

Այս պես՝ կի բե ռանվ տան գու թյուն հաս կա -
ցու թյան կա պակ ցու թյամբ գրա կա նու թյան մեջ
տրվել են տար բեր բնո րո շում ներ: Ստորև ներկա -
յաց վում են կի բե ռանվ տան գու թյուն եզ րույ թի
կա պակ ցու թյամբ տրված ո րոշ բնո րո շում ներ.

1. Կի բե ռանվ տան գու թյու նն այն պի սի մի -
ջոց նե րի ձեռ նար կումն է, ո րոնք նպա -
տակ են հե տապն դում պաշտ պա նել հա -
մա կարգ չա յին հա մա կար գը չար տոն ված
մուտ քի կամ հար ձակ ման դեպ քում5:

2. Մի ջազ գա յին հե ռա հա ղոր դակ ցու թյան
միու թյան կող մից տրված բնո րոշ ման
հա մա ձայն՝ կի բե ռանվ տան գու թյու նը
համախումբ է գոր ծիք նե րի, քա ղա քա -
կա նու թյուն նե րի, անվ տան գու թյան հա -
յե ցա կար գե րի, ե րաշ խիք նե րի, ու ղե ցույց -
նե րի, ռիս կե րի կա ռա վար ման մո տեցում -
նե րի, գոր ծո ղու թյուն նե րի, վե րա պատ -
րաս տում նե րի, հա մա կար գե րի և տեխ -
նո լո գիա նե րի, ո րոնք կա րող են օգ տա -
գործ վել կի բեռ մի ջա վայ րը, կազ մա կեր -
պու թյուն նե րի և օգտ վող նե րի ակ տիվ -
նե րը պաշտ պա նե լու հա մար6:

3. Կի բե ռանվ տան գու թյու նը հա մա կարգ -
չա յին ցան ցե րի և տե ղե կատ վա կան ան -
վտան գու թյան պաշտ պա նու թյունն է ներ -
թա փան ցու մից, դի տա վոր յալ վնա սու -
մից և ոչն չա ցու մից7:

4. Կի բե ռանվ տան գու թյու նը ռե սուրս նե րի,
գոր ծըն թաց նե րի և այն կա ռուց վածք նե -
րի կազ մա կեր պումն ու հա վա քագ րումն
է, ո րոնք օգ տա գործ վում են կի բեռ տա -
րած քը և կի բեռ տա րած քում գտնվող հա -
մա կար գե րը պաշտ պա նե լու հա մար8:

5 Տե՛ս Von Solms, Rossouw, and Johan Van Niekerk,. “From information security to cyber security”, Computers & security 38,
2013, էջ 9, հասանելի է՝ http://www.profsandhu.com/cs5323_s18/Solms-Niekerk-2013.pdf հղումով՝ 08.09.2019թ. դրությամբ:

6 Տե՛ս նույն տեղում: 
7 Տե՛ս Craigen, D., N. Diakun-Thibault, and R. Purse, “Defining cybersecurity”., Technology Innovation Management

Review, N 4 (10), 2014, հասանելի է՝ https://timreview.ca/article/835 հղումով՝ 08.09.2019թ. դրությամբ:
8 Տե՛ս Craigen, D., N. Diakun-Thibault, and R. Purse, նույն աշխատությունը, հասանելի է՝ https://timreview.ca/article/835

հղումով՝ 08.09.2019թ. դրությամբ: 
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Միա ժա մա նակ՝ ա ռան ձին երկր նե րում նա -
խա տես ված են կի բե ռանվ տան գու թյուն եզ -
րույ թի հետևյալ բնո րո շում նե րը:

Ավստ րա լիա յում կի բե ռանվ տան գու թյու նը
բնո րոշ վում է որ պես է լեկտ րո նա յին կամ հա -
ման ման մի ջոց նե րով մշակ վող, պահ պան վող
և փո խանց վող տե ղե կու թյան գաղտ նիու թյա նը,
հա սա նե լիու թյանն ու ամ բող ջա կա նու թյա նը վե -
րա բե րող մի ջոց նե րի հա մակ ցու թյուն: Գեր մա -
նիա յի օ րենսդ րու թյամբ կի բե ռանվ տան գու թյու -
նը տե ղե կատ վա կան տեխ նո լո գիա նե րի ան -
վտան գու թյան ի րա վի ճա կի ցան կա լի նպա տակն
է, ո րի շրջա նակ նե րում կի բեռ տա րա ծու թյան
ռիս կե րը կրճատ վում են մինչև ըն դու նե լի մի նի -
մու մը: Կա նա դա յի օ րենսդ րու թյամբ կի բե ռան -
վտան գու թյու նը սահ ման վում է որ պես կի բեռ -
հար ձա կում նե րի դի մագ րավ ման կամ դրանց
մեղ մաց ման պատ շաճ մա կար դակ: Ֆ րան սիա -
յի օ րենսդ րու թյան հա մա ձայն՝ կի բե ռանվ տան -
գու թյու նը տե ղե կատ վա կան հա մա կարգ է, ո րը
հնա րա վո րու թյուն է տա լիս դի մագ րա վելու կի -
բեռ տա րա ծու թյու նը վտան գող դեպ քե րին, և ո -
րը կա րող է ա պա հո վել մշակ ված, պահ պան -
վող և փո խանց վող տվյալ նե րի և հա րա կից հա -
մա կար գե րի ամ բող ջա կա նու թյունն ու գաղտ -
նիու թյու նը9: 

2002 թվա կա նին ԱՄՆ-ում ըն դուն ված «Տե -
ղե կատ վա կան անվ տան գու թյան կա ռա վար ման
մա սին» օ րեն քում դա սահ ման վում է որ պես
ան թույ լատ րե լի մուտ քից, օգ տա գոր ծու մից, բա -
ցա հայ տու մից, տա րա ծու մից, ձևա փո խու մից
կամ ոչն չա ցու մից տե ղե կատ վու թյան և տե ղե -
կատ վա կան հա մա կար գե րի պաշտ պա նու թյուն,
ոչ ի րա վա կան փո փո խու թյու նից կամ ոչն չա -
ցու մից տե ղե կատ վու թյան ամ բող ջա կա նու թյան
ա պա հո վում, գաղտ նիու թյան ա պա հո վում10: 

Ու շագ րավ է, որ կի բե ռանվ տան գու թյան ի -
րա վա կան բնո րո շումը տրվել է 2011 թվա կա -
նին Արևմուտք-Արևելք ինս տի տու տի շրջա նակ -

նե րում ձևա վոր ված ռուս-ա մե րիկ յան հա մա տեղ
աշ խա տան քա յին խմբի կող մից: Մաս նա վո րա -
պես, նշված բնո րոշ մամբ՝ կի բե ռանվ տան գու -
թյու նը կի բեռ տա րա ծու թյան հատ կա նիշ է, ո րը
հնա րա վո րու թյուն է տա լիս դի մագ րա վե լու, պա -
տաս խա նե լու և վե րաց նե լու մի տում նա վոր և ոչ
մի տում նա վոր սպառ նա լիք նե րը11: 

Նշ ված սահ մա նում նե րի վեր լու ծու թյան շնոր -
հիվ կա րող ենք եզ րա կացնել, որ կի բե ռանվտան -
գու թյան ի րա վա կան բնո րո շու մը հիմ նա կա նում
տրվում է ցան ցա յին տի րույ թի և ա ռա վե լա պես
կի բեռ տա րա ծու թյան պաշտ պա նու թյան գա ղա -
փա րի հա մա տեքս տում՝ ընդգ ծե լով նաև այդ
տի րույ թից օգտ վող նե րի պաշտ պա նու թյան անհ -
րա ժեշ տու թյու նը:

Ինչ վե րա բե րում է տե ղե կատ վա կան ան -
վտան գու թյուն եզ րույ թին՝ հարկ է նշել, որ, ISO/IEC
27002 (2005) մի ջազ գա յին ստան դար տի հա -
մա ձայն՝ տե ղե կատ վա կան անվ տան գու թյու նը
գաղտ նիու թյան, ամ բող ջա կա նու թյան և տե ղե -
կա տվության հա սա նե լիու թյան պահ պա նումն է:

Այ սինքն՝ մի ջազ գայ նո րեն ըն դուն ված
ստան դարտ նե րով որ պես տե ղե կատ վա կան
անվ տան գու թյան գլխա վոր հատ կա նիշ ներ ա -
ռանձ նաց վում են՝

1. գաղտ նիու թյու նը,
2. ամ բող ջա կա նու թյու նը, 
3. տե ղե կատ վու թյան հա սա նե լիու թյու նը:
Վիտ մա նի և Մա թոր դի բնո րոշ ման հա մա -

ձայն՝ տե ղե կատ վա կան անվ տան գու թյու նը տե -
ղե կատ վու թյան և դրա կարևոր բա ղադ րիչ նե -
րի պաշտ պա նու թյունն է, այդ թվում՝ այն համա -
կար գե րի, ո րոնք օգ տա գոր ծում, հա վա քում և
փո խան ցում են այդ տե ղե կատ վու թյու նը: Միտ -
նի կի և Սի մո նի բնո րոշ ման հա մա ձայն՝ տե ղե -
կատ վա կան անվ տան գու թյու նն առնչ վում է ոչ
թե տեխ նո լո գիա նե րի կամ ապ րանք նե րի, այլ՝
հա մա պա տաս խան գոր ծըն թա ցի հետ12:

Գրա կա նու թյան մեջ առ կա է տե սա կետ

9 Տե՛ս Luiijf, E., Besseling, K. and De Graaf, P., “Nineteen national cyber security strategies”., International Journal of
Critical Infrastructures 6, 9 (1-2), 2013, էջ 6, հասանելի է՝ file:///C:/Users/Sh-Xukasyan/Downloads/IJCIS0901-0201LUIIJF.pdf
հղումով, 08.08.2019թ. դրությամբ:

10 Տե՛ս Հ.Մկրտչյան, «Տեղեկատվական անվտանգություն» հասկացության էվոլյուցիան, «Բանբեր Երևանի համալսարանի.
Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն, 2017, N 3 (24), էջ 58-60: 

11 Տե՛ս Luiijf, E., Besseling, K. and De Graaf, P., “Nineteen national cyber security strategies”., International Journal of
Critical Infrastructures 6, 9 (1-2), 2013, էջ 5, հասանելի է՝ file:///C:/Users/Sh-Xukasyan/Downloads/IJCIS0901-0201LUIIJF.pdf
հղումով, 08.08.2019 թ. դրությամբ:

12 Տե՛ս Von Solms, Rossouw, and Johan Van Niekerk., նշված աշխատությունը, էջ 98, հասանելի է՝ 
http://www.profsandhu.com/cs5323_s18/Solms-Niekerk-2013.pdf հղումով՝ 08.09.2019թ. դրությամբ: 
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այն մա սին, որ կի բե ռանվ տան գու թյան նպա -
տակն է նաև այն ան ձանց պաշտ պա նու թյու նը,
ովքեր կի բեռ մի ջա վայ րում օգ տա գոր ծում են
հա մա պա տաս խան աղբ յուր ներ, ինչ պես նաև
այն ակ տիվ նե րի պաշտ պա նու թյու նը, ո րոնք
պատ կա նում են ողջ հա սա րա կու թյա նը, և ո -
րոնք կա րող են վտանգ վել տե ղե կատ վա կան և
հա ղոր դակ ցու թյան տեխ նո լո գիա նե րի խո ցե -
լիու թյան պատ ճա ռով: Այլ կերպ ա սած՝ տե ղե -
կատ վա կան անվ տան գու թյան նպա տակն է
տար բեր սպառ նա լիք նե րից և առ կա խո ցե լիու -
թյու նից տե ղե կատ վու թյան պաշտ պա նու թյան
ա պա հո վու մը, իսկ կի բե ռանվ տան գու թյան նպա -
տա կը՝ ոչ միայն կի բեռ տա րած քի պաշտ պա -
նու թյու նը, այլև այն ան ձանց և ակ տիվ նե րի
պաշտ պա նու թյու նը, ո րոնք գոր ծում են կի բեռ -
տա րած քում, և ո րոնք կա րող են հա սա նե լի
դառ նալ կի բեռ տա րած քի մի ջո ցով13:

Այս պի սով՝ կա րող ենք եզ րա հան գել, որ
կի բե ռանվ տան գու թյուն եզ րույ թի ներ քո
անհրա ժեշտ է նե րա ռել ոչ միայն կի բեռ տա -
րած քի, այլ նաև դրա նից օգտ վող նե րի պաշտ -
պան վա ծու թյու նը:

Ա ռա վել ման րա մասն անդ րա դառ նա լով
«կի բե ռանվ տան գու թյուն» և «տե ղե կատ վա կան
անվ տան գու թյուն» եզ րույթ նե րի հա րա բե րակ -
ցու թյա նը՝ անհ րա ժեշտ է նշել, որ դրանց համ -
ընկ նու մը հիմ նա կա նում պայ մա նա վոր ված է
այն հանգամանքով, որ «կի բե ռանվ տան գու -
թյուն» եզ րույ թի բո վան դա կա յին մա սի բա ցա -
հայ տու մն ի րա կա նաց վում է «տե ղե կատ վա կան
անվ տան գու թյուն» եզ րույ թի նեղ ի մաս տով բո -
վան դա կու թյան լույ սի ներ քո: Պա տա հա կան չէ
գրա կա նու թյան մեջ այն կար ծի քի շեշ տադ րու -
մը, որ տե ղե կատ վա կան անվ տան գու թյու նն ու -
սում նա սիր վում է և՛ նեղ, և՛ լայն ա ռում նե րով: Ա -
ռա ջին դեպ քում շեշ տը դրվում է տեխ նի կա կան
բա ղադ րի չի վրա, իսկ մյուս պա րա գա յում
ընդգրկ վում են տե ղե կատ վա կան անվ տան գու -

թյան բո լոր սուբ յեկտ նե րը, այդ թվում՝ տե ղե -
կատ վու թյուն փո խան ցո ղը, ստա ցո ղը, առ կա
են թա կա ռուց վածք նե րը14: Օ րի նակ՝ 2015 թվա -
կա նի ԱՄՆ Ազ գա յին անվ տան գու թյան ռազ -
մա վա րու թյան «Կի բե ռանվ տան գու թյուն» բաժ -
նի հա մա ձայն. «Որ պես Հա մա ցան ցի ծննդա -
վայր` ԱՄՆ ու նի ցան ցա յին աշ խարհն ա ռաջ -
նոր դե լու հա մար հա տուկ պա տաս խա նատ վու -
թյուն: Բա րե կե ցու թյու նը և անվ տան գու թյու նը
մե ծա պես կախ ված են բաց, փոխ գոր ծակ ցող
անվ տանգ և հու սա լի հա մա ցան ցից: Գլո բալ
մասշ տա բով կի բե ռանվ տան գու թյու նը պա հան -
ջում է մտա վոր սե փա կա նու թյան, «առ ցանց»
ա զա տու թյան, քա ղա քա ցիա կան են թա կա ռուց -
վածք նե րի պաշտ պա նու թյուն, երկր նե րի կող -
մից հա մա ցան ցի կա ռա վա րում որ պես միաս -
նա կան պա տաս խա նատ վու թյուն՝ ա ռանց քա -
յին շա հագր գիռ կողմ դի տար կե լով մաս նա վոր
հատ վա ծին, քա ղա քա ցիա կան հա սա րա կու թյա -
նը և հա մա ցան ցից օգտ վող նե րին15: 

Այ սինքն՝ նշված ռազ մա վա րու թյամբ ևս
«կի բե ռանվ տան գու թյուն» եզ րույ թը հա մա պա -
տաս խա նում է «տե ղե կատ վա կան անվ տան գու -
թյուն» եզ րույ թի նեղ ի մաս տով բո վան դա կու -
թյա նը: Այս պի սով՝ կա րող ենք եզ րա հան գել, որ
կի բե ռանվ տան գու թյու նը հա մա պա տաս խա նում
է «տե ղե կատ վա կան անվ տան գու թյուն» եզ րույ -
թի նեղ ի մաս տով բո վան դա կու թյա նը՝ ընդգըր -
կե լով կի բեռ տա րած քի և այդ տի րույ թից օգտ -
վող նե րի պաշտ պա նու թյու նը: Ըստ այդմ՝ կար -
ծում ենք՝ ո լոր տա յին քա ղա քա կա նու թյուն մշա -
կե լիս հա մա պա տաս խան ռազ մա վա րու թյան
մեջ ի րա վա կան եզ րույ թա բա նու թյան տե սան -
կյու նից ա ռա վել նպա տա կա հար մար է «տե ղե -
կատ վա կան անվ տան գու թյուն» եզ րի օգ տա -
գոր ծու մը, ո րի շրջա նա կում կա րե լի է որ պես ա -
ռան ձին հիմ նա հարց անդ րա դառ նալ նաև կի -
բե ռանվ տան գու թյա նը:

13 Տե՛ս Von Solms, Rossouw, and Johan Van Niekerk., նշված աշխատությունը, էջ 101, հասանելի է՝ 
http://www.profsandhu.com/cs5323_s18/Solms-Niekerk-2013.pdf հղումով՝ 08.09.2019թ. դրությամբ:

14 Տե՛ս Հ.Մկրտչյան, «Տեղեկատվական անվտանգություն» հասկացության էվոլյուցիան, «Բանբեր Երևանի համալսարանի.
Միջազգային հարաբերություններ, Քաղաքագիտություն, 2017, N 3 (24), էջ 58-60: 

15 Տե՛ս US National Security Strategy, 2015, էջեր՝ 12-13, հասանելի է՝ 
https://obamawhitehouse.archives.gov/sites/default/files/docs/2015_national_security_strategy_2.pdf հղումով՝ 08.09.2019 թ.
դրությամբ:
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ՀՀ քր. օր.-ի 179-րդ հոդ վա ծը պա տաս -
խա նատ վու թյուն է նա խա տե սում ու րի շի գույ քի
հափշ տա կու թյան եր կու ինք նու րույն ե ղա նակ -
նե րի՝ յու րաց նե լու կամ վատ նե լու հա մար: 

Դեռևս ՌՍՖՍՀ 1922 և 1926թթ. քրեա կան
օ րենսգր քե րում յու րա ցում եզ րույ թը ո րո շա -
կի տար բե րու թյուն նե րով, ընդ հա նուր առ մամբ,
բնո րոշ վում էր որ պես` ո րո շա կի նպա տա կով
վստահ ված ու րի շի գույ քի շա հա դի տա կան նպա -
տա կով ինք նա կամ պա հե լը կամ այդ թվում
վատ նե լը (ՌՍՖՍՀ 1922թ. քր. օր.-ի 185-րդ
հոդ ված և ՌՍՖՍՀ 1926թ. քր. օր.-ի 168-րդ
հոդ ված): Այդ պի սի բնո րո շում օգ տա գործ վում
էր հատ կա պես՝ տվյալ ժա մա նա կաշր ջա նի քրեա -
կան ի րա վուն քի գի տու թյան կող մից: Դա ըն -
դուն ված էր հա մա րել որ պես՝ հափշտա կու թյան
ինք նու րույն ե ղա նակ: Սա կայն, ժա մա նա կին
հա մըն թաց՝ նշված հան ցա կազ մի վե րա բեր յալ
առ կա պատ կե րա ցում նե րը փոխ վե ցին, և յու -
րա ցում հաս կա ցու թյունն ար ժա նա ցավ կոշտ
քննա դա տու թյան. հա մար վեց թե րի և ոչ ճիշտ:
Մաս նա վո րա պես՝ քննար կում նե րն ըն թա նում
էին հետևյալ հար ցի շուրջ. յու րա ցում պետք է
հա մա րել ոչ թե ու րի շի գույ քը շա հա դի տա կան
նպա տա կով պա հե լը, այլ՝ դարձ նե լը: Չ նա յած
այդ բո լո րին՝ տվյալ ժա մա նա կաշր ջա նի քրեա -
գետ նե րի մեծ մա սը հակ ված էր կար ծե լու, թե
յու րա ցու մը ու րի շի գույ քը շա հա դի տա կան նպա -
տա կով պա հելն է: Հե տա գա յում ար դեն՝ ՀՀ
նախ կին քրեա կան օ րենսգր քով, նշված հան -
ցա կազ մը բնո րոշ վեց որ պես՝  Գույ քի հափշտա -

կու մը յու րաց նե լու, վատ նե լու կամ պաշ տո -
նեա կան դիր քը չա րա շա հե լու մի ջո ցով ՀՀ
1961թ. քր. օր.-ի 90-րդ հոդ ված:

Հե ղի նակ նե րից Ի. Մ. Մա կա րի կար ծի քով՝
յու րացում ասելով՝ պետք է հաս կա նալ հան -
ցա վո րի օ րի նա չափ տի րա պետ ման ներ քո
գտնվող գույ քը շա հա դի տա կան շար ժա ռիթ նե -
րով պա հե լը, չվե րա դարձ նե լը, որ պես իր սե -
փա կա նու թյուն հան դի սա ցող գույք օգ տա գոր -
ծե լը: Տվ յալ գույ քի նկատ մամբ, իր ծա ռա յո ղա -
կան պար տա կա նու թյուն նե րի, պայ մա նագ րա -
յին հա րա բե րու թյուն նե րի կամ հա տուկ հանձ -
նա րա րու թյուն նե րի հետ կապ ված, հան ցա վո -
րը կա րող է ու նե նալ գույ քը տնօ րի նե լու, կա ռա -
վա րե լու, պահ պա նե լու ո րո շա կի լիա զո րու թյուն -
ներ:  Վատ նու մը գույ քի վա ճառքն է, նվի րու -
մը կամ գույ քը տնօ րի նե լու այլ ե ղա նա կը, ո րը
հա վա սա րա զոր է որ պես իր սե փա կա նու թյու նը
հան դի սա ցող գույքն օգ տա գոր ծե լուն: Հե ղի նա -
կի կար ծի քով՝ յու րաց նե լը կամ վատ նե լը, իրենց
էու թյամբ, ու նեն շատ նմա նու թյուն ներ. ե թե յու -
րաց ման դեպ քում հան ցա վո րը, ի րե նը դարձ -
նե լով, ա պօ րի նի իր մոտ է պա հում ու րի շի գույ -
քը, ա պա վատ նե լու դեպ քում ոչ միայն իր մոտ
է պա հում, այլև՝ ծախ սում (սպա ռում)1: Այ սինքն՝
հան ցա վո րը, գույ քի օ րի նա չափ տի րա պետ ման
փո խա րեն, կա տա րում է ա պօ րի նի տնօ րի նում
կամ օգ տա գոր ծում: 

Գրա կա նու թյան մեջ տա րած ված այն կար -
ծի քը, թե յու րա ցու մը պար զա պես գույ քը չվե -
րա դարձ նելն է կամ վե րա դարձ նե լուց հրա ժար -

ԱՐԱՅԻԿ ԱՍԼԱՆՅԱՆ
ՀՀ ոստիկանության փորձաքրեագիտական 
վարչության քրեագիտական հետազոտությունների 
բաժնի պետի տեղակալ, ոստիկանության փոխգնդապետ, 
իրավագիտության թեկնածու
____________________________________________________________________________________________________________

Úàôð²òÜºÈàô Î²Ø ì²îÜºÈàô ºÔ²Ü²Îàì Î²î²ðìàÔ
Ð²öÞî²ÎàôÂÚàôÜÜºðÆ øðº²Æð²ì²Î²Ü àð²ÎØ²Ü àðàÞ
²è²ÜÒÜ²Ð²îÎàôÂÚàôÜÜºð  (ÐÐ ùñ. ûñ.-Ç 179-ñ¹ Ñá¹í³Í)

1 Տե՛ս Макарь И.М. Охрана социалистического имущества, Кишинев, 1978г., с. 11-12. Борьба с хищениями,
совершаемыми путем присвоения, растраты либо злоупотребления служебным положением; правовые, психологические
и криминологические аспекты, учебное пособие. Мин. внутр. дел СССР, Горьковская высшая школа, Горький,
1976г., с. 26-27:
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վե լը, այն քան էլ ճիշտ չէ: Գույ քը պար զա պես
չվե րա դարձ նե լը կամ վե րա դարձ նե լուց հրա -
ժար վելն ան գոր ծու թյան դրսևոր ման ձևեր են,
մինչ դեռ՝ ան գոր ծու թյամբ հափշ տա կու թյուն կա -
տա րել հնա րա վոր չէ2: 

Հե ղի նակ նե րից Պ. Ս. Յա նին, նկա տի ու -
նե նա լով սույն հան ցա գոր ծու թյան ա ռանձ նա -
հատ կու թյուն նե րը, դա նույ նիսկ ան վա նել է որ -
պես՝ հափշ տա կու թյան խա բե բա յա կան
ձևեր3:

Յու րաց նե լու կամ վատ նե լու հան ցա կազ մի
օբ յեկ տը լիո վին հա մա պա տաս խա նում է ցան -
կա ցած հափշ տա կու թյան օբ յեկ տին: Հափշ տա -
կու թյան նշված ե ղա նակ նե րի ա ռար կան հան -
ցա վո րին վստահ ված գույ քն է: Դրանց ընդհան -
րու թյու նն այն է, որ գույ քի հափշ տա կու թյու նը
սե փա կա նա տի րո ջից տե ղի է ու նե նում ա ռանց
վերց նե լու, ո րի դեպ քում՝ հան ցա վորն օգտ վում
է ու րի շի գույքն անձ նա կան նպա տակ նե րով օգ -
տա գոր ծե լու և տի րա պե տե լու փաս տա ցի հնա -
րա վո րու թյու նից4:

Յու րա ցու մը վատ նու մից տար բեր վում է
հափշ տա կու թյան ա վարտ ման պա հին հան ցա -
վո րի մոտ գույ քը գտնվե լու (չգտնվե լու) փաս -
տով: Եր բեմն հան ցա վո րը սկզբից յու րաց նում է
վստահ ված գույ քը, իսկ հե տո միայն՝ օգ տա -
գոր ծում կամ տնօ րի նում: Նշ ված հան գա ման -
քով պայ մա նա վոր ված` ի րա վա բա նա կան գրա -
կա նու թյան մեջ ձևա վոր վել է մի տե սա կետ,
որի հա մա ձայն՝ գույ քը վատ նե լու գոր ծո ղու թյա -
նը ան խու սա փե լիո րեն նա խոր դում է գույ քի յու -
րա ցու մը5: Այս տե սա կե տը հիմ նա վոր վում է այն
փաստարկով, որ վատ նու մը, հա մա րե լով յու -
րաց մա նը հա ջոր դող ան խու սա փե լի գոր ծո ղու -
թյուն, տրա մա բա նո րեն հանգեցնում է հետևյալ
եզ րա հանգ ման. հափշ տա կու թյան այս ե ղա -
նակն ու նի ա վարտ ման եր կու փուլ. մե կը՝ յու -
րա ցում, մյու սը՝ վատ նում: Սա կայն նմա նա տիպ
եզ րա հանգ ման սխա լա կան լի նելն ակն հայտ է,

քանի որ միևնույն հափշ տա կու թյան ե ղա նա կը
չի կա րող ա վարտ ման եր կու պահ ու նե նալ: Այ -
սինքն` միևնույն նյու թա կան ար ժե քը չի կա րե լի
և՛ յու րաց նել, և՛ վատ նել: Ե թե կա տար վել է յու -
րա ցում, ա պա վատ նու մը բա ցառ վում է, կամ`
հա կա ռա կը: Մաս նա վո րա պես՝ հե ղի նակ նե րից
Լ. Դ. Գաուխ մանը և Ս. Վ. Մաք սի մովն այս կա -
պակ ցու թյամբ նույն պես նշել են, որ տվյալ տե -
սա կե տին կողմ ար տա հայտ վե լու դեպ քում պետք
է ըն դու նել, որ միևնույն հափշ տա կու թյունն ու -
նի ա վարտ ման եր կու պահ՝ 1) ա վարտ ված յու -
րա ցում, և 2) ա վարտ ված վատ նում: Սխալ հա -
մա րե լով նշված տե սա կե տը՝ նրանք կար ծում
են, թե ինչ պես ցան կա ցած հա փշտա կու թյան,
այն պես էլ հափշ տա կու թյան տվյալ ե ղա նա կի
դեպ քում առ կա է հան ցա գոր ծու թյան ա վարտ -
ման մեկ պահ: Նրանց կար ծի քով՝ նշված տե -
սա կետն ան հիմն է հատ կա պես, որովհետև
չհիմ նա վոր ված կեր պով ընդ լայ նում է ան ձի
քրեա կան պա տաս խա նատ վու թյան շրջա նա -
կը6: 

Մեկ այլ հե ղի նակ նե րից Ա. Ի. Բոյ ցո վը
նույն պես կար ծում է, թե գույքը, մինչ վատ նե լը,
նախ և ա ռաջ՝ պետք է յու րաց վի: Դրա նից կա -
րե լի է եզ րա կաց նել, որ մենք տվյալ դեպ քում
գործ ու նենք հափշ տա կու թյան եր կու դեպ քի
հետ: Նրա կար ծի քով՝ բա ցար ձակ հնա րա վոր
չէ մեկ ա վարտ ված հափշ տա կու թյու նը յու րա -
ցում յու րաց ված գույ քի ի րաց ման դեպ քում վե -
րած վի մեկ այլ հափշ տա կու թյան վատ նում:
Ե թե գույքն ար դեն իսկ յու րաց ված է, ա պա
չկա վատ նե լու որևէ բան... Ե թե գույքն ար դեն
վատն ված է, ա պա չի կա րող յու րաց վել, քա նի
որ օ տար ման հետևանքով յու րաց ման ա ռար -
կա հան դի սա ցող գույ քը նույն պես վե րա նում է:
Այդ իսկ պատ ճա ռով՝ այն ար տա հայ տու թյու -
նը, թե՝ մե ղադր յա լը յու րաց րել և վատ նել է
գույ քը, ճիշտ չէ, ե թե միևնույն գույ քին է վե -
րա բերում7:

2 Տե՛ս Հայաստանի Հանրապետության քրեական իրավունք, հատուկ մաս, խմբ.` իրավ. գիտ. դոկ., պրոֆ. Գ.Ս. Ղա -
զին յանի, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2004թ., էջ 371:

3 Տե՛ս Яни П.С. Мошенничество и иные преступления против собственности, уголовная ответствен-ность, ЗАО Биз-
нес-школа, Интел-Синтез, М., 2002г., с. 57:

4 Տե՛ս Уголовное право России (части общая и особенная), учебник для бакалавров, издание второе, переработанное
и дополненное, ответ. ред. док. юрид. наук, проф., заслуженный деятель науки РФ А.И. Рарог, М. 2017г., с. 377:

5 Տե՛ս Кригер Г. А. Квалификация хищений социалистического имущества, Юрид. лит., М., 1974г., с. 174-175:
6 Տե՛ս Гаухман Л. Д., Максимов С. В. Ответственность за преступления против собственности, М., 2001г., с. 83-84:
7 Տե՛ս Бойцов А.И. Преступления против собственности, теория и практика уголовного права и уголовного процесса,

Санкт-Петербург, Юридический центр Пресс, 2002г., с. 422-423



Մեկ այլ հեղինակի կարծիքով՝ քրեական
օրենքում ուրիշի գույքը վատնելը, օտարելը կամ
ապօրինի փոխանցելը հիմնավոր կերպով չեն
դիտարկվում որպես հավասար նշանակություն
ունեցող հասկացություններ, իսկ բովանդակա-
յին առումով՝ դրանք նույնիսկ տարբերվող են:
Ուստի դրա օտարումը կամ ապօրինի փոխան-
ցումը վատնել համարելը կնշանակի ավելի տա-
րածական մեկնաբանել վատնում հասկա-
ցությունը: Վերը նշվածը հիմք ընդունելով՝ նույ-
նիսկ առաջարկվել է  Սեփականության դեմ
ուղղված հանցագործություններ գլխում պա-
տասխանատվություն նախատեսել՝ մեղադրյա-
լին վստահված ուրիշի գույքը յուրացնելու, վատ-
նելու, օտարելու, փոխանցելու կամ թաքցնելու
համար8: Այ սինքն՝ քրեական օրենքը չպետք է
ի վնաս մեղադրյալի ենթարկվի տարածական
մեկնաբանության: Նկատի ունենալով այն հան-
գամանքը, որ օրինականության սկզբունքի ան-
քակտելի տարրը՝ քրեական օրենքը, տարա-
ծական մեկնաբանելու և անալոգիայով կիրա-
ռելու արգելքն է, ուստի արարքի հանցավորու-
թյունն ու պատժելիությունը պետք է նախա-
տեսված լինեն իրավական որոշակիության չա-
փանիշին բավարարող օրենքով9:

Ո րոշ քրեա գետ նե րի կող մից, յու րաց նե լու
կամ վատ նե լու ե ղա նա կով ի րա կա նաց ված
հափշտա կու թյուն ներն ա ռա վել խոր քա յին ու -
սում նա սի րե լու նպա տա կով, նույ նիսկ ա ռա ջարկ -
վել է դրանք վեր լու ծել ստա տիկ և դի նա միկ
տե սանկ յուն նե րից: Նշ ված ա ռա ջար կի հիմ քում
ըն կած է հետևյալ մո տե ցու մը. դա կա րող է հնա -
րա վո րու թյուն ըն ձե ռել ա ռա վել հստակ տա րան -
ջա տե լու նշված եր կու հաս կա ցու թյունը, ինչ պես
նաև նյու թա կան ար ժեք նե րի նկատ մամբ ի րա -
կա նաց ված գոր ծո ղու թյուն նե րի բնույ թը, մաս -

նա վո րա պես` գույ քը հան ցա վո րի մոտ գտնվե լու
կամ չգտնվե լու փաս տը: Նույ նիսկ ա ռա ջարկ վել
է յու րա ցու մը կամ վատ նու մը ընդգր կել հափշտա -
կու թյան այլ ե ղա նակ նե րի մեջ, կամ էլ՝ դրանք
չեն կա րող հա մար վել հափշ տա կու թյան ե ղանակ -
ներ և այլն10: Սա կայն պետք է փաս տել, որ ար -
տա հայ տած վեր ջին տե սա կետ նե րը զուրկ են
պատ ճա ռա բան ված լի նե լու որևէ լուրջ հիմ նավո -
րում նե րից, քա նի որ, ըստ էու թյան, դեռևս շա -
րու նա կում են դի տարկ վել որ պես հափշտա կու -
թյան եր կու ինք նու րույն ե ղա նակ ներ11:

Մեկ այլ տե սա կե տի հա մա ձայն՝ պետք է
ճիշտ հա մա րել այն մո տե ցու մը, երբ յու րա ցու մը
կամ վատ նու մը, դի տարկ վում են որ պես հափըշ -
տա կու թյան ի րա կա նաց ման միաս նա կան մի -
ջոց ներ ե ղա նակ ներ՝ նկա տի ու նե նա լով այն
հան գա ման քը, որ դրանք ի րա կա նաց վում են
միաս նա կան և շա րու նա կա կան դի տա վո րու -
թյան մեջ ըն կալ վող հափշ տա կու թյան տրա -
մա բա նու թյան շրջա նակ նե րում: Ուս տի այն դեպ -
քե րում, երբ ան ձը, միաս նա կան դի տա վո րու -
թյամբ, ի րա կա նաց նում է ի րեն վստահ ված գույ -
քի հափշ տա կու թյուն այ սինքն՝ մի դեպ քում կա -
տար վում է յու րա ցում, իսկ մյուս դեպ քում՝ վատ -
նում, ա րար քը չի կա րող ձևա վո րել հան ցա -
գոր ծու թյուն նե րի հա մակ ցու թյան խնդիր12: Հարկ
է նաև նշել, որ վատ նու մը կա րող է դրսևոր վել
ոչ միայն միան վագ գոր ծո ղու թյամբ, այլև՝ ժա -
մա նա կի ըն թաց քում գույ քը մաս-մաս օ տա րե -
լու ա ռան ձին դրվագ նե րով: Վատ նու մը, ո րը
բաղ կա ցած է միաս նա կան դի տա վո րու թյամբ
ընդգրկ ված մի քա նի գոր ծո ղու թյունից ակ -
տից, ա վարտ ված է հա մար վում միաս նա կան
դի տա վո րու թյամբ ընդգրկ ված՝ ա ռան ձին գոր -
ծո ղու թյուն նե րից ակ տե րից վեր ջի նը կա տա -
րե լու պա հից սկսած13:
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8 Տե՛ս Кочой С.М. Ответственность за корыстные преступления против собственности; учебно-практическое пособие,
издание 2-е, дополненное и переработанное, М., 2000г., с. 196:

9 Տե՛ս ՀՀ վճռաբեկ դատարանի 2014 թվականի դեկտեմբերի 16-ի ԵԷԴ/0122/01/13 քրեական գործով կայացված
որոշումը՝ ամբաստանյալ Դավիթ Ալբերտի Սիմիդյանի վերաբերյալ:

10 Տե՛ս http://www.coolreferat.com, http://www.allpravo.ru, http://www.pravo.vuzlib.net/ - էլեկտրոնային տեղեկատվական
կայքեր

11 Տե՛ս Уголовное право (особенная часть), учебник для бакалавров, издание третье, переработанное и дополненное,
под редакцией док. юрид. наук, проф. А.И. Чучаева, М. 2018г., с. 136:

12 Տե՛ս Комментарий к уголовному кодексу Российской Федерации (постатейный), 2-е издание, ТОМ 1, Российская ака -
демия провосудия, под. ред. док. юрид. наук, проф., заслуженного юриста РФ А.В. Бриллиантова, М., 2017г., с. 607:

13 Տե՛ս Հայաստանի Հանրապետության քրեական իրավունք: Հատուկ մաս չորրորդ հրատարակություն՝ լրացումներով
և փոփոխություններով, խմբ.` իրավ. գիտ. դոկ., պրոֆ., ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ Գ.Ս. Ղազինյանի, ԵՊՀ
հրատարակչություն, Երևան, 2009թ., էջ 412:
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Հատ կա պես՝ հա մակ ցու թյամբ պետք է ո -
րակ վեն պաշ տո նա տար ան ձի կող մից կեղծ ված
պաշ տո նա կան փաս տաթղ թե րի օգ տա գոր ծու -
մը խար դա խու թյան կամ յու րաց ման կամ վատնը -
ման ե ղա նա կով կա տար ված հափշ տա կու թյուն -
նե րի, ինչ պես նաև այն դեպ քե րը, երբ կեղ ծի քը
կա տար վում է այլ հան ցանք թաքց նե լու կամ
կա տա րու մը հեշ տաց նե լու նպա տա կով: Օ րի -
նակ՝ ե թե ճա նա պար հա յին ոս տի կա նու թյան
տնտե սա կան բաժ նի պե տը կեղծ փաս տաթըղ -
թեր է կազ մում, որ պես զի թաքց նի ծա ռա յո ղա -
կան նպա տակ նե րով հատ կաց ված բեն զի նի՝ իր
կող մից ա ռանձ նա պես խո շոր չա փե րով կա -
տար ված յու րա ցում նե րը, նրա ա րար քը պետք է
ո րակ վի հան ցա գոր ծու թյուն նե րի հա մակ ցու -
թյամբ՝ որ պես պաշ տո նեա կան կեղ ծիք և ա -
ռանձ նա պես խո շոր չա փե րով յու րա ցում14:

Յու րաց ման կամ վատն ման հան ցա կազ մի
սուբ յեկտ նե րը հա տուկ են. դրանք այն պի սի ան -
ձինք են, ո րոնց, ո րո շա կի լիա զո րու թյամբ,
վստահ ված է ու րի շի գույ քը: Գույ քի հանձ նու մը
վստա հե լը պետք է կա տար վի գրա վոր ձևա -
կերպ մամբ հրա ման, պայ մա նա գիր, կար գա -
դրու թյուն և այլն, ո րով գույ քը հանձն վում է
կոնկ րետ ան ձի ո րո շա կի լիա զո րու թյամբ վա -
ճառք, տե ղա փո խում և այլն15: Այ սինքն՝ այն
նյու թա կան պա տաս խա նա տու ան ձին, ով պա -
տաս խա նատ վու թյուն է կրում ի րեն վստահ ված
հաշ վե տու գույ քի պահ պա նու թյու նը չա պա հո -
վե լու պատճառով ա ռա ջա ցած վնա սի հա մար16:
Նույ նիսկ ի րա վա բա նա կան գրա կա նու թյան մեջ
առ կա տե սա կետ նե րից մե կի հա մա ձայն՝ յու -
րաց նե լու կամ վատ նե լու հան ցա կազ մում պաշ -
տո նեա կան դիրքն օգ տա գոր ծե լը որ պես ա րար -
քը ո րակ յալ դարձ նող հատ կա նիշ ըն դու նե լը ոչ
միայն ա ռա վել հստակ է դարձ րել հափշտա կու -

թյան ե ղա նակ նե րին վե րա բե րող հա մա կար գը,
այլև հա մար ժեք ար ձա գանք է հան դի սա ցել այն
խնդիր նե րի լուծ ման հա մար, ո րոնք ուղղ ված են
ե ղել կո ռուպ ցիոն բնույ թի հան ցա գոր ծու թյուն -
նե րի դեմ տար վող պայ քա րն ու ժե ղաց նե լուն17:

Որ պես հան ցա գոր ծու թյան սուբ յեկտ կա -
րող են հան դես գալ ինչ պես պաշ տո նա տար
ան ձինք, ովքեր դա տա կան պրակ տի կա յում ա -
ռա վել հա ճախ են հան դի պում, այն պես էլ ոչ
պաշ տո նա տար ան ձինք, տար բեր կազ մա կեր -
պու թյուն նե րի և առևտ րա յին կա ռույց նե րի հաս -
տի քա յին և ոչ հաս տի քա յին աշ խա տա կից նե -
րը, ում տասն վեց տա րին լրա ցել է նախ քան
հան ցանք կա տա րե լը: Այ սինքն՝ որ պես հան -
ցա գոր ծու թյան սուբ յեկտ կա րող են հան դես
գալ նաև այն սո վո րա կան քա ղա քա ցի նե րը, ով -
քեր, կոնկ րետ գույ քի նկատ մամբ սե փա կա նա -
տի րոջ կող մից ստա նա լով ո րո շա կի լիա զո րու -
թյուն ներ, ձեռք են բե րում հան ցա գոր ծու թյան
հա տուկ սուբ յեկ տի կար գա վի ճակ18: 

Պաշ տո նեա կան դիրքն օգ տա գոր ծե լու մի -
ջո ցով կա տար ված հափշ տա կու թյան դեպ քում
որ պես հան ցա գոր ծու թյան սուբ յեկտ կա րող են
հան դես գալ այն ան ձինք, ովքեր պաշ տո նեա -
կան դիրք են զբա ղեց նում: Մաս նա վո րա պես՝
պե տա կան մար մին նե րում, տե ղա կան ինք նա -
կա ռա վար ման մար մին նե րում, դրանց կազ մա -
կեր պու թյուն նե րում, ինչ պես նաև ՀՀ զին ված
ու ժե րում, ՀՀ այլ զոր քե րում և զին վո րա կան
միա վո րում նե րում մշտա պես, ժա մա նա կա վո -
րա պես կամ ա ռան ձին լիա զո րու թյամբ կա մա -
կերպ ա կան-տնօ րի նա կան, վար չատն տե սա կան
գոր ծա ռույթ ներ ի րա կա նաց նող ան ձանց կող -
մից ի րենց վստահ ված գույ քը պաշ տո նա կան
դիր քի օգ տա գործ մամբ յու րաց նե լու դեպ քում,
ա րար քը ո րակ վում է քր. օր.-ի հոդ ված 179-ի

14 Տե՛ս Պետական ծառայության դեմ ուղղված պաշտոնեական հանցագործությունների որակման և քննության
մեթոդիկայի առանձնահատկությունները (գիտագործնական մեկնաբանություններ), ՀՀ հատուկ քննչական
ծառայություն, գիտական խմբագրությամբ՝ ՀՀ հատուկ քննչական ծառայության պետ, արդարադատության
գեներալ-լեյտենանտ, իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, ՀՀ վաստակավոր իրավաբան Վ.Գ. Շահինյանի,
Երևան, Տիգրան Մեծ, 2015թ., էջ 97:

15 Տե՛ս Հայաստանի Հանրապետության քրեական իրավունք, հատուկ մաս, խմբ.` իրավ. գիտ. դոկ., պրոֆ. Գ.Ս. Ղա -
զինյանի, ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2004թ., էջ 373:

16 Տե՛ս Юридический энциклопедический словарь, М., 1987г., с. 213:
17 Տե՛ս Курс уголовного права, в пяти томах, особенная часть, том 3, под редакцией док. юрид. наук, профессора

Г.Н. Бор зенкова и док. юрид. наук, профессора В.С. Комиссарова, М., Зерцало-М, 2002г., с. 442: 
18 Տե՛ս Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. Под общей редакцией док. юрид. наук, Председателя

Верховного Суда РФ В. М. Лебедева и док. юрид. наук, профессора Ю.И. Скуратова, издательство НОРМА, М.,
2002г., с. 393:



երկ րորդ մա սի ա ռա ջին կե տով՝ որ պես ծան -
րա ցու ցիչ հան գա մանք նե րում կա տար ված յու -
րա ցում: Ընդ ո րում՝ քր. օր.-ի հոդ ված 179-ի
երկ րորդ մա սի ա ռա ջին կե տով նա խա տես ված
հան ցա գոր ծու թյան սուբ յեկտ կա րող է լի նել
միայն պաշ տո նա տար ան ձը՝ քր. օր.-ի հոդ ված
308-ի երկ րորդ մա սի ի մաս տով: Նշ ված մար -
մին նե րի այն շար քա յին աշ խա տակ ցի ա րար -
քը, ում տրված են ո րո շա կի հա տուկ լիա զո րու -
թյուն ներ տվյալ գույ քի նկատ մամբ, ո րակ վում
է որ պես հա սա րակ յու րա ցում կամ վատ նում19: 

Իրավակիրառ պրակտիկայում հաճախ
խնդիր է առաջանում, շահադիտական շա-
հագրգռվածությունից ելնելով, պաշտոնեական
լիազորությունները չարաշահելը պաշտոնեա-
կան դիրքն օգտագործելով կատարվող հափշ-
տակություններից (խարդախությունից և յուրա-
ցումից կամ վատնումից) սահմանազատելու կա-
պակցությամբ: Նշված հանցագործությունների
սահմանազատման հիմնական չափանիշն այն
է, որ պաշտոնեական լիազորությունները շա-
հադիտական շարժառիթով չարաշահելու դեպ-
քում պետք է բացակայեն հափշտակության
հատկանիշները (կամ դրանցից գոնե մեկը): Այ-
սինքն՝ եթե, նույնիսկ լիազորությունները չարա-
շահելով, ապօրինի վերցվում է ուրիշի գույքը,
բայց՝ ոչ անհատույց, արարքը պետք է որակվի
ՀՀ քր. օր.-ի հոդված 308-ով: Հակառակ պա-
րագայում, բնականաբար, արարքը պետք է ո-
րակվի որպես պաշտոնեական դիրքի օգտա-
գործմամբ հափշտակություն: Այսպես, օրինակ՝
եթե պետական կազմակերպության գլխավոր
հաշվապահը ժամանակավոր օգտագործման
(հետագայում վերադարձնելու) նպատակով կազ-
մակերպության դրամարկղից միջոցներ է վերց-
նում, նրա արարքը, համապատասխան այլ հատ-
կանիշների առկայության պարագայում, որակ-
վում է միայն որպես պաշտոնեական լիազորու-

թյունների չարաշահում: Միևնույն ժամանակ՝ ե-
թե նույն անձի կողմից դրամական նշված մի-
ջոցները վերցվեին իրենը կամ մեկ ուրիշինը
դարձնելու նպատակով՝ նրա արարքը կորակ-
վեր միայն որպես պաշտոնեական դիրքն օգ-
տագործելով յուրացում կամ վատնում20: 

Յուրացնելը կամ վատնելը սուբյեկտիվ կող-
մից բնորոշվում են ուղղակի դիտավորությամբ
և շահադիտական նպատակով: 

Ինչպես յուրացման կամ վատնման, այն-
պես էլ խարդախության դեպքում՝ գույքի սեփա-
կանատերը կամովին է գույքը հանձնում հան-
ցավորին, սակայն, ի տարբերություն յուրացման
կամ վատնման՝ խարդախության դեպքում սե-
փականատերը գտնվում է մոլորության մեջ21: Այ-
սինքն՝ եթե խարդախության դեպքում հանցա-
վորը հենց սկզբից նպատակ է ունենում հափըշ-
տակել ուրիշին պատկանող գույքը, ապա յուրաց-
նելու կամ վատնելու դեպքերում գույքը հափըշ-
տակելու նպատակը բացակայում է, այսինքն՝
յուրացնելու կամ վատնելու հանցակազմի դեպ-
քում գույքի նկատմամբ լիազորություններ հանձ-
նելու նախաձեռնությունը հանցավորին չի պատ-
կանում: Օրինակ՝ եթե անձը գույքը վերցնում է՝
ի սկզբանե նպատակ չունենալով վերադարձնե -
լու, ապա արարքը որակվում է որպես խարդա-
խություն, այլ ոչ թե՝ յուրացում կամ վատնում:

Որոշ իրավաբան-գիտնականների կարծի-
քով. Անհրաժեշտ է տարբերակել անձի կող-
մից յուրացման եղանակով իրականացված
հափշտակությունը գույքը ժամանակավոր փո-
խառություն հանձնելուց: Եթե հանգամանքնե-
րը վկայում են, որ անձը, անօրինական կեր-
պով, ժամանակավորապես օգտվել է ուրիշի
գույքից՝ ունենալով տվյալ գույքը կամ դրա համ -
արժեքը հետագայում վերադարձնելու մտա -
դրություն, ապա արարքը չի կարող համարվել
հափշտակություն. կատարվածը կարող է որակ-
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19 Տե՛ս Հայաստանի Հանրապետության քրեական իրավունք: Հատուկ մաս չորրորդ հրատարակություն՝ լրացումներով
և փոփոխություններով, խմբ.` իրավ. գիտ. դոկ., պրոֆ., ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ Գ.Ս. Ղազինյանի, ԵՊՀ
հրատարակչություն, Երևան, 2009թ., էջ 411:

20 Տե՛ս Պետական ծառայության դեմ ուղղված պաշտոնեական հանցագործությունների որակման և քննության մե թո -
դի կայի առանձնահատկությունները (գիտագործնական մեկնաբանություններ), ՀՀ հատուկ քննչական ծառայություն,
գի տական խմբագրությամբ՝ ՀՀ հատուկ քննչական ծառայության պետ, արդարադատության գեներալ-լեյտենանտ,
իրա վաբանական գիտությունների թեկնածու, ՀՀ վաստակավոր իրավաբան Վ.Գ. Շահինյանի, Երևան, Տիգրան
Մեծ, 2015թ., էջ 35:

21 Տե՛ս Հայաստանի Հանրապետության քրեական իրավունք: Հատուկ մաս չորրորդ հրատարակություն՝ լրացումներով
և փոփո խություններով, խմբ.` իրավ. գիտ. դոկ., պրոֆ., ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ Գ.Ս. Ղազինյանի, ԵՊՀ հրա -
տա րակչություն, Երևան, 2009թ., էջ 412:
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վել իբրև ինքնիրավչություն կամ պաշտոնա-
տար անձանց համար պաշտոնեական լիազո-
րությունների անցում…22: Այսինքն՝ այն դեպ -
քում, երբ հան ցա վո րն ինք նա կամ և ա պօ րի նի
կեր պով օգ տա գոր ծում է ի րեն ժա մա նա կա վոր
վստահ ված գույ քը, սա կայն հե տա գա յում մտա -
դիր լի նե լով վե րա դարձ նել կամ հա տու ցել դրա
ար ժե քը, ա պա ա րար քը են թա կա է ո րակ ման
ոչ թե որ պես հափշ տա կու թյուն, այլ` ինք նի րավ -
չու թյուն կամ պաշ տո նեա կան դիր քի չա րա շա -
հում այդ պի սի գոր ծո ղու թյուն նե րը կա րող են
պա րու նա կել նաև քա ղա քա ցիաի րա վա կան,
վար չա կան կամ կար գա պա հա կան բնույ թի պա -
տաս խա նատ վու թյան տար րեր: 

Կարևոր է հատկապես՝ յուրացնելու կամ
վատնելու հանցակազմի տարբերակումը գողու-
թյան հանցակազմից: Դրանց միջև գոյություն
ունեցող հիմնական տարանջատող հատկանի-
շը հանցագործության սուբյեկտի վերաբերմունքն
է հափշտակված գույքի նկատմամբ. յուրացնե-
լու կամ վատնելու դեպքում գույքը ոչ միայն
վստահված է լինում հանցավորին, գտնվում նրա
իրավաչափ տիրապետման ներքո, այլև վեր-
ջինս տվյալ գույքի նկատմամբ, օժտված է լի-
նում որոշակի իրավասություններով: Գողության
դեպքում հանցագործության սուբյեկտը կա՛մ ընդ-
հանրապես չունի որևէ առնչություն հափշտակ-
ված գույքի նկատմամբ, կա՛մ ստանում է որոշա-
կի հասանելիություն՝ ինչ-որ տեխնիկական կամ
արտադրական բնույթի գործառույթներ իրակա-
նացնելու նպատակով, ինչը, սակայն, չի առա-
ջացնում որևէ իրավասություններ՝ տվյալ գույքը
տնօրինելու, տիրապետելու, օգտագործելու կամ
վերջինիս հետ կապված պատասխանատու պահ-
պանություն իրականացնելու նպատակով: Գույ-
քի հափշտակությունն այն անձի կողմից, ով չու-
նի նշված գույքի նկատմամբ իրավասություն-
ներ, սակայն ունի հասանելիություն հանձնա-
րարված աշխատանքի իրականացման կամ ծա-

ռայական պարտականությունների կատարման
առումով, ենթակա է որակման որպես գողու-
թյուն23: Այսինքն՝ ուրիշի գույքի հափշտակու-
թյունն այն անձի կողմից, ով, որևէ իրավասու-
թամբ օժտված չլինելով տվյալ գույքի նկատ-
մամբ, ունեցել է ընդամենը որոշակի հասանե-
լիություն կատարվող աշխատանքի օրինակ՝
պահեստարանի աշխատակիցի կամ պահակի
կողմից կամ ծառայողական պարտականու-
թյունների շրջանակներում իրականացվող աշ-
խատանքների կատարման հետ կապված օրի-
նակ՝ հեռուստացույցների գործարանում դետալ-
ները հավաքող փականագործի կողմից, այդ
արարքը ենթակա է որակման որպես ոչ թե յու-
րացում, այլ՝ գողություն, քանի որ իրականաց-
վել է առանց իրավասու անձանց իմացության և
առանց տվյալ գույքի նկատմամբ որևէ իրավա-
սության օգտագործման24: Դեռևս ԽՍՀՄ Գե -
րա գույն դա տա րա նի պլե նու մը՝ 1972թ. հու լի սի
11-ի №4 ո րոշ մամբ, գույ քի այդ պի սի հափշ տա -
կու թյան վե րա բեր յալ նույն պես տվել է նմա նա -
տիպ պար զա բա նում ներ25:

Որոշակի հետաքրքրություն են ներկայաց-
նում նաև նշված հանցակազմի վերաբերյալ առ-
կա օրենսդրական այն լուծումները, որոնք տեղ
են գտել մի շարք արտասահմանյան երկրների
քրեական օրենսդրություններում: Մասնավորա-
պես՝ ուսումնասիրելով Իսպանիայի, Ֆրանսիա-
յի, Գերմանիայի, Լեհաստանի, Լատվիայի և
Բուլղարիայի հանրապետությունների համապա-
տասխան քրեական օրենսդրությունները բա-
ցառությամբ հետխորհրդային տարածքի որոշ
երկրների, միանշանակ կերպով կարելի է փաս-
տել, որ վերը նշված հանցակազմի կամ դրա-
նում արտահայտված հափշտակության կոնկ-
րետ եղանակների վերաբերյալ բովանդակային
բնույթի որևէ միասնական մոտեցում չկա: Սա-
կայն դրանցում առկա քրեաիրավական նորմե-
րում հատկապես՝ հափշտակության հատկա-

22 Տե՛ս Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. Расширенный уголовно-правовой анализ с
материалами судебно-следственной практики, ЭКЗАМЕН, М., 2002г., с. 325:

23 Տե՛ս Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации. Под общей редакцией док. юрид. наук, Председателя
Верховного Суда РФ В.М. Лебедева и док. юрид. наук, профессора Ю.И. Скуратова, издательство НОРМА, М.,
2002г., с. 394:

24 Տե՛ս Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации, издание одиннадцатое, переработанное и
дополненое, ответ. ред. док. юрид. наук, проф., заслуженный деятель науки РФ А.И. Рарог, М. 2017г., с. 354:

25 Տե՛ս Судебная практика по уголовным делам, сборник постановлений Пленумов Верховных Судов СССР, РСФСР и
Российской Федерации, ЭКЗАМЕН, М., 2001г., с. 128-136: 



նիշներ պարունակող, որպես ընդգծված մոտե-
ցում, հիմնականում գերա կշռում է հետևյալ մի-
տումը. հափշտակության համար պատասխա-
նատվությունը նախատեսվում է ոչ թե յուրաց-
նելու կամ վատնելու, այլ, տարաբնույթ դրսևո-
րումներով արտահայտված՝ գույքի յուրացման
համար բովանդակային իմաստի մեջ չներառե-
լով վատնում եզրույթը: Այս առումով՝ նույ-
նիսկ արդի հայերենի բացատրական բառարա-
նում յուրացնել բառը բովանդակային իմաս-
տով բացատրվում է՝ որպես ինքնակամորեն
իրենը դարձնել, սեփականել, ապօրինաբար ու-
րիշի ունեցվածքը իրենը դարձնել, հափշտա-
կել, իսկ վատնելը ի տարբերություն վերջի-
նիս՝ ծախսել, ծախսելով սպառել՝ վերջացնել,
վատ բաների կամ ապարդյուն՝ անօգուտ կեր-
պով ծախսել, աննպատակ, ապարդյուն կերպով
գործադրել, անիմաստ բաների վրա գործադրել,
փչացնել, ոչնչացնել… և այլն26: Ի վերջո՝ վերը
նշված բառերի բովանդակային բացատրություն-
ների համեմատական վերլուծության արդյունք-
ները հանգեցնում են այն հետևության, որ նշված
եզրույթները նույնիսկ անհամատեղելի են:

Որպես վերը նշվածի իրավական հիմնա-
վորում՝ հատկապես էական նշանակություն ու-
նի  Նորմատիվ իրավական ակտերի մասին
ՀՀ օրենքի 41-րդ  Նորմատիվ իրավական ակ-
տի նորմի մեկնաբանումը հոդվածում տեղ
գտած այն դրույթը, ըստ որի հատվածական
մեջբերում.  Նորմատիվ իրավական ակտի
նորմը մեկնաբանվում է` հաշվի առնելով նոր-
մատիվ իրավական ակտն ընդունելիս ընդու-
նող մարմնի նպատակը՝ ելնելով դրանում պա-
րունակվող բառերի և արտահայտություննե-
րի տառացի նշանակությունից…, իսկ նույն
օրենքի 16-րդ  Նորմատիվ իրավական ակ-
տում որոշ շաղկապների և բառերի կիրառու-
մը հոդվածի 5-րդ կետի համաձայն՝ Եթե նոր-
մատիվ իրավական ակտում նշված նորմի կի-
րառումը պայմանավորված է ստորակետերով,
կամ «և», կամ «ու», ինչպես նաև «կամ» շաղ-
կապով բաժանված պայմաններով, ապա ստո-
րակետերով, կամ «և», կամ «ու» շաղկապնե-
րով բաժանված պայմանների մասով այդ նոր-
մի կիրառման համար անհրաժեշտ է բոլոր

պայմանների առկայությունը, իսկ «կամ» շաղ-
կապով բաժանված պայմանների մասով բա-
վական է թվարկված պայմաններից առն-
վազն մեկի առկայությունը: Ըստ էության՝ օ-
րենքի վերը նշված պահանջը, վերաբերելի է
նաև ՀՀ քր. օր.-ի 179-րդ հոդվածում կիրառված
կամ շաղկապին այն է՝ յուրացնելը կամ
վատնելը, որը, իրավական որոշակիության
տեսանկյունից, հակասությունների և տարա -
բնույթ մեկնաբանությունների տեղիք է տալիս: 

Այսպիսով՝ ընդհանրացնելով իրավաբա-
նական գրականության մեջ յուրացնելու կամ
վատնելու հանցակազմի վերաբերյալ առկա վե-
րը նշված տեսակետները՝ միանշանակ կեր-
պով կարելի է եզրակացնել, որ տվյալ հանցա-
կազմը և դրանում տեղ գտած հասկացություն-
ներն, ունեն առավել հստակեցման կարիք: 

Ուստի իրավաբանական գրականության
մեջ առկա՝ յուրացնել կամ վատնել եզրույթ-
ների քրեաիրավական մեկնաբանման վերա-
բերյալ առկա տարաբնույթ մոտեցումները և օ-
րենսդրական բնույթի հնարավոր հակասություն-
ները բացառելու, ինչպես նաև ՀՀ քր. օր.-ի հե-
տագա կատարելագործման գործընթացը ավե-
լի արդյունավետ կազմակերպելու նպատակով՝
առաջարկվում է ՀՀ քր. օր.-ի 179-րդ հոդվածը
վերախմբագրել իր բովանդակային էությանը
համապատասխան, մասնավորապես՝ Վստահ-
ված կամ կառավարմանը հանձնված գույքը
յուրացնելը՝ նորմի դիսպոզիցիայից դուրս թող-
նելով վատնել եզրույթը: Նորմի նմանատիպ
ձևակերպման դեպքում բովանդակային շեշտը
դրվելու է հափշտակության կատարման այն
կոնկրետ եղանակի վրա յուրացում, որի հե -
տևան քով գույքը հանցավորին է անցնում՝ վեր-
ջինիս փաստացի վստահված կամ կառավար-
ման նպատակով հանձնված լինելու պատճառով:
Այդպիսի յուրացման շրջանակներում իրակա-
նացված՝ վատնում համարվող գործողությու-
նը առանձին քրեաիրավական գնահատման
կարիք չունի, քանի որ, ըստ էության, ամբող-
ջությամբ ներառվում է գույքի հափշտակությանն
ուղղված միասնական դիտավորության մեջ և
որոշ դեպքերում նաև՝ համարվում վերջինիս
բաղկացուցիչ տարրը: 
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էջ 1043 և 1362:
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Ան ձի անվ տան գու թյան պաշտ պա նու թյան
քրեաի րա վա կան մի ջոց նե րի հա մա կար գը պետք
է զար գա նա և կա տա րե լա գործ վի՝ հաշ վի առ -
նե լով ար դի քրեա կան ի րա վուն քի ա ռա ջըն թա -
ցի ընդ հա նուր մի տում նե րը, այն է՝ քրեա կան օ -
րենսդ րու թյան հու մա նի զա ցիան, օ րեն քի գե -
րա կա յու թյու նը և մար դու և քա ղա քա ցու ի րա -
վունք նե րի ու ա զա տու թյուն նե րի ե րաշ խա վոր -
ված ա պա հո վու մը:

Դի տար կե լով քրեա կան ի րա վուն քում պաշտ -
պա նա կան մի ջոց նե րի է վոլ յու ցիան՝ Վ.Ն. Կուդր -
յավցևն ա ռանձ նաց նում է ե րեք փուլ. 1) ճա նա -
չել տու ժո ղի ոչ միայն կյան քի ու ա ռող ջու թյան,
այլև՝ նրա գույ քի պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քը.
2) օ րի նա կան է ճա նա չել ոչ միայն ինքն ի րեն և
սե փա կան շա հե րի պաշտ պա նու թյու նը, այլև՝
այլ ֆի զի կա կան և ի րա վա բա նա կան ան ձանց,
ինչ պես նաև հա սա րա կա կան և պե տա կան շա -
հե րի պաշտ պա նու թյու նը, 3) սահ մա նել ինք նա -
պաշտ պա նու թյան պայ ման ներ և սահ ման ներ,
որ պես զի դա չդառ նա վրե ժի ու հա շիվ մաք րե -
լու գոր ծիք1:

Ժա մա նա կա կից պայ ման նե րում սկսում է
ակ տի վո րեն զար գա նալ նաև ազ գա յին քրեա -
կան քա ղա քա կա նու թյան սկզբուն քո րեն նոր ուղ -
ղու թյու նը՝ օ րի նա կան շա հե րի ի րա կա նաց ման
գծով ան ձի ի րա վա սու թյուն նե րի ընդ լայն ման մի -
ջո ցով նրա անվ տան գու թյան ա պա հո վու մը:

Կարևոր է ընդգ ծել, որ «անվ տան գու թյուն»
եզ րույ թը ներ կա յիս հա մա տեքս տում չի կրկնա -
պատ կում «հան ցա գոր ծու թյան դեմ պայ քար»
հաս կա ցու թյու նը: Վեր ջինս ա վե լի նեղ է իր բո -
վան դա կու թյամբ, քա նի որ ի մաս տա յին շեշ տը
տե ղա փո խում է վտան գի սուբ յեկ տից դե պի
պաշտ պա նու թյան օբ յեկտ՝ իբրև հան ցա վո րու -

թյա նը հա կազ դե լու ո լոր տում պե տու թյան գոր -
ծու նեու թյան վերջ նան պա տակ:

Ան ձի անվ տան գու թյան ա պա հո վու մը են -
թադ րում է ոչ միայն պատ ժի հա րա ցույ ցի շրջա -
նակ նե րում ան ձի պաշտ պա նու թյու նը, այլև՝ սե -
փա կան ի րա վունք նե րի ու օ րի նա կան շա հե րի
ինք նու րույն պաշտ պա նու թյան գծով ան ձի ի -
րա վա սու թյուն նե րի ընդ լայ նու մը:

Մեր կար ծի քով՝ պե տու թյան հիմ նա կան
նշա նա կու թյու նը հա սա րա կու թյան կեն սա գոր -
ծու նեու թյան այն պի սի կազ մա կերպ ման ա պա -
հով ման գոր ծն է, ո րի ընթացքում դրա ան դամ -
նե րին վնաս հասց նե լու հնա րա վո րու թյու նը
կհան գեց վեր նվա զա գույ նի:

ՀՀ ՔՕ-ում ամ րագր ված ինք նա պաշտ պա -
նու թյան մի ջոց նե րը (անհ րա ժեշտ պաշտ պա -
նու թյուն և ծայ րաս տի ճան անհ րա ժեշ տու թյուն)
ու նեն սահ մա նա փակ կի րա ռում և ու նակ չեն
լրիվ չա փով հաղ թա հա րելու քննարկ վող խնդի -
րը: Հենց այդ պատ ճա ռով տե սու թյան և ի րա -
վա կի րառ գոր ծու նեու թյան մեջ բա վա կա նա -
չափ սուր է քննարկ վում ա րար քի հան ցա վո րու -
թյու նը բա ցա ռող հան գա մանք նե րի հա մա կար -
գի ըն դար ձակ ման հիմ նախն դի րը՝ ինք նա պաշտ -
պա նու թյան նոր քրեաի րա վա կան մի ջոց նե րով
լրաց նե լու հաշ վին:

Ըն դու նե լով քրեա կան օ րենսդ րու թյան բա -
րե փոխ ման և ինք նա պաշտ պա նու թյան մի ջոց -
նե րի հա մա կար գի ո րա կա կան վե րա փոխ ման
պա հան ջը՝ այ նուա մե նայ նիվ, դժվար է ար դա -
րաց ված հա մա րել իբրև դրա բաղ կա ցու ցիչ մա -
սեր կա մո վին հրա ժար վե լու, ի րա վա խախտ ման
և ան հաղ թա հա րե լի ու ժի քիչ նշա նա կու թյուն
ու նե ցող լի նե լու ա ռանձ նա ցու մը, քա նի որ դրանք
զուրկ են պաշտ պա նիչ նե րու ժից2:

ՀԱՅԿ ՄԿՐՏՉՅԱՆ
ՀՀ ԳԱԱ փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և
իրավունքի ինստիտուտի ասպիրանտ
____________________________________________________________________________________________________________

²ÜÒÆ ²Üìî²Ü¶àôÂÚ²Ü ä²Þîä²ÜàôÂÚ²Ü ØÆæàòÜºðÆ
Î²î²ðºÈ²¶àðÌØ²Ü ÐÆØÜ²ÊÜ¸ÆðÀ ²ð¸Æ øðº²Î²Ü Æð²ìàôÜøÆ

¼²ð¶²òØ²Ü îºê²ÜÎÚàôÜÆò

1 Տե՛ս Кудрявцев В.Н. Стратегия борьбы с преступностью. М., 2003, էջ 65:
2 Տե՛ս Рубцова А.С. Актуальные проблемы уголовного права. М., 2016, էջ 88-89:



Բո վան դա կա յին ա ռու մով և սո ցիալ-ի րա -
վա կան գոր ծա ռույթ նե րի տե սանկյունից ար դա -
րաց ված է իբրև ինք նա պաշտ պա նու թյան հե -
ռան կա րա յին քրեաի րա վա կան մի ջոց ի րա վուն -
քը ի րա կա նացնելիս վնաս հասց նե լու ա ռանձ -
նա ցու մը: Չ նա յած դրա և ինք նա պաշտ պա նու -
թյան ա վան դա կան մի ջոց նե րի միջև էա կան
տար բե րու թյուն նե րը (այդ տար բե րու թյուն նե րը
հատ կա պես ակն հայտ են վնաս պատ ճա ռե լու
ի րա վուն քի ա ռա ջաց ման հիմ քե րը դի տարկելիս),
չի կա րե լի չնշել այն հան գա ման քը, որ օ րի նա -
կան ի րա վուն քի ի րա կա նաց ման ինս տի տու տը
կոչ ված է ա պա հո վելու ան ձի ֆի զի կա կան, հո -
գե կան և սո ցիա լա կան ան ձեռնմ խե լիու թյու նը
և քրեա կան ի րա վուն քում կա տա րում է ե րաշ -
խի քա յին գոր ծա ռույթ ան ձի մի շարք սուբ յեկ -
տիվ ի րա վունք նե րի նկատ մամբ՝ կյան քի ի րա -
վուն քի, ա ռող ջու թյան, ա զա տու թյան, անձ նա -
կան ան ձեռնմ խե լիու թյան, պատ վի, ար ժա նա -
պատ վու թյան ի րա վուն քի և այլն3:

Ըն դու նե լով ներ կա յաց ված խնդրի շրջա -
նակ նե րում օ րի նա կան ի րա վուն քի ի րա կա նաց -
ման ի րա վա կան երևույ թի քննարկ ման անհրա -
ժեշ տու թյու նը՝ չի կա րե լի չնշել ո րո շա կի հա կա -
սու թյուն ներ ու հիմ նախն դիր նե րը, ո րոնք առ կա
են դրա տե սա կան մշակ ման մեջ: Այս ա ռու մով՝
քրեա կան ի րա վուն քն սկսում է դիտ վել իբրև ի -
րա վուն քի ու նի վեր սալ ճյուղ, քա նի որ ո՛չ քա ղա -
քա ցիա կան, ո՛չ վար չա րա րա կան ի րա վուն քը որ -
պես ի րենց կար գա վոր ման ա ռար կա չու նեն
քրեա կան պա տաս խա նատ վու թյան հիմ քե րը
քրեա կան պա տաս խա նատ վու թյու նից ա զա տու -
մը կամ ա րար քի հան ցա վո րու թյան բա ցա ռու մը:

Սահ մա նե լով ան ձի ինք նա պաշտ պա նու -
թյան ի րա վունքն իբրև պե տու թյան կող մից ե -
րաշ խա վոր ված և ի րա վա կան շրջա նակ նե րով
սահ մա նա փակ ված՝ ան ձի, հա սա րա կու թյան
կամ պե տու թյան օ րի նա կան ի րա վունք նե րի ու
շա հե րի պաշտ պա նու թյան հնա րա վո րու թյուն՝
քրեաի րա վա կան հա րա բե րու թյուն նե րի շրջա -
նակ նե րում վնաս հասց նե լու մի ջո ցով, կա րե լի
է են թադ րել, թե ան ձի անվ տան գու թյան ինք -
նա պաշտ պա նու թյան քրեաի րա վա կան մի ջոց -
նե րից մե կը ի րա վուն քի ի րա կա նաց ման ժա -
մա նակ վնաս հասց նե լն է:

Են թադ րում ենք՝ ա ռա ջին հեր թին հար կա -
վոր է ա ռանձ նաց նել ի րա կա նաց վող ի րա վուն -
քի առ կա յու թյան հատ կա նի շը: Դա նշա նա կում
է դրա՝ ո րո շա կի ան ձին՝ ի րա վուն քի սե փա կա -
նա տի րո ջը, փաս տա ցի պատ կա նե լիու թյու նը:

Օ րենս դի րը, կար գա վո րե լով ան ձի ի րա -
վա բա նա կան ի րա վուն քը, սահ մա նում է դրա ի -
րա կա նաց ման սահ ման նե րը: Հենց այդ սահ -
ման ներն են սահ մա նում ի րա վուն քի ի րա կա -
նաց ման հիմ քը բնու թագ րող երկ րորդ հատ կա -
նի շը՝ ի րա վուն քի ի րա կա նաց ման ի րա կա նու -
թյու նը: Նշենք, որ ի րա վուն քի տե սու թյան մեջ
այդ հատ կա նի շը հա ճախ նույ նաց վում է սկզբուն -
քո րեն այլ երևույ թի՝ ի րա վուն քի ի րա կա նու թյան
հետ4:

Ի րա վուն քի ի րա կա նաց ման ի րա կա նու թյուն
ասելով՝ ա ռա ջարկ վում է հաս կա նալ սե փա կան
օ րի նա կան ի րա վուն քի ի րա կա նաց մանն ուղղված
ի րա վա բա նո րեն նշա նա կա լից ա րարք նե րի ի -
րա կա նա ցու մը: Այդ հատ կա նի շի բա ցա կա յու -
թյան պա րա գա յում բա ցատր վում է ի րա վուն քի
ի րա կա նաց ման փաս տը և, որ պես հետևանք՝
մերժ վում ինք նա պաշտ պա նու թյան դի տարկ վող
մի ջո ցի ի րա վա կան հիմ քը:

Շա րադր վա ծը թույլ է տա լիս կա տա րել
հետևյալ եզ րա կա ցու թյու նը. ի րա վուն քն ի րա -
կա նաց նելիս վնաս հասց նե լու հիմ քը բնո րո շող
ի րա վա չա փու թյան պայ ման ներ են ի րա վուն քի
առ կա յու թյունն ու օրի նա կա նու թյու նը, ինչ պես
նաև՝ դրա ի րա կա նաց ման հնա րա վո րու թյու նը:
Դա նշա նա կում է, որ անձն ի րա վունք ու նի
պաշտ պա նելու իր ի րա վունք նե րը, եր րորդ ան -
ձանց և պե տու թյան շա հե րը՝ օ րեն քով պաշտ -
պան ված այլ շա հե րին վնաս հասց նե լու մի ջո -
ցով՝ ՀՀ օ րեն քով նրան ե րաշ խա վոր ված ի րա -
վուն քն ի րա կան ի րա կա նացնելիս:

Դի մե լով այն հատ կա նիշ նե րի վեր լու ծու -
թյա նը, ո րոնք բնո րո շում են վնաս պատ ճա ռե -
լու ի րա վա սու թյու նը՝ ի րա վուն քն ի րա կա նաց -
նե լիս, դա սա կար գենք դրանք վնա սի ի րա վա -
չափ պատ ճառ ման, վերևում ա ռա ջարկ ված
կազ մի մո դե լի հի ման վրա և ա ռանձ նաց նենք
այն հատ կա նիշ նե րը՝

1) ո րոնք բնո րո շում են վնաս պատ ճա ռե -
լու օբ յեկ տը,

18

ՔՐԵԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ
Օ

Ր
Ի

Ն
Ա

Կ
Ա

Ն
Ո

Ւ
Թ

Յ
Ո

Ւ
Ն

  №
1

1
3

  2
0

1
9
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2) ար տա ցո լում են վնաս պատ ճա ռող ա -
ռար կա յի օբ յեկ տիվ կող մից ա ռանձ նա -
հատ կու թյուն նե րը,

3) ի րա վուն քի ի րա կա նաց ման սուբ յեկ տի
ո րո շիչ ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը,

4) բնու թագ րում են վնաս պատ ճա ռե լու
սուբ յեկ տիվ կող մը:

1. Ա վան դա կան մո տեց ման հա մա ձայն՝ օ -
րի նա կան ի րա վուն քն ի րա կա նացնելիս կա րող
է վնաս պատ ճառ վել օ րեն քով պաշտ պան վող
ցան կա ցած շա հե րի՝ հա մա չա փու թյան հատ -
կա նի շի պահ պան ման պայ մա նով: Սա կայն այս
դեպ քում լղոզ վում է սույն ինս տի տու տի և ա -
րար քի հան ցա վո րու թյու նը բա ցա ռող այլ հան -
գա մանք նե րի միջև: Այդ պես, օ րի նակ՝ ոտնձգու -
թյու նից պաշտ պան վե լու հա մար վնա սի պատ -
ճա ռումն անհ րա ժեշտ պաշտ պա նու թյան ըն -
թաց քում ոչ այլ ինչ է, քան պաշտ պա նու թյան
ի րա վունք ի րա կա նաց նե լիս վնա սի պատ ճառ -
ման մաս նա վոր դեպք: Տվ յալ հան գա ման քը
պայ մա նա վո րում է վնա սի պատ ճառ ման ինս -
տի տու տի դի տար կու մը՝ նեղ և լայն ի մաս տով
ի րա վուն քն ի րա կա նացնելիս: Լայն ի մաս տով
դա ընդգր կում է բո լոր հան գա մանք նե րը, քա -
նի որ, ընդ հա նուր առ մամբ, ա րար քի հան ցա -
վո րու թյու նը բա ցա ռող հան գա մանք նե րի էու -
թյու նը կա րե լի է սահ մա նել իբրև քրեա կան օ -
րեն քի կող մից պաշտ պան վող հա սա րա կա կան
հա րա բե րու թյուն նե րին վնա սի ի րա վա չափ պատ -
ճա ռում: Նեղ ի մաս տով՝ ի րա վուն քն ի րա կա -
նացնելիս վնա սի պատ ճա ռու մը ինք նա պաշտ -
պա նու թյան ինք նու րույն մի ջոց է:

Իր ինք նու րույն բնույ թի մա սին են վկա յում
հետևյալ հան գա մանք նե րը՝

ա) օ րի նա կան ի րա վուն քն ի րա կա նացնելիս
վնաս հասց նե լուն հա տուկ են ի րա վա -
չա փու թյան պայ ման նե րը, ո րոնք բնո -
րո շում են դրա ա ռա ջաց ման հիմ քը (ի -
րա վուն քի առ կա յու թյունն ու օ րի նա կա -
նու թյու նը. դրա ի րա կա նաց ման ի րա -
կան լի նե լը),

բ) ի րա վուն քի պատ ճառ ման ի րա վա չա փու -
թյան սահ ման նե րը կար գա վոր վում են
օ րենք նե րով, ո րոնք սահ մա նում են ի -
րա վուն քի ի րա կա նաց ման կարգն ու հիմ -
քե րը՝ ա ռանց հղում կա տա րե լու անհրա -
ժեշտ պաշտ պա նու թյան և ծայ րաս տի -
ճան անհ րա ժեշ տու թյան նոր մե րին: Այլ

կերպ ա սած՝ ի րա վուն քի ի րա կա նա ցու -
մը դի տարկ վում է իբրև ինք նա պաշտ -
պա նու թյան ինք նու րույն մի ջոց՝ անհ րա -
ժեշտ պաշտ պա նու թյան և ծայ րաս տի -
ճան անհ րա ժեշ տու թյան հատ կա նիշ նե -
րի բա ցա կա յու թյան դեպքում: Սույն ինս -
տի տու տի ձևա վո րու մը «մնա ցոր դա յին»
սկզբուն քով նշա նա կում է, որ օ րի նա -
կան ի րա վուն քն ի րա կա նացնելիս վնաս
հասց նե լու օբ յեկտ կա րող են լի նել ցան -
կա ցած օ րի նա կան շա հերն ու բա րիք -
նե րը, ո րոնք ինք նա պաշտ պա նու թյան
այլ մի ջոց նե րի օբ յեկտ չեն (անհ րա ժեշտ
պաշտ պա նու թյան և ծայ րաս տի ճան ան -
հրա ժեշ տու թյան):

Մաս նա վո րա պես՝ իր ա մուս նու և մեր ձա -
վոր ազ գա կան նե րի դեմ ցուց մունք չտա լու օ րի -
նա կան ի րա վուն քն ի րա կա նացնելիս օբ յեկտ են
ար դա րա դա տու թյան շա հե րը: Նմա նա տիպ օբ -
յեկտ առ կա է ա մուս նու կամ մեր ձա վոր ազ գա -
կա նի կող մից կա տար ված հան ցա գոր ծու թյան
նախ կի նում չխոս տա ցած քո ղարկ ման ի րա վի -
ճա կում:

2. Ի րա վուն քն ի րա կա նացնելիս վնաս պատ -
ճա ռող ա րար քի օբ յեկ տիվ կող մը, որ պես կա -
նոն, դիտ վում է դրա հա մա չա փու թյան ու ժա -
մա նա կին լի նե լու դիր քե րից: Օ րի նա կան ի րա -
վուն քի ի րա կա նաց ման ի րա վա չա փու թյան պայ -
ման նե րի շարքը հար կա վոր է դա սել հետևյալ
պայ ման նե րը. ա) ե թե որևէ ի րա վուն քի գոր ծո -
ղու թյու նը սահ մա նա փակ ված է ար տա քին գոր -
ծոն նե րի գո յու թյամբ, ա պա կա րող է ի րա կա -
նաց վել միայն այդ գոր ծո նի գո յու թյան ընթաց -
քում. օ րի նա կան ի րա վուն քի ի րա կա նաց ման
ժա մա նա կա յին սահ մա նը, բ) ե թե քրեա կա նո -
րեն պաշտ պան վող օբ յեկ տիվ հասց վող վնա սի
չա փը կախ ված է ար տա քին գոր ծո նից, ա պա
պետք է պահ պան վի օ րեն քով կար գա վոր ված
հա մա չա փու թյու նը՝ օ րի նա կան ի րա վուն քի ի -
րա կա նաց ման ին տեն սիվ սահ մա նը:

3. Ի րա վուն քն ի րա կա նաց նելիս վնա սի ա -
վե լի ման րա մասն պատ ճա ռու մը կա րող է դի -
տարկ վել օբ յեկ տիվ կող մի պար տա դիր ու ֆա -
կուլ տա տիվ հատ կա նիշ նե րի վեր լու ծու թյան մի -
ջո ցով. ա) օբ յեկ տիվ կող մից վնա սի հատ կա -
ցու մը ի րա վուն քն ի րա կա նացնելիս կա րող է ի -
րա կա նաց վել ինչ պես գոր ծո ղու թյան ձևով (մտե -
րիմ ազ գա կա նի հան ցա գոր ծու թյան նա խա պես



չխոս տա ցած քո ղար կու մը), այն պես էլ՝ ան գոր -
ծու թյան ձևով (վկա յի՝ ցուց մունք ներ տա լուց
հրա ժար վե լը). բ) ինչ վե րա բեր ում է հասց ված
վնա սի բնույ թին՝ այս տեղ, մենք կար ծում ենք՝
հար կա վոր է ա ռանձ նաց նել դրա հա մա չա փու -
թյան եր կու պայ մա նը.

- ի րա վուն քն ի րա կա նացնելիս վնաս պատ -
ճա ռե լու թույ լատ րե լիու թյու նը նշա նա -
կում է, որ վնա սի բնույ թը չի կա րող
անց նել ի րա կա նաց վող ի րա վուն քը կար -
գա վո րող օ րեն քով սահ ման ված սահ -
ման նե րից.

- վնա սի բա վա րար լի նե լը տե ղի է ու նե -
նում այն դեպ քե րում, երբ ի րա վա չափ
կեր պով հասց ված վնա սի չա փը օ րեն քը
կա պում է ար տա քին գոր ծո նի վտան գի
հետ:

4. Վ նա սի բա վա րա րու թյան գնա հա տա -
կանն ուղ ղա կիո րեն կապ ված է ի րա վուն քի ի -
րա գործ ման հան գա ման քի հետ: Վ նաս պատ -
ճա ռող ա րար քի ի րա վա չա փու թյան մա սին կա -
րե լի է խո սել միայն այն դեպ քում, ե թե ի րա -
վուն քն ի րա կա նացնելիս կի րառ վող ե ղա նակ -
նե րը, գոր ծիք ներն ու մի ջոց նե րը հա մա պա -
տաս խա նել են դրա ի րա կա նաց ման ի րա վի ճա -
կին, իսկ ի րա վա տի րոջ կող մից դրված նպա -
տակ նե րի նվա ճու մը չէր կա րող լի նել ա ռանց օ -
րեն քով պաշտ պան վող եր րորդ ան ձանց, հա -
սա րա կու թյան և պե տու թյան շա հե րին վնաս
հասց նե լու: Մեր կող մից անց կաց ված ազ գա յին
օ րենսդ րու թյան և դա տա կան պրակ տի կա յի
վեր լու ծու թյու նը ցույց տվեց, որ վնա սի պատ -

ճառ ման ի րա վա չա փու թյան պայ ման նե րը ո րո -
շելիս, որ պես կա նոն, օգ տա գործ վում է վնա սի
թույ լատ րե լիու թյան սկզբուն քը և ան տես վում՝
վնաս պատ ճա ռե լու բա վա րա րու թյան (անհ րա -
ժեշ տու թյան) սկզբուն քը, ին չը դժվար թե կա -
րե լի է հիմ նա վոր ված հա մա րել: Այդ պի սի մո -
տեց ման պա րա գա յում նվա զեց վում են վնաս
պատ ճա ռող ա րար քի հա մա չա փու թյան չա փա -
նիշ նե րը և, որ պես կա նոն՝ ի րա վուն քի չա րա -
շա հու մը գնա հատ վում է իբրև դրա ի րա կա -
նաց ման ի րա վա չափ ե ղա նակ:

5. Վ նաս պատ ճա ռող ա րար քի կա տար -
ման ժա մա նա կը քրեա կան-ի րա վա կան նշա -
նա կու թյուն է ձեռք բե րում ժա մա նա կի ո րո շա -
կի շրջա նակ նե րով ան ձի օ րի նա կան ի րա վուն -
քը սահ մա նա փակելիս: Այս դեպ քում նպա տա -
կա հար մար է խո սել ի րա վա չա փու թյան լրա -
ցու ցիչ պայ մա նը՝ ի րա վուն քն ի րա գործելիս
վնաս պատ ճա ռե լու ժա մա նա կին լի նե լու մա -
սին: Դեռևս չա ռա ջա ցած կամ օ րի նա կան ու ժը
կորց րած ի րա վուն քն ի րա կա նացնելիս վնաս
հասց նե լը բա ցա ռում է ա րար քի ի րա վա չա փու -
թյու նը և են թա կա ո րակ ման ընդ հա նուր հի -
մունք նե րով:

Ընդ հա նուր առ մամբ՝ կա րե լի է պնդել, որ
օբ յեկ տիվ կող մի տե սա կե տից ի րա վա չափ կա -
րե լի է ճա նա չել այն ա րար քը (գոր ծո ղու թյու նը
կամ ան գոր ծու թյու նը), ո րը հա մա չափ (թույ -
լատ րե լի ու բա վա րար) վնաս է հասց նում պաշտ -
պան վող շա հե րին՝ սե փա կան օ րի նա կան ի րա -
վուն քը՝ օ րեն քով սահ ման ված ժա մա նա կաշըր -
ջա նում ի րա կա նաց նե լիս:
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2003 թվա կա նի ապ րի լի 18-ին ու ժի մեջ
մտած Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան քրեա -
կան օ րենսգր քի 338-րդ հոդ վա ծում նա խա տես -
վել է սուտ ցուց մունք, կեղծ եզ րա կա ցու թյուն
տա լու կամ ակն հայտ սխալ թարգ մա նու թյուն
կա տա րե լու հան ցա կազ մը: Քն նարկ վող հան -
ցա կազ մը քրեա կան պա տաս խա նատ վու թյուն
է նա խա տե սում քա ղա քա ցիա կան կամ վար չա -
կան դա տա վա րու թյան գոր ծով սուտ ցուց մունք
տա լու, քրեա կան գոր ծով վկա յի կամ տու ժո ղի
կող մից սուտ ցուց մունք տա լու, քրեա կան կամ
քա ղա քա ցիա կան կամ վար չա կան դա տա վա -
րու թյան գոր ծով փոր ձա գե տի կող մից ակն հայտ
կեղծ եզ րա կա ցու թյուն տա լու, քա ղա քա ցիա -
կան դա տա վա րու թյան գոր ծով մաս նա գե տի
կող մից ակն հայտ կեղծ բա ցատ րու թյուն տա -
լու, թարգ ման չի կող մից ակն հայտ սխալ թարգ -
մա նու թյուն կա տա րե լու հա մար: Հոդ վա ծի շրջա -
նակ նե րում նա խա տես ված է խրա խու սա կան
նորմ, ո րը նախ քան ներ կա յիս օ րենսդ րա կան
ձևա կեր պու մն ստա նա լը ո րոշ փո փո խու թյուն -
նե րի է են թարկ վել: 

Նախ կին (2003 թվա կա նի) խմբագ րու թյամբ
ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 338-րդ հոդ վա ծում
սահ ման ված խրա խու սա կան նոր մը նա խա տե -
սել է քրեա կան պա տաս խա նատ վու թյու նից ա -
զա տե լու հնա րա վո րու թյուն ցուց մունք տա լուց
հրա ժար ված ան ձի հա մար, ե թե նա նախ նա -
կան քննու թյան կամ դա տա կան քննու թյան ըն -
թաց քում, մինչև դա տա րա նի կող մից դա տա -
վճիռ կամ ո րո շում կա յաց նե լը, կա մո վին հայտ -
նել է իր տված սուտ ցուց մուն քի, կեղծ եզ րա -
կա ցու թյան կամ սխալ թարգ մա նու թյան մա -
սին։ Նշ ված կար գա վոր ման պայ ման նե րում
խրա խու սա կան նոր մը տա րած վել է ցուց մունք

տա լուց հրա ժար ված ան ձանց վրա, մինչ դեռ
նույն հոդ վա ծի դիս պո զի ցիան պա տաս խա նա -
տվու թյուն է նա խա տե սել այլ ա րար քի՝ սուտ
ցուց մունք տա լու հա մար, որ պի սի պայ ման նե -
րում նշված ձևա կերպ մամբ խրա խու սա կան
նոր մը ան հաս կա նա լի և ոչ կի րա ռե լի է ե ղել։ 

Գոր ծող խմբագր մամբ քննարկ վող հոդ վա -
ծում հստա կեց վել են ինչ պես այն սուբ յեկտ նե րի
շրջա նա կը, ում նկատ մամբ տա րած վում է խրա -
խու սա կան նոր մը, այն պես էլ ան ձին պա տաս -
խա նատ վու թյու նից ա զա տե լու պայ ման նե րը:

Մաս նա վո րա պես՝ ՀՀ քրեա կան օ րենսգըր -
քի 338-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի հա մա ձայն՝
հոդ վա ծի 1-ին և 2-րդ մա սե րով սահ ման ված
հիմ քով ան ձը են թա կա չէ քրեա կան պա տաս -
խա նատ վու թյան, ե թե իր ա րար քը նշա նա կու -
թյուն չէր կա րող ու նե նալ գոր ծի լուծ ման հա -
մար, կամ նա նախ նա կան քննու թյան կամ դա -
տա կան քննու թյան ըն թաց քում մինչև դա տա -
րա նի կող մից դա տավ ճիռ, վճիռ կամ ո րո շում
կա յաց նե լը կա մո վին հայտ նել է իր տված սուտ
ցուց մուն քի, կեղծ եզ րա կա ցու թյան կամ սխալ
թարգ մա նու թյան մա սին: 

Այ նուա մե նայ նիվ, հարկ է նկա տել, որ նոր -
մը կրկին զերծ չէ վի ճա հա րույց ձևա կեր պում -
նե րից, ո րոնք, ի րենց հեր թին՝ ևս խն դիր ներ են
ա ռա ջաց նում տվյալ խրա խու սա կան նոր մի կի -
րառ ման դեպ քե րում:

Այս պես՝ քննարկ ման ա ռար կա խրա խու -
սա կան նոր մն ա ռա վե լա պես խնդրա հա րույց է
քրեա կան պա տաս խա նատ վու թյու նից ա զա տե -
լու հա մար նա խա տես ված պայ ման նե րի տես -
անկ յու նից: Մաս նա վո րա պես՝ նոր մը, ինչ պես
ար դեն նշվեց, ա ռանձ նաց նում է եր կու պայ -
ման, ո րոնք անհ նա րին են դարձ նում ան ձին

ՍՈՆԱ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ
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արտաքին կապերի բաժնի գլխավոր մասնագետ,
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քրեա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե -
լը: Այդ պայ ման ներն են. ա ռա ջին՝ ան ձի ա -
րար քը նշա նա կու թյուն չէր կա րող ու նե նալ
գոր ծի լուծ ման հա մար, երկ րորդ՝ ան ձը նախ -
նա կան քննու թյան կամ դա տա կան քննու -
թյան ըն թաց քում մինչև դա տա րա նի կող մից
դա տավ ճիռ, վճիռ կամ ո րո շում կա յաց նե լը
կա մո վին հայտ նել է իր տված սուտ ցուց -
մուն քի, կեղծ եզ րա կա ցու թյան կամ սխալ
թարգ մա նու թյան մա սին:

Քա նի որ նշված պայ ման ներն ի րա րից
ան ջատ ված են «կամ» շաղ կա պով, դրան ցից
որևէ մե կի առ կա յու թյունն ար դեն իսկ բա վա -
րար է ան ձին սուտ ցուց մունք, կեղծ եզ րա կա -
ցու թյան տա լու կամ սխալ թարգ մա նու թյան
դեպ քում քրեա կան պա տաս խա նատ վու թյան
չեն թար կե լու հա մար:1

Անդ րա դառ նա լով յու րա քանչ յուր պայ մա -
նի և դրա նում տեղ գտած ոչ հստակ ու վի ճե լի
ձևա կեր պում նե րին՝ հարկ է նշել, որ «ա րար քը
նշա նա կու թյուն չէր կա րող ու նե նալ գոր ծի
լուծ ման հա մար» կար գա վո րու մը խիստ վե -
րա ցա կան է և ա նո րոշ։

Այս կա պակ ցու թյամբ քննարկ ման են թա -
կա է այն հար ցը, թե ո՞ր ցուց մունք նե րը կա րող
են գոր ծի լուծ ման հա մար նշա նա կու թյուն ու նե -
նալ, ո րո՞նք՝ ոչ, ինչից ել նե լով էլ՝ ո՞ր դեպ քում
ան ձի ա րար քը գոր ծի լուծ ման հա մար կա րող է
նշա նա կու թյուն ու նե նալ, ո՞ր դեպ քում՝ ոչ։ 

Հատ կան շա կան է, որ գոր ծի լուծ ման հա -
մար նշա նա կու թյուն կա րող են ու նե նալ միայն
այն ցուց մունք նե րը, ո րոնք տվյալ գոր ծով ա -
պա ցուց ման ա ռար կա յին վե րա բե րող տե ղե կու -
թյուն ներ են պա րու նա կում։ Այս դեպ քում հարց
է ա ռա ջա նում՝ արդ յոք ան ձի ա րար քում ՀՀ
քրեա կան օ րենսգր քի 338-րդ հոդ վա ծով նա -
խա տես ված հան ցա գոր ծու թյան հան ցա կազ մի
առ կա յու թյան մա սին կա րո՞ղ է առ հա սա րակ
խոսք լի նել, ե թե ան ձը սուտ տվյալ ներ է հա -
ղոր դել այն պի սի հան գա մանք նե րի մա սին, ո -
րոնք չեն վե րա բե րում գոր ծով ա պա ցուց ման
են թա կա հան գա մանք նե րին և նշա նա կու թյուն
չեն կա րող ու նե նալ գոր ծի լուծ ման հա մար։
Կար ծում ենք՝ այս պի սի դեպ քե րում նախ և ա -
ռաջ պետք է քննար կել ան ձի ա րար քում ՀՀ
քրեա կան օ րենսգր քի 338-րդ հոդ վա ծով նա -

խա տես ված հան ցա գոր ծու թյան հան ցա կազ մի
առ կա յու թյան հար ցը, քա նի որ նման պայ ման -
նե րում ան ձի ա րար քն իր նվազ կարևո րու թյան
պատ ճա ռով հա սա րա կա կան վտան գա վո րու -
թյուն չի ներ կա յաց նում և հան ցա գոր ծու թյուն
հա մար վել չի կա րող։ 

Միևնույն ժա մա նակ՝ հնա րա վոր են ի րա -
վի ճակ ներ, երբ ան ձի ա րար քը, այն է՝ նրա կող -
մից քրեա կան, քա ղա քա ցիա կան կամ վար չա -
կան դա տա վա րու թյան գոր ծով տրված ցուց -
մուն քը, թեև վե րա բե րել է գոր ծով ա պա ցուցման
ա ռար կա յին և էա կան նշա նա կու թյուն է ու նե ցել
գոր ծի լուծ ման հա մար, սա կայն վա րույթն ի -
րա կա նաց նող մար մին նե րը դրանք ար ժա նա -
հա վատ չեն գնա հա տել և այդ գոր ծե րով կա -
յաց ված վերջ նա կան ակ տե րի հիմ քում չեն դրել։ 

Այս պի սի պայ ման նե րում ստաց վում է մի
ի րա վի ճակ, երբ ան ձին քրեա կան պա տաս խա -
նատ վու թյան են թար կե լու հարցն ուղ ղա կիո րեն
պայ մա նա վոր վում է վա րույթն ի րա կա նաց նող
մարմ նի՝ տվյալ գոր ծով ձեռք բեր ված փաս տա -
կան տվյալ նե րի սուբ յեկ տիվ ըն կալ ման և գնա -
հատ ման հան գա ման քով, ին չը քննարկ վող
խրա խու սա կան նոր մի կի րառ ման հա մար չի
կա րող հա վա սար պայ ման ներ ա պա հո վել։ 

Հատ կան շա կան է, որ ՀՀ քրեա կան օ -
րենսգր քի նա խագ ծի շրջա նակ նե րում քննարկ -
վող հան ցա վոր ա րար քի հա մար նույն պես նա -
խա տես ված է պա տաս խա նատ վու թյուն: Մաս -
նա վո րա պես՝ նա խագ ծի 460-րդ հոդ վա ծի 1-ին
մա սը քրեա կան պա տաս խա նատ վու թյուն է սահ -
մա նում քրեա կան, քա ղա քա ցիա կան կամ վար -
չա կան գոր ծով կամ վա րույ թով սուտ ցուց մունք
կամ փոր ձա գե տի կող մից կեղծ եզ րա կա ցու -
թյուն տա լու կամ թարգ մա նչի կող մից սխալ
թարգ մա նու թյուն կա տա րե լու հա մար, ե թե դա
կա րող էր նշա նա կու թյուն ու նե նալ գոր ծի լուծ -
ման հա մար:

Ստաց վում է, «ե թե դա կա րող էր նշա նա -
կու թյուն ու նե նալ գոր ծի լուծ ման հա մար» օ -
րենսդ րի նա խա տե սած պայ մա նը գոր ծող օ -
րենսգր քի 338-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սում շա -
րադր ված խրա խու սա կան նոր մի նույն պայ մա -
նի այլ ձևա կեր պումն է՝ ար դեն հան ցա գոր ծու -
թյան դիս պո զի ցիա յի շրջա նակ նե րում, ին չը
նույն պես զերծ չէ վե րը բարձ րաց ված խնդրա -
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հա րույց ի րա վի ճակ նե րից` այս դեպ քում ար դեն
ա րար քի քրեաի րա վա կան ո րակ ման տե սան -
կյու նից: 

Այս պի սով՝ կար ծում ենք՝ ՀՀ քրեա կան օ -
րենսգր քի 338-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սով նա -
խա տես ված խրա խու սա կան նոր մի քննարկ -
վող՝ «ան ձի ա րար քը նշա նա կու թյուն չէր կա -
րող ու նե նալ գոր ծի լուծ ման հա մար» պայ մա նի
նա խա տե սու մը ար դա րաց ված չէ՝ պայ մա նա -
վոր ված դրա կի րա ռե լիու թյան հետ կապ ված
վե րը ներ կա յաց ված հիմ նախն դիր նե րով։

Հա մե մա տու թյան կար գով նշենք, որ Ռու -
սաս տա նի Դաշ նու թյան քրեա կան օ րենսգր քի
307-րդ հոդ վա ծը, ո րը քրեա կան պա տաս խա -
նատ վու թյուն է նա խա տե սում նա խաքն նու թյան
և դա տա կան քննու թյան ըն թաց քում վկա յի,
տու ժո ղի կամ մաս նա գե տի կող մից սուտ ցուց -
մունք, փոր ձա գե տի կող մից կեղծ եզ րա կա ցու -
թյուն կամ սուտ ցուց մունք տա լու, թարգ ման չի
կող մից ակն հայտ սխալ թարգ մա նու թյուն կա -
տա րե լու հա մար, սահ մա նում է ան ձին քրեա -
կան պա տաս խա նատ վու թյու նից ա զա տե լու
միայն մեկ պայ ման, այն է՝ երբ վեր ջինս նա -
խաքն նու թյան կամ դա տաքն նու թյան փու լում՝
մինչև դա տա կան ակ տի կա յա ցու մը, կա մո վին
հայտ նել է ցուց մուն քի՝ սուտ, եզ րա կա ցու թյան՝
կեղծ կամ թարգ մա նու թյան սխալ լի նե լու մա -
սին:2 Այ սինքն՝ Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյան քրեա -
կան օ րենս գիր քը բա ցա ռել է ան ձի կող մից
տված ցուց մուն քի՝ գոր ծի լուծ ման հա մար նշա -
նա կու թյուն չու նե նա լը որ պես խրա խու սա կան
նոր մի կի րառ ման հիմ քի նա խա տե սու մը:

Անդ րա դառ նա լով ՀՀ քրեա կան օ րենսգըր -
քի 338-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սով նա խա տես -
ված խրա խու սա կան նոր մի երկ րորդ պայ մա -
նին՝ նշենք, որ այդ պայմանը նա խա տե սում է
ան ձին քրեա կան պա տաս խա նատ վու թյան են -
թար կե լու անհ նա րի նու թյան մեկ այլ հիմք, այն
է՝ ան ձի կող մից գոր ծի նախ նա կան քննու թյան
կամ դա տա կան քննու թյան փու լե րում, ընդ հուպ
մինչև դա տա րա նի կող մից դա տավ ճիռ, վճիռ
կամ ո րո շում կա յաց նե լը կա մո վին իր տված
սուտ ցուց մուն քի, կեղծ եզ րա կա ցու թյան կամ
սխալ թարգ մա նու թյան մա սին հայտ նե լը: 

Այս կա պակ ցու թյամբ հարկ ենք հա մա րում
անդ րա դառ նալ քննարկ վող հան ցա կազ մի և

դրա խրա խու սա կան նոր մի վե րա բեր յալ ՀՀ
վճռա բեկ դա տա րա նի կող մից ար տա հայտ ված
ի րա վա կան դիր քո րո շում նե րին ևս։ Այս պես՝ ՀՀ
վճռա բեկ դա տա րա նը Կա րեն Սա րու խան յա նի
վե րա բեր յալ քրեա կան գոր ծի շրջա նակ նե րում
կա յաց ված ո րոշ մամբ ար տա հայ տել է դիր քո -
րո շում առ այն, որ. «(…) ՀՀ գոր ծող քրեա կան
օ րենսգր քի 338-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սում ամ -
րագր ված ի րա վադ րույ թի լույ սի ներ քո նույն
հոդ վա ծի 1-ին և 2-րդ մա սե րի մեկ նա բա նու -
թյու նից բխում է, որ.

ա) սուտ ցուց մունք տա լու հան ցա կազ մի
պար տա դիր տարր է ան ձի կող մից տված ցուց -
մուն քի` հիմ նա կան գոր ծի ճիշտ լուծ ման հա -
մար նշա նա կու թյուն ու նե նա լու հան գա ման քը,
ո րը, ան հեր քե լիո րեն, կա րող է պար զա բան վել
միայն հիմ նա կան գոր ծով ձեռք բեր ված ա պա -
ցույց նե րի հե տա զոտ մամբ և գնա հատ մամբ,

բ) հիմ նա կան գոր ծի քննու թյան ըն թաց -
քում, ընդ հուպ մինչև դա տա րա նի կող մից վերջ -
նա կան դա տա կան ակտ կա յաց նե լը, ան ձը հնա -
րա վո րու թյուն ու նի հար ցաքնն վե լու և այլ ցուց -
մունք տա լու կամ կա րող է հայտ նել իր տված
ցուց մուն քի սուտ լի նե լու մա սին:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը համարում է, որ
նշված եր կու դեպ քում էլ, քա նի դեռ ի րա գործ -
ված չեն օ րենսդ րի կող մից ա ռա ջադր ված պայ -
ման նե րը, խոսք չի կա րող լի նել սուտ ցուց մունք
տա լու հան ցա կազ մի առ կա յու թյան մա սին:

Խնդ րո ա ռար կա հար ցի կա պակ ցու թյամբ
օ րենսդ րի նոր մո տե ցու մը պայ մա նա վոր ված է
այն պի սի հիմ նա րար Սահ մա նադ րա կան ար -
ժեք նե րով, ինչ պի սիք են ար դա րա դա տու թյան
ի րա կա նա ցու մը միայն դա տա րան նե րի կող մից
(ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 91-րդ հոդ ված) և ար -
դար դա տաքն նու թյու նը (ՀՀ Սահ մա նադ րու -
թյան 19-րդ հոդ ված), ինչ պես նաև այդ Սահ -
մա նադ րա կան ար ժեք նե րի հետևո ղա կան կեն -
սա գործ ման հրա մա յա կա նով:

Մաս նա վո րա պես՝ միայն դա տա րա նի կող -
մից ար դա րա դա տու թյան ի րա կա նա ցու մը են -
թադ րում է, թե մինչ դա տա կան վա րույ թում ար -
ված հետևու թյուն նե րը նախ նա կան բնույթ ունեն
և փաս տա ցի չեն կա րող փո խա րի նել վերջ նա -
կան դա տա կան ակ տով կա տար վող հետևու -
թյուն նե րը: Ե թե որևէ ցուց մունք գնա հատ վի որ -

2 Տե՛ս Ռուսաստանի Դաշնության քրեական օրենսգրքի 307-րդ հոդվածը։



պես «սուտ» նախ քան տվյալ գոր ծով վերջ նա -
կան դա տա կան ակ տով այդ ցուց մուն քի գնա -
հա տու մը, ա պա դա կխա թա րի ար դա րա դա -
տու թյան Սահ մա նադ րա կան գոր ծա ռույ թի բուն
էու թյու նը:

Բա ցի այդ՝ ե թե քրեա կան գոր ծով մինչ դա -
տա կան վա րույ թում քրեա կան հե տապնդ ման
մար մի նը հնա րա վո րու թյուն ու նե նա քրեա կան
հե տապն դում հա րու ցելու են թադ րա բար սուտ
ցուց մունք տված քրեա կան դա տա վա րու թյա նը
մաս նակ ցող ան ձի նկատ մամբ, ա պա քրեա -
կան հե տապնդ ման են թարկ վող ան ձը կա րող է
ար դա րաց ված մտա վա խու թյուն ու նե նալ առ
այն, որ դա իր հան դեպ հո գե բա նա կան ճնշում
է` մե ղադ րան քի կող մի հա մար ցան կա լի ցուց -
մունք ներ ստա նա լու նպա տա կով: Այդ մտա վա -
խու թյու նից դրդված` քրեա կան հե տապնդ ման
են թարկ վող, դա տա վա րու թյա նը մաս նակ ցող
ան ձը կա րող է փո խել իր ցուց մունք նե րը մե -
ղադ րան քի կող մի հա մար ցան կա լի ե ղա նա -
կով` ան գամ քրեա կան հե տապնդ ման մարմ նի
հա մա պա տաս խան աշ խա տա կից նե րի բա րե -
խըղ ճու թյան պա րա գա յում: (...)Վճ ռա բեկ դա -
տա րա նը համարում է, որ ՀՀ քրեա կան օ -
րենսգր քի 338-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված
սուտ ցուց մունք տա լու հան ցա կազ մի առ կա յու -
թյան կամ բա ցա կա յու թյան մա սին հետևու թյան
հնա րա վոր կլի նի հան գել միայն հա մա պա տաս -
խան դա տա կան ակ տը կա յաց նե լուց հե տո:(...)»:3

Ու շագ րավ է այն հան գա ման քը, որ ՀՀ
վճռա բեկ դա տա րա նը, վեր լու ծե լով ՀՀ քրեա -
կան օ րենսգր քի 338-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սով
նա խա տես ված խրա խու սա կան նոր մի պայ ման -
նե րը, եզրակացրել է, որ քա նի դեռ դրանք ի -
րա գործ ված չեն, մաս նա վո րա պես՝ գոր ծով դա -
տա կան ակտ չի կա յաց վել, առ հա սա րակ խոսք
չի կա րող լի նել սուտ ցուց մունք տա լու հան ցա -
կազ մի առ կա յու թյան մա սին, մինչ դեռ քննարկ -
վող հան ցա գոր ծու թյունն ա վարտ ված է հա մար -
վում սուտ բա ցատ րու թյուն, սուտ ցուց մունք,
կեղծ եզ րա կա ցու թյուն տա լու կամ սխալ թարգ -
մա նու թյուն կա տա րե լու պա հից, և այդ պա հից
էլ հնա րա վոր է փաս տել ան ձի ա րար քում հիշ -
յալ հան ցա գոր ծու թյան հան ցա կազ մի բո լոր
տար րե րի առ կա յու թյան հան գա ման քը։ Սա -

կայն օ րենսդ րի կող մից խրա խու սա կան նոր մի
նման պայ մա նի նա խա տես ման դեպ քում ըն -
դու նե լի հա մա րե լով Վճ ռա բեկ դա տա րա նի հիշ -
յալ դիր քո րո շումն այն ա ռու մով, որ չեն կա րող
ան ձանց հա մար ան հա վա սար պայ ման ներ
ստեղծ վել խրա խու սա կան նոր մի կի րառ ման
քրեա դա տա վա րա կան ըն թա ցա կար գում և ան -
ձինք նա խա տես վող դա տա կան ակ տի բա ցա -
կա յու թյան պատ ճա ռա բա նու թյամբ չեն կա րող
զրկվել ի րենց նկատ մամբ խրա խու սա կան նոր -
մի կի րառ ման հնա րա վո րու թյու նից՝ այ նուա մե -
նայ նիվ, պետք է նշել, որ այս պի սի պայ մա նի
նա խա տե սու մը հա կա սում է պա տաս խա նատ -
վու թյան ան խու սա փե լիու թյան կարևո րա գույն
սկզբուն քի ի րա գործ մա նը։ Մաս նա վո րա պես՝
Վճ ռա բեկ դա տա րանն իր վեր լու ծու թյուն նե րում
հաշ վի չի ա ռել այն ի րա վի ճա կը, երբ քրեա կան
գոր ծի վա րույ թը, ո րի ըն թաց քում վկան կամ
տու ժո ղը տվել են սուտ ցուց մունք ներ, փոր ձա -
գե տը տվել է կեղծ եզ րա կա ցու թյուն, կամ թարգ -
մա նի չը կա տա րել է սխալ թարգ մա նու թյուն,
կարճ վել է, որ պի սի ի րա վի ճա կը բա ցա ռում է
վերջ նա կան դա տա կան ակ տի առ կա յու թյան
հնա րա վո րու թյու նը։ Հարց է ա ռա ջա նում՝ արդ -
յոք այս դեպ քում չե՞ն խախտ վում ար դա րու -
թյան, պա տաս խա նատ վու թյան ան խու սա փե -
լիու թյան սկզբունք նե րի ա պա հով ման ե րաշ -
խիք նե րը, ա ռա վել ևս  այն դեպ քե րում, երբ ան -
ձի տված ցուց մուն քը կամ փոր ձա գե տի տված
եզ րա կա ցու թյու նը ազ դել են գոր ծով ճշմար տու -
թյան բա ցա հայտ ման վրա։ Ակն հայտ է, որ ՀՀ
վճռա բեկ դա տա րա նի վե րը նշված դիր քո րոշ -
մամբ ա ռաջ նորդ վե լու պա րա գա յում, ե թե քննվող
քրեա կան գոր ծով վա րույ թը դա տա կան քննու -
թյան փուլ դեռևս չի հա սել, ան ձը չի կա րող
պա տաս խա նատ վու թյան են թարկ վել նա խա -
քննու թյան ըն թաց քում տված սուտ ցուց մուն քի,
փոր ձա գե տը՝ կեղծ եզ րա կա ցու թյան, թարգ մա -
նի չը՝ սխալ թարգ մա նու թյան հա մար, ան գամ
այն պայ ման նե րում, երբ կա տար ված քննու -
թյամբ ձեռք բեր ված մյուս ա պա ցույց ներն ան -
հեր քե լիո րեն վկա յում են դրանց «սուտ» կամ
«կեղծ» լի նե լու մա սին։ 

Ա վե լին՝ ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 338-րդ
հոդ վա ծով նա խա տես ված հան ցա գոր ծու թյուն -
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3 Տե՛ս ՀՀ վճռաբեկ դատարանի՝ Կարեն Սարուխանյանի վերաբերյալ 2010 թվականի օգոստոսի 27-ի ԼԴ/0301/01/09
որոշում, 22-24-րդ կետեր:
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նե րի վե րա բեր յալ գոր ծե րով կա յաց ված դա -
տա կան ակ տե րի ու սում նա սի րու թյամբ պարզ -
վել է, որ պրակ տի կա յում դա տա րան նե րը յու -
րո վի են մեկ նա բա նում քննարկ վող հան ցա գոր -
ծու թյան վե րա բեր յալ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ի -
րա վա կան դիր քո րո շում նե րը և ան ձի ա րար -
քում հիշ յալ հոդ վա ծով նա խա տես ված հան ցա -
գոր ծու թյան հան ցա կազ մի առ կա յու թյունն ան -
մի ջա կա նո րեն կա պում են դա տա րա նի կող մից
դա տա կան ակ տում ան ձի ցուց մուն քը սուտ
գնա հա տե լու հան գա ման քի հետ։ 

Այս պես՝ ՀՀ քրեա կան վե րաքն նիչ դա տա -
րա նը, քննար կե լով Ար տակ Մար տի րոս յա նի վե -
րա բեր յալ թիվ ԵՇԴ/0092/01/12 քրեա կան գոր -
ծով սուտ ցուց մունք տա լու մեջ մե ղադր վող Նա -
րի նե Ա սատր յա նի վե րա բեր յալ Երևան քա ղա -
քի Շեն գա վիթ վար չա կան շրջա նի ընդ հա նուր
ի րա վա սու թյան դա տա րա նի՝ 2015 թվա կա նի
հոկ տեմ բե րի 12-ի դա տավճ ռի դեմ բեր ված վե -
րաքն նիչ բո ղո քը, եզրակացրել է, որ վեր ջի նիս
վե րա բեր յալ կա յաց ված ար դա րաց ման դա տավ -
ճի ռը հիմ նա վոր և պատ ճա ռա բան ված է։ Դա -
տա րանը, ի թիվս այլ վեր լու ծու թյուն նե րի՝ նշել
է հետևյա լը. «(…)Ա վե լին` Երևան քա ղա քի Շեն -
գա վիթ վար չա կան շրջա նի ընդ հա նուր ի րա -
վա սու թյան ա ռա ջին ատ յա նի դա տա րանն իր՝
2014 թվա կա նի մար տի 31-ի թիվ ԵՇԴ/0092/01/12
դա տավճ ռում Նա րի նե Ա սատր յա նի կող մից
տրված ցուց մուն քը չի գնա հա տել որ պես ան -
ար ժա նա հա վատ կամ սուտ ցուց մունք:(…)»:4

Կար ծում ենք՝ հիշ յալ հան ցա կազ մի նման
մեկ նա բա նու թյու նը ճիշտ չէ, քա նի որ դա տա -
րա նը, հիմ նա կան գոր ծով կա յաց ված դա տա -
կան ակ տում այդ գոր ծով ան ձի տված ցուց -
մուն քը սուտ, եզ րա կա ցու թյու նը՝ կեղծ, թարգ -
մա նու թյու նը՝ սխալ գնա հա տե լով, ըստ էու թյան՝
հաս տա տում է վեր ջին նե րիս կող մից ՀՀ քրեա -
կան օ րենսգր քով նա խա տես ված հան ցա գոր -
ծու թյուն կա տա րե լու փաս տը, ին չը կա րող է
դի տարկ վել քրեա դա տա վա րա կան հիմ նա րար
սկզբուն քի՝ ան մե ղու թյան կան խա վար կա ծի
խախ տում։ Ա վե լին՝ նման ի րա վի ճա կում դա -
տա կան ակ տը նա խա դա տե լի նշա նա կու թյուն
է ձեռք բե րում, և քրեա դա տա վա րա կան պատ -
շաճ ըն թա ցա կար գով ա պա ցույց ներ հա վա քե -

լուն, ստու գե լուն, գնա հա տե լուն, հան ցան քի կա -
տար ման մեջ ան ձի մե ղա վո րու թյու նն ա պա -
ցու ցե լուն ուղղ ված քննչա կան գոր ծո ղու թյուն -
նե րի կա տա րումն ի մաս տազրկ վում է։ 

Վե րա դառ նա լով ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի
338-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սով նա խա տես ված
խրա խու սա կան նոր մի երկ րորդ պայ մա նի առ -
կա ձևա կերպ մա նը՝ պետք է նշել, որ դա ո րոշ
տա րըն կա լում նե րի տե ղիք է տա լիս, քա նի որ
հաս կա նա լի չէ, թե՝ «ընդ հուպ մինչև դա տա -
րա նի կող մից դա տավ ճիռ, վճիռ կամ ո րո շում
կա յաց նե լը» ձևա կերպ ման ներ քո ի՞նչ ի րա վի -
ճակ ներ է նա խա տե սել օ րենս դի րը: Հատ կա -
նշա կան է, որ գոր ծող ի րա վա կար գա վո րում նե -
րի պայ ման նե րում ան ձը նույն գոր ծով կա րող է
ցուց մունք տալ նաև վե րա դաս դա տա կան ա -
տյան նե րում և այդ ատ յան նե րում նույն պես հնա -
րա վո րու թյուն ստա նալ՝ մինչև դա տա կան ակ -
տի կա յա ցու մը հայտ նելու իր տված ցուց մուն քի
սուտ լի նե լու մա սին։ Կար ծում ենք՝ այս պայ -
ման նե րում քննարկ վող խրա խու սա կան նոր մի
նշված ձևա կեր պու մը ա ռաջ է բե րում մի շարք
հար ցեր նաև այն ա ռու մով, թե ան ձի՝ իր տված
ցուց մուն քի սուտ լի նե լու մա սին հայտ նե լու ի -
րա վուն քն առ կա է մինչև ա ռա ջի՞ն, թե՞ վե րա -
դաս դա տա կան ատ յան նե րի կող մից դա տա -
կան ակտ կա յաց նե լը: Կար ծում ենք՝ հիշ յալ
հոդ վա ծի խրա խու սա կան նոր մի քննարկ վող
պայ մա նը պետք է ստա նա այն պի սի ձևա կեր -
պում, որ պեսզի կի րա ռե լի լի նի բա ցա ռա պես
այն ի րա վի ճակ նե րում, երբ ան ձն իր տված
սուտ ցուց մուն քի, կեղծ եզ րա կա ցու թյան կամ
սխալ թարգ մա նու թյան մա սին կա մո վին հայտ -
նել է մինչև ա ռա ջին ատ յա նի դա տա րա նի կող -
մից դա տա կան ակ տի կա յա ցու մը։

Այս կա պակ ցու թյամբ հարկ է նշել նաև, որ
ան ձի՝ իր տված ցուց մուն քի սուտ լի նե լու մա -
սին հայտ նե լու ժամ կե տա յին և ըն թա ցա կար -
գա յին հնա րա վո րու թյուն նե րի ընդ լայ նու մը և
քն նարկ վող խրա խու սա կան նոր մի կի րա ռու մն
այն դեպ քե րում, երբ ան ձն իր տված ցուց մուն -
քի սուտ լի նե լու մա սին հայտ նել է գոր ծը քննող
վե րա դաս դա տա կան ատ յա նում, կա րող է ի -
րա վա կան ա նո րո շու թյուն և ան հա վա սար պայ -
ման ներ ստեղ ծել, ա վե լին՝ չե զո քաց նել խրա -

4 Տե՛ս ՀՀ վերաքննիչ դատարանի՝ Նարինե Ասատրյանի վերաբերյալ 2016 թվականի փետրվարի 16-ի ԵՇԴ-
0109/01/15 որոշում, 23-րդ կետ:



խու սա կան նոր մի նա խա տես ման այն նպա -
տակ նե րը, ո րոնք կապ ված են ար դա րա դա տու -
թյան դեմ ուղղ ված հան ցա գոր ծու թյուն նե րի վա -
ղա ժամ բա ցա հայտ ման, ա նար դար դա տա կան
ակ տե րի հնա րա վոր կա յաց ման կանխ ման և
ար դա րա դա տու թյան ի րա կա նաց մա նը նպաս -
տե լու հետ։ 

Եզ րա կա ցու թյուն. Ել նե լով վե րոգր յա լից՝
կա րե լի է եզ րա կաց նել, որ ՀՀ քրեա կան օ -
րենսգր քի 338-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սում տեղ
գտած խրա խու սա կան նորմն ու նի մի շարք
խնդրա հա րույց ձևա կեր պում ներ, ո րոնք նոր մի
գործնական կի րա ռու թյան հար ցում խնդիր ներ

են ա ռաջացնում: Բա ցի այդ՝ ՀՀ վճռա բեկ դա -
տա րա նը, փոր ձե լով ա պա հո վել նոր մի միա տե -
սակ կի րա ռե լիու թյու նը, դրան իր՝ ԼԴ/0301/01/09
ո րոշ մամբ տվել է մեկ նա բա նու թյուն, որն էլ, իր
հեր թին՝ տա րըն կա լում նե րի տե ղիք է տա լիս: 

Ուս տի ակ ներև է քննարկ վող խրա խու սա -
կան նոր մի առն չու թյամբ առ կա անհս տա կու -
թյուն նե րը վե րաց նե լու նպա տա կով նոր մի ձևա -
կեր պում նե րի վե րախմ բագր ման, ինչ պես նաև
ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի կող մից նոր մին
տրված ո րոշ մեկ նա բա նու թյուն նե րից հրա ժար -
վե լու անհ րա ժեշ տու թյու նը:
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ՀՀ ըն տա նե կան օ րենսգր քի1 44-րդ հոդ -
վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ ե րե խան ի րա վունք
ու նի իր ի րա վունք ներն ու շա հե րը շո շա փող
ցան կա ցած հարց լու ծե լիս ունկն դիր լի նե լու հար -
ցի քննու թյա նը և ար տա հայ տե լու սե փա կան
կար ծի քն ըն տա նի քում, դա տա կան և այլ մար -
մին նե րում։ Այս ի րա վուն քի ա կուն քը «Ե րե խա յի
ի րա վունք նե րի մա սին» կոն վեն ցիա յի 12-րդ հոդ -
վածն է, ո րի հա մա ձայն՝ իր հա յացք նե րը ձևա -
կեր պե լու ըն դու նակ ե րե խա յի հա մար մաս նա -
կից պե տու թյուն ներն ա պա հո վում են դրանք ա -
զա տո րեն ար տա հայ տե լու ի րա վունք այն բո լոր
դեպ քե րում, ո րոնք վե րա բե րում են ե րե խա յին,
իսկ ե րե խա յի հա յացք նե րի նկատ մամբ ցու ցա -
բեր վում է նրա տա րի քին և հա սու նու թյա նը հա -
մա պա տաս խան պատ շաճ ու շադ րու թյուն: Այդ
նպա տա կով ե րե խա յին հնա րա վո րու թյուն է
տրվում ի րեն վե րա բե րող ցան կա ցած դա տական
կամ վար չա կան քննու թյան ընթացքում, ներ -
պե տա կան օ րենսդ րու թյան դա տա վա րա կան
նոր մե րով նա խա տես ված կար գով, ունկնդր վելու
թե՛ ան մի ջա կա նո րեն, թե՛ իր ներ կա յա ցուց չի
կամ հա մա պա տաս խան մարմ նի մի ջո ցով: 2015
թվա կա նի սահ մա նադ րա կան բա րե փո խում նե -
րի արդ յուն քով այս հար ցում էա կան ա ռա ջըն -
թաց քայլ կա տար վեց: ՀՀ Սահ մա նա դրու թյան2

37-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սում ամրագր վեց իր
կար ծիքն ա զա տո րեն ար տա հայ տե լու՝ ե րե խա -
յի ի րա վուն քը, ո րը, ե րե խա յի տա րի քին և հա -
սու նու թյան մա կար դա կին հա մա պա տաս խան,
հաշ վի է առն վում ի րեն վե րա բե րող հարցե րում:

Մի ջազ գա յին փոր ձի ու սում նա սի րու թյու նը
ցույց է տա լիս, որ շատ դեպ քե րում ե րե խա նե -
րին վե րա բե րող ո րո շում ներ կա յաց նե լիս դա -
տա րան նե րը կամ ի րա վա սու այլ մար մին նե րը
ե րե խա յի կար ծի քը հաշ վի առ նե լու հա մար ե լա -
կետ են ըն դու նում ո րո շա կի տա րիք: Օ րի նակ`
ԱՄՆ-ի մի շարք նա հանգ նե րում օ րենք նե րը և
դա տա կան պրակ տի կան թույլ են տա լիս վճռո -
րոշ նշա նա կու թյուն տալ 15 տա րե կան և բարձր,
մյուս նե րը՝ 12 տա րե կան և բարձր ե րե խա նե րի
ար տա հայ տած կար ծի քին (թե պետ նշում են, որ
12 տա րե կան ե րե խա նե րի կար ծի քին ա վե լի քիչ
նշա նա կու թյուն է տրվում, քան ա վե լի մե ծե րի)3:
Մեր ու սում նա սի րու թյուն նե րը ցույց են տա լիս,
որ ոչ բո լոր պե տու թյուն ներն են ե րե խա յի կար -
ծի քը հաշ վի առ նե լու հար ցում ել նում ո րո շա կի
տա րի քա յին շե մից: Օ րի նակ՝ Շ վե դիա յում ե րե -
խա յի լսված լի նե լու ի րա վուն քը ըն տա նե կան օ -
րենսդ րու թյան հիմ նա րար սկզբունք նե րից է և
հաշ վի է առն վում ե րե խա յի հո գա բար ձու թյա -
նը4, բնա կու թյան վայ րին և շփում նե րին վե րա -
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ՌՈՒԲԻՆԱ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ
ԵՊՀ, Քաղաքացիական իրավունքի ամբիոն, 
ասպիրանտ
____________________________________________________________________________________________________________

²è²Üò ÌÜàÔ²Î²Ü ÊÜ²ØøÆ ØÜ²ò²Ì ºðºÊ²ÚÆª êºö²Î²Ü
Î²ðÌÆøÜ ²ðî²Ð²ÚîºÈàô Æð²ìàôÜøÆ àðàÞ Ð²ðòºð

1 ՀՀ ընտանեկան օրենսգիրքն ընդունվել է ՀՀ Ազգային ժողովի կողմից 09.11.2004 թ., ուժի մեջ է մտել 19.04.2005
թ.: ՀՀՊՏ 2005.01.19/4(376) Հոդվ. 60:

2 ՀՀ Սահմանադրությունն ընդունվել է 06.12. 2015թ. հանրաքվեով, ուժի մեջ է մտել 22.12.2015 թ.: ՀՀՊՏ
2015.12.21/Հատուկ թողարկում Հոդվ. 1118:

3 Այս մասին տե՛ս Patrick Parkinson, Judy Cashmore & Judi Single, Adolescent’s Views on the Fairness of Parenting and
Financial Arrangements After Separation, 43 FAM. CT. REV., 2005, էջ 429: Barbara A. Atwood, The Child’s Voice in Custody
Litigation: An Empirical Survey and Suggestions for Reform, 45 ARIZ. L. REV., 2003, էջ 629, 634: Վերջին աշ խա տության
մեջ հեղինակը, անդրադառնալով երեխաներին հոգաբարձության հանձնելիս նրանց ցանկությունները գնա հատելու՝
դատավորների կիրառած ռազմավարությանը և պրակտիկային, նշում է, որ երեխաներին հոգա բար ձու  թյան հանձնելու
որոշում կայացրած և հարցումներին պատասխանած դատավորների 80%-ը նշել են, որ ավելի բար ձր տարիքի
անչափահասների արտահայտած նախապատվություններին ավելի մեծ նշանակություն են տալիս, մինչ դեռ նրանց
40%-ն էլ նշել են, որ 11-ից 13 տարեկան երեխաների կարծիքին նույն կշիռն ու նշանակությունn են տվել: 

4 Շվեդիայի «Ծնողների և երեխաների մասին» օրենքում խնամակալն ու հոգաբարձուն տարբերվում են ըստ երեխայի
նկատմամբ պարտականությունների բնույթի: Հոգաբարձուն, ըստ էության, կրում է երեխայի անձնական իրավունքների
իրացման ապահովման պարտականություն՝ խնամքի և դաստիարակության, կրթության, տարբեր հարցերում
օժան դակության, բնակության վայրի որոշման: Խնամակալին վերապահված է երեխայի սեփականության կառա -



բե րող հար ցե րում, իսկ ե րե խա յի անձ նա կան
հար ցե րին վե րա բե րող դեպ քե րում ո րո շում ներ
կա յաց նե լիս հո գա բար ձուն պետք է ե րե խա յի
կար ծի քը հաշ վի առ նի մշտա պես՝ ել նե լով նրա
տա րի քից և հա սու նու թյան աս տի ճա նից («Ծնող -
նե րի և ե րե խա նե րի մա սին» Շվե դիա յի օ րենք,
6-րդ գլուխ, 11-րդ բա ժին)5: Ֆին լան դիա յի օ -
րենսդ րու թյան մեջ դա տա րա նը հո գա բար ձու -
թյան վե րա բեր յալ գոր ծե րով, ե րե խա յի հա մա -
ձայ նու թյամբ, կա րող է նրան ան ձամբ լսել, ե թե
ծան րակ շիռ պատ ճառ ներ կան կար ծե լու, թե
գոր ծի լուծ ման հա մար ե րե խա յի կար ծի քը կարևոր
է, և այդ լսու մը չի կա րող վնա սել ե րե խա յի շա -
հե րին, իսկ ե րե խա յի կար ծի քը պետք է հաշ վի
առն վի հնա րա վո րինս նրա տա րի քին և զար -
գաց ման աս տի ճա նին հա մա պա տաս խան6: Ինչ -
պես տես նում ենք՝ վեր ջին եր կու դեպ քում կա
մեկ հիմ նա կան ընդ հան րու թյուն՝ ե րե խա յի կար -
ծի քը հաշ վի առ նե լու հար ցում տա րի քա յին սահ -
մա նա փա կում ներ չկան, իսկ կար ծի քի ար ժա -
նա հա վա տու թյան չա փո րո շի չը տա րի քը և զար -
գաց ման աս տի ճանն են: Ե րե խա յի կար ծի քը
հաշ վի առ նե լու հար ցում տա րի քա յին սահ մա -
նա փա կում նե րի կի րա ռու մը պայ մա նա վոր վում
է այն հանգամանքով, որ ե րե խա նե րն ար ժա -
նա հա վատ վկա յու թյուն տա լու ըն դու նակ են դառ -
նում ո րո շա կի տա րի քում և (կամ) զար գաց ման
աս տի ճա նում: Ըստ հո գե բան նե րի շրջա նում եր -
կար ժա մա նակ տա րած ված հա մոզ ման՝ մինչև
պա տա նե կու թյան տա րի քը ե րե խա ներն ու նակ
չեն կարևոր հար ցե րում կա տա րե լու պատ ճա -
ռա բան ված ընտ րու թյուն կամ տա լու ար ժա նա -
հա վատ վկա յու թյուն7: Մինչ դեռ՝ ի րա վա կան հար -
թու թյու նում ե րե խա յի՝ իր կար ծիքն ար տա հայ -
տե լու հար ցի առն չու թյամբ եր կա կի մո տե ցում
կա՝ ե րե խան ի րա վա սու է կամ ի րա վա սու չէ իր

կար ծիքն ար տա հայ տե լու8: Այս մո տեց մամբ ի -
րա վա գետ նե րը հա կադր վում և այլևս ոչ ար -
դիա կան են դարձ նում «ժա մա նա կի ըն թաց քում
ե րե խա նե րի ու նա կու թյուն նե րի զար գաց ման մա -
սին» հո գե բան նե րի վկա յա կոչ ված ըն կա լու մը: 

ՀՀ օ րենս դի րն Ըն տա նե կան օ րենսգր քում
չի սահ մա նում նվա զա գույն տա րիք, ո րից սկսած՝
ե րե խան ի րա վունք ու նի ար տա հայ տե լու իր
կար ծի քը: Այս հար ցի պա տաս խա նը, թերևս,
տրված է «Ե րե խա յի ի րա վունք նե րի մա սին կոն -
վեն ցիա յի» 12-րդ հոդ վա ծում, որ տեղ ե րե խա յի՝
իր հա յացք նե րը ձևա կեր պե լու ու նա կու թյունն է
հա մար վում միակ չա փա նի շը: Այս հար ցին պա -
տաս խա նում է նաև ՀՀ Սահ մա նադ րա կան դա -
տա րա նը՝ անդ րա դառ նա լով Սահ մա նադ րու -
թյան 37-րդ հոդ վա ծի 1-ին և 2-րդ մա սե րի սահ -
մա նադ րաի րա վա կան բո վան դա կու թյա նը.
«Սահ մա նադ րու թյան տվյալ հոդ վա ծը չի նա -
խա տե սում տա րի քա յին կամ այլ որևէ սահ մա -
նա փա կում: «Հաշ վի առ նո ղի» հա մար է սահ -
ման ված պար տա կա նու թյուն` ել նել ե րե խա յի
տա րի քից և հա սու նու թյան աս տի ճա նից: ՀՀ
Սահ մա նադ րու թյան 37-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա -
սը հան րա յին իշ խա նու թյան վրա դնում է հստակ
պար տա կա նու թյուն` ա ռաջ նա հերթ ու շադ րու -
թյան ար ժա նաց նել ե րե խա յի շա հե րը` նրան վե -
րա բե րող հար ցե րում: Սահ մա նադ րի նպա տակն
է ե րե խա յին վե րա բե րող հար ցե րում տար բեր
շա հե րի առ կա յու թյան դեպ քում ա ռաջ նա հերթ
պաշտ պա նել ե րե խա յի շա հե րը9»: Ուս տի ար -
դա րա ցի պետք է հա մա րել «Ե րե խա յի ի րա -
վունք նե րի մա սին կոն վեն ցիա յի», ՀՀ օ րենսդրի
և Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի նշված մո -
տե ցում նե րը, քա նի որ ե րե խա յի լսելի դառ նա -
լու ի րա վուն քը չպետք է պայ մա նա վո րել որևէ
տա րի քա յին սահ մա նա փակ մամբ: Բա ցի այդ՝
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վար ման և նրան ֆինանսական գործընթացներում ներկայացնելու պարտականություն: Այսինքն՝ այստեղ խնա մա -
կա լության և հոգաբարձության տարանջատման հիմք է ոչ թե խնամարկյալի տարիքը` ինչպես ՀՀ-ում, այլ՝ խնա մա -
կա լի կամ հոգաբարձուի գործունեության նպատակը՝ անձնական ոչ գույքային թե գույքային իրավունքների իրա -
ցումը և պաշտպանությունը: 

5 Տե՛ս Swedish Children and Parents Code, հասանելի է http://ceflonline.net/wp-content/uploads/Sweden-Parental-Respon-
sibilities-Legislation.pdf հղումով՝ 21. 06. 2019 թվականի դրությամբ:

6 Տե՛ս Act on Child Custody and Right of Access (361/1983; amendments up to 436/2009 included), հասանելի է
https://www.finlex.fi/fi/laki/kaannokset/1983/en19830361_20090436.pdf հղումով՝ 21.06.2019 թվականի դրությամբ:

7 Տե՛ս Jan Pryor & Robert E. Emery, Children of Divorce, in RETHINKING CHILDHOOD (Peter B. Pufall & Richard P.
Unsworth eds.), 2001, էջ 171:

8 Տե՛ս Patrick Parkinson & Judy Cashmore, The Voice of A Child in Family law Disputes, Oxford University Press 2009, էջ 4:
9 Տե՛ս ՀՀ Սահմանադրական դատարանի 2016 թվականի դեկտեմբերին 20-ի թիվ ՍԴՈ-13333 որոշումը: 

http://www.concourt.am/
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անհ րա ժեշտ է տար բե րել ե րե խա յի կար ծի քը
հաշ վի առ նե լը և նրա հա մա ձայ նու թյու նը: Ա -
ռա ջին դեպ քում կա րող է ե րե խա յի կար ծի քից
տար բեր վող ո րո շում կա յաց վել, իսկ երկ րորդ
դեպ քում՝ միայն ե րե խա յի հա մա ձայ նու թյամբ10:

Ըն տա նե կան օ րենսգր քի 44-րդ հոդ վա ծի 2-
րդ մա սում սահ ման ված է. «Տա սը տա րին լրա -
ցած ե րե խա յի կար ծի քը հաշ վի առ նե լը պար -
տա դիր է հա մար վում՝ կապ ված խղճի ա զա -
տու թյան հետ, ո րո շա կի մի ջո ցա ռում նե րին
մաս նակ ցե լու, ար տադպ րո ցա կան կրթու թյուն
ստա նա լուց հրա ժար վե լու, ծնող նե րից որևէ
մե կի հետ ապ րե լու, հա րա զատ նե րի հետ շփվե -
լու, օ րեն քով նա խա տես ված այլ դեպ քե րում»:
Մինչ դեռ՝ ա ռանց ծնո ղա կան խնամ քի մնա ցած
և խ նամ քի ու դաս տիա րա կու թյան նպա տա կով
խնա մա կա լու թյան, խնա մա տար ըն տա նիք
հանձն ման գոր ծըն թա ցում գտնվող ե րե խա յի
կար ծի քը պետք է հաշ վի առ նել ոչ միայն նշված
դեպ քե րում, այլև դա չպետք է պայ մա նա վո րել
յու րա քանչ յուր դեպ քի՝ ան պայ մա նո րեն օ րեն -
քում ամ րագր ված լի նե լու հան գա ման քով: Խո -
ցե լի և հո գե կան ա ռա վել զգա յուն վի ճա կում
գտնվող ե րե խա նե րի շա հե րը կա րող են շո շափ -
վել այն պի սի կարևոր հար ցե րում, ինչ պի սիք են`
խնամ քի և դաս տիա րա կու թյան նպա տա կով ո -
րո շա կի ան ձի խնա մա կա լու թյա նը, խնա մա տա -
րու թյա նը հանձ նե լիս, նախ կի նում նշա նակ ված
խնա մա կա լին կամ հո գա բար ձուին պար տա կա -
նու թյուն նե րի կա տա րու մից ա զա տե լիս (այս հիմ -
քով ա զատ ման դեպ քում նշվում է «ե թե դա չի
հա կա սում ե րե խա յի շա հե րին») ( Քաղ. օր., 41-
րդ հոդվ., 2-րդ մաս), ազ գա կան նե րի խնա մա -
կա լու թյա նը (հո գա բար ձու թյա նը) հանձ նե լու հիմ -
քով խնա մա տա րու թյան պայ մա նա գի րը վա ղա -
ժամ կետ լու ծե լիս (Ընտ. օր. 137.1-ին հոդվ., 6-րդ

մաս, 3-րդ կետ) և այլն: Այս և այլ դեպ քե րում ե -
րե խա յի կար ծի քը հաշ վի չառ նե լը նրան կա րող
է են թար կել լուրջ հո գե կան ցնցում նե րի, ինչն էլ
նշա նա կում է, որ այդ դեպ քե րում ե րե խա յի շա -
հե րի խախ տում նե րը ա մենևին բա ցառ ված չեն:
Հատ կա պես, որ օ րենս դի րը, միայն տա սը տա -
րին լրա ցած ե րե խա յի հա մա ձայ նու թյամբ՝ խնա -
մա կա լու թյան և հո գա բար ձու թյան մարմ նի կամ
դա տա րա նի կող մից ո րոշ ման կա յաց ման հնա -
րա վո րու թյու նը կախ վա ծու թյան մեջ է դրել բա -
ցա ռա պես «այդ դեպ քե րի» օ րեն քով նա խա տես -
ված լի նե լու հան գա ման քից11 (Ընտ. օր., 44-րդ
հոդվ., 3-րդ մաս):

Կա տար ված ու սում նա սի րու թյուն նե րը ցույց
են տվել, որ խնա մա կա լու թյան, խնա մա տա րու -
թյան հանձ նե լիս ե րե խա յի կար ծի քը հաշ վի առ -
նե լու առն չու թյամբ կա ձևա վոր ված եր կու հա -
կա դիր կար ծիք: Այս պես՝ խնա մա կա լու թյան,
խնա մա տա րու թյան սահ ման ման գոր ծըն թա ցին
ե րե խա յի մաս նակ ցու թյու նը քննա դա տող նե րը
կար ծում են, թե ի րա վա սու մարմ նում ար տա -
հայտ ված ե րե խա յի կար ծի քը, ո րով նա իր
խնամքն ու դաս տիա րա կու թյունն ի րա կա նաց -
նե լու հար ցում նա խա պատ վու թյուն է տա լիս ո -
րո շա կի ան ձի, կա րող է խնա մա կալ, խնա մա -
տար ծնող դառ նա լու հա վակ նող ան ձանց կող -
մից ե րե խա յի վրա հնա րա վոր ճնշում գոր ծա -
դրե լու ա ռիթ դառ նալ: Ըստ ա մե րի կա ցի հայտ նի
հո գե բան Ռի չարդ Ո ւոր շա կի՝ որ քան մեծ նշա -
նա կու թյուն տրվի ե րե խա յի ար տա հայ տած կար -
ծի քին, այն քան ա վե լի մեծ է խնա մա կա լու թյա նը
հա վակ նող ան ձի կող մից ե րե խա յին մո լո րեց նե -
լու կամ ճնշե լու ռիս կը12: Չան տե սե լով հնչեց ված
մտա հո գու թյան մեջ առ կա օբ յեկ տիվ հիմ քե րը և
ի րա տե սո րեն գնա հա տե լով հնա րա վոր ռիս կե -
րը՝ կար ծում ենք, որ ե րե խա յի կար ծի քի ձևա -

Օ
Ր

Ի
Ն

Ա
Կ

Ա
Ն

Ո
Ւ

Թ
Յ

Ո
Ւ

Ն
  №

1
1

3
  2

0
1

9

10 Տե՛ս Семейное право, Учебник, под ред. П.В. Крашенинникова, М., Статут, 2008, էջ 155:
11 Եթե Ընտանեկան օրենսգրքի 44-րդ հոդվածի 3-րդ մասում հստակություն է առկա դատարանի և խնամակալության

և հոգաբարձության մարմնի կողմից որոշում կայացնելու դեպքերում, ապա խնամատարության հանձնելու դեպքում
ստացվում է, որ երեխայի կարծիքին որևէ նշանակություն կարող է չտրվել: Քանի որ այս դեպքում առկա է ոչ թե
որոշում, այլ՝ պայմանագիր, որն Ընտանեկան օրենսգրքի 137.1-ին հոդվածի 2-րդ մասի համաձայն՝ կնքվում է
ծնողների (երեխայի այլ օրինական ներկայացուցչի), խնամատար ծնողի և Հայաստանի Հանրապետության
մարզերում՝ մարզպետարանների, իսկ Երևան քաղաքում՝ Երևանի քաղաքապետարանի միջև: Ստացվում է, որ
Ընտանեկան օրենսգրքում՝ որպես երեխայի կարծիքը հաշվի առնելու ելակետ ամրագրված «տասը տարին լրացած
լինելու» հանգամանքը խնամատարության հանձնվող երեխայի դեպքում նրան չի ընձեռում իր կարծիքն արտահայտելու
իրավունք, իսկ խնամատարության պայմանագրի կողմին չի պարտավորեցնում հաշվի առնել երեխայի կարծիքը:
Մեր կարծիքով՝ ստեղծված իրադրությունը, առաջացնելով անհավասար իրավիճակ, վստահաբար չի բխում երե -
խա յի շահերից:

12 Տե՛ս Richard A. Warshak, Payoffs and Pitfalls of Listening to Children, 52 FAM. REL. (2003), էջ 373- 375:



վոր ման վրա ազ դե ցու թյուն նե րը կա րող են մի
դեպ քում ուղ ղա կի և տե սա նե լի լի նել, մեկ այլ
դեպ քում` ի րենց հա մար ցան կա լի կար ծի քի ձևա -
վոր ման վրա կա րող են ազ դել նաև բազ մա թիվ
անն կատ մե թոդ նե րով: Նման դեպ քե րում, ի հար -
կե, հիմ նա կա նում ե րե խա յի ար տա հայ տած կար -
ծի քում կար տա ցոլ վեն ա ռա վել մեծ ազ դե ցու թյուն
գոր ծած ան ձի մտքե րը, վար քա գի ծը, կար ծի քը`
այդ պի սով ե րե խա յի՝ կար ծի քի ար տա հայտ ման,
ի րա վա սու մարմ նի կող մից լսե լու և հաշ վի առ -
նե լու ողջ գոր ծըն թա ցը դարձ նե լով ձևա կան և ոչ
նպա տա կա յին: Բա ցառ ված չէ նաև, որ այս մա -
նի պուլ յա ցիա նե րի հետևանքով ե րե խան հանգի
այն հա մոզ ման, որ նման վար քա գիծ դրսևո րած
ան ձն ա ռա վել բա ցա սա բար կազ դի իր շա հե րի
վրա՝ նա խա պատ վու թյու նը տա լով մյու սին: Չբա -
ցա ռե լով նշված ի րա վի ճակ նե րի դրսևոր ման իրա -
կան հա վա նա կա նու թյու նը՝ կար ծում ենք, որ առ -
հա սա րակ բո լոր դեպ քե րում ե րե խա յի ար տա -
հայ տած կար ծի քին, իսկ տվյալ դեպ քում՝ ո րո -
շա կի ան ձի խնա մա կա լու թյան, խնա մա տա րու -
թյան ներ քո գտնվե լու հար ցում ե րե խա յի ար -
տա հայ տած նա խա պատ վու թյան հի ման վրա
կա րող է նրա շա հե րին չհա մա պա տաս խա նող
ո րո շում կա յաց վել բո լոր դեպ քե րում, ե թե ի րա -
վա սու մարմ նի կող մից ըն դուն վի ա ռանց հա մա -
պա տաս խան մաս նա գետ նե րի (բժշկի, հո գե բա -
նի, ման կա վար ժի) կող մից տրված մաս նա գի -
տա կան եզ րա կա ցու թյուն նե րի, ա ռանց դրանց և
տվ յալ դեպ քի ի րա վա զոր, մաս նա գի տաց ված
խնա մա կա լու թյան և հո գա բար ձու թյան մարմ -
նի13 կող մից հա մա պար փակ ու սում նա սի րու թյան:
Հա կա ռակ դեպ քում՝ կա րող է ստեղծ վել մի ի րա -
վի ճակ, որ ե րե խա յին կտրվի «ու ժի և իշ խա նու -
թյան» այն պի սի մա կար դակ, ո րը նա ի զո րու չէ

կրելու»14: Կար ծում ենք, որ նման ոչ ի րա վա չափ,
կա մա յա կան ի րա վի ճակ նե րի կանխ մանն են
ուղղված ըն տա նե կան օ րենսգր քի 44-րդ հոդ վա -
ծի 1.1-ին մա սի դրույթ նե րը, որոնց հա մա ձայն՝ ե -
րե խա յի կար ծի քը լսե լիս ի րա վա սու մար մինն օ -
րեն քով նա խա տես ված դեպ քե րում ներգ րա վում
է ման կա կան հո գե բա նի կամ ման կա վար ժի կամ
սո ցիա լա կան աշ խա տո ղի, այլ հարց է, որ «այդ
դեպ քերն» ըն տա նե կան օ րենսգր քով նա խա տես -
ված չեն: Խ նա մա կա լու թյան, խնա մա տա րու թյան
հանձն ման գոր ծըն թա ցին ե րե խա յի կար ծի քը
հաշ վի առ նե լու կողմ նա կից նե րը միֆ են հա մա -
րում այն պնդում նե րը, որ ե րե խա նե րը չեն ցան -
կա նում մաս նակ ցել ի րենց՝ խնա մա կա լու թյան,
խնա մա տա րու թյան հանձն վե լու ի րա վա կան գործ -
ըն թաց նե րին՝ նշե լով որ ե րե խա նե րը ցան կա նում
են, որ ի րենց ձայ նը լսե լի լի նի և լր ջո րեն ըն դուն -
վի15, այլ հարց է, որ ե րե խա նե րը չեն ցան կա նում
ո րո շում կա յաց նող ներ լի նել16: Ի րա վա ցի պետք է
հա մա րել այս տե սա կե տի կողմ նա կից ներ Պատ -
րիկ Պար կին սո նի և Ժ յու դի Քեշ մո րի հետևյալ
պնդու մը. «Լս ված լի նել և ի րենց կար ծի քը հաշ վի
առ նել… սա ո րոշ ման կա յաց ման գոր ծըն թա ցի
ար դա րա ցիու թյան ըն կալ ման հիմ նա կան ո րո -
շիչ նե րից է, նույ նիսկ ե թե արդ յուն քը ցան կա լի
չլի նի»17: Միա նա լով երկ րորդ տե սա կե տի կողմ -
նա կից նե րին՝ կար ծում ենք, որ ա ռանց ծնո ղա -
կան խնամ քի մնա ցած ե րե խա նե րի զար գաց -
ման դի նա միկ, ին տե րակ տիվ գոր ծըն թա ցում ու -
րույն և խոր ազ դե ցու թյուն ու նեն նրանց կյան -
քում այն պի սի նշա նա կա լից դեր ու նե ցող մար -
դիկ, ինչ պի սիք խնա մա կալն ու խնա մա տար
ծնողն են: Ուս տի չպետք է թե րագ նա հա տել ի -
րենց կյան քի ա մե նից կարևոր հար ցե րում կար -
ծիք ար տա հայ տե լու՝ ե րե խա նե րի կա րո ղու թյուն -
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13 Խնամակալության և հոգաբարձության մասնագիտացված մարմնի ստեղծման անհրաժեշտության մասին առավել
մանրամասն տե՛ս Ռ. Վ. Պետրոսյան, Խնամակալությունը և հոգաբարձությունը, խնամատար ընտանիքը որպես
առանց ծնողական խնամքի մնացած երեխաների խնամքի և դաստիարակության կազմակերպմանն ուղղված
ինստիտուտներ (իրավահամեմատական վերլուծություն), Երևանի պետական համալսարան, Իրավագիտության
ֆակուլտետ, ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի ասպիրանտների և հայցորդների նստաշրջանի նյութերի
ժողովածու, 2(2) 2018, Երևան, 2019, էջ 153-176: 

14 Տե՛ս Patrick Parkinson & Judy Cashmore, նշված աշխատ., էջ 16: 
15 Տե՛ս Ian Butler, Lesley Scanlan, Margaret Robinson, Gillian Douglas, & Mervyn Murch, Children’s Involvement in Their

Parents’ Divorce: Implications for Practice, 16 CHILD & SOC’Y (2002), էջ 89: Megan Gollop, Anne B. Smith, & Nicola J.
Taylor, Children’s Involvement in Custody and Access Arrangements After Parental Separation, 12 CHILD & FAM. L.Q.
(2000) էջ 383: Carol Smart & Bren Neale, It’s My Life, Too: Children’s Perspectives on Post-Divorce Parenting, 30 FAM.
L., 2000, էջ 163:

16 Տե՛ս Megan Gollop, Anne B. Smith, & Nicola J. Taylor, նշված աշխատ., 2000, էջ 383: Carol Smart & Bren Neale, նշված
աշխատ., 2000, էջ 163:: 

17 Տե՛ս Patrick Parkinson & Judy Cashmore, նշված աշխատ., էջ 20: 
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ներն ու ըն դու նա կու թյուն նե րը, երբ ընդ հուպ երկ -
րի բարձ րա գույն օ րեն քի մա կար դա կով նա խա -
նշված են դրա գնա հատ ման չա փա նիշ նե րը:
Հատ կա պես, որ գոր ծող ի րա վա կար գա վո րում -
նե րի հա մա տեքս տում ե րե խա յին իր զգաց մունք -
ներն ու նա խա պատ վու թյուն ներն ար տա հայ տե -
լու հնա րա վո րու թյամբ ա պա հո վե լը ի րա վա սու
մարմ նի հա մար եր բեք կաշ կան դող կամ վճռո -
րոշ չի կա րող լի նել: Մինչ դեռ՝ վեր ջի նիս հա մար
կա րող է կողմ նո րո շիչ դեր ու նե նալ, իսկ ե րե խա -
յի մեջ մե ծաց նել իր նկատ մամբ կա յաց ված ո -
րոշ ման նկատ մամբ վստա հու թյու նը: 

Հատ կան շա կան է, որ ոչ Ըն տա նե կան օ -
րենսգր քում առ կա դա սա կան, ուղ ղա կի ձևա -
կերպ մամբ, սա կայն, կար ծես, ակ նար կի տես -
քով խնա մա կա լու թյան հանձ նե լիս ե րե խա յի
կար ծի քը հաշ վի առ նե լուն վե րա բե րող դրույթ
առ կա է Ընտ. օր.-ի 135-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա -
սում, որ տեղ նշված է. «Ե րե խա յի խնա մա կալ
(հո գա բար ձու) նշա նա կե լիս հաշ վի են առն -
վում... ինչ պես նաև ե րե խա յի ցան կու թյու նը,
ե թե դա հնա րա վոր է»18: Այս տե ղից հարց է ա -
ռա ջա նում՝ «ե րե խա յի ցան կու թյու նը, ե թե դա
հնա րա վոր է» ձևա կերպ ման պայ ման նե րում
արդ յոք ա պա հով վո՞ւմ է ե րե խա յի կար ծիքն ար -
տա հայ տե լու ի րա վունքն ու կար ծի քը հաշ վի
առ նե լու՝ խնա մա կա լու թյան և հո գա բար ձու թյան
մարմ նի պար տա կա նու թյու նը: «Կար ծիք»19 և
«ցան կու թյուն»20 եզ րույթ նե րի ի մաս տա յին նույ -
նու թյան կամ տար բե րու թյուն նե րի մա սին դա -
տո ղու թյուն կա րե լի է ա նել՝ հիմք ըն դու նե լով

Է.Բ. Ա ղա յա նի «Ար դի հա յե րե նի բա ցատ րա կան
բա ռա րա նը», որ տեղ այս եր կու եզ րույթի ի մաս -
տա յին բո վան դա կու թյան բա ցա հայ տում նե րը
թույլ են տա լիս եզ րա հան գում ա նել դրանց ի -
մաս տա յին ոչ լրիվ նույ նու թյան, սա կայն սերտ
ա ղերս ու նե նա լու մա սին: Այս առ թիվ հե տաքըրք -
րա կան են նաև Ավստ րա լիա յի ըն տա նե կան օ -
րենսդ րու թյան կար գա վո րում նե րը: Այս պես՝
2006թ. հու լի սի 1-ին ըն դուն ված ակ տով ու ժի
մեջ մտան Ավստ րա լիա յի 1975 թվա կա նի «Ըն -
տա նե կան ի րա վուն քի» ակ տում կա տար ված
լայ նա ծա վալ փո փո խու թյուն նե րը, ո րոնք վե րա -
բե րում էին ե րե խա նե րին հո գա բար ձու թյան21

հանձ նե լու գոր ծըն թա ցը կար գա վո րող դրույթ -
նե րին: Ի րա վա կան ակ տի տար բեր գլուխ նե -
րում նախ կի նում օգ տա գործ ված «ե րե խա յի ցան -
կու թյուն» եզ րույ թը փո խա րին վեց «ե րե խա յի
կար ծիք» եզ րույ թով, ո րի նպա տակն ըստ օ -
րենսդ րի հո գա բար ձու թյան սահ ման ման կոնկ -
րետ գոր ծով ե րե խա յին լսե լու և նրա ըն կա լում -
ներն ու զգա ցո ղու թյուն նե րը հաշ վի առ նե լու
պա հանջ նե րի շրջա նա կի ըն դար ձա կու մը և ամ -
րապն դումն էր՝ պար զեց նե լով և նոր պա հանջ -
ներ ներմուծե լով ո րո շա կի ան ձի հետ ապ րե լու
ե րե խա յի ցան կու թյու նը պար զե լու ա ռու մով, իսկ
որ պես հիմ նա վո րում նշվում էր, որ ե րե խա յին
հո գա բար ձու թյան հանձ նե լիս նրա կար ծի քը
հաշ վի առ նե լը «ե րե խա յի լա վա գույն շահ» կենտ -
րո նա կան հաս կա ցու թյան բա ղադ րիչ նե րից է,
ինչն էլ նշա նա կում է, որ դա տա րա նի կող մից
պետք է հաշ վի առն վի22: Գի տա կան ու սում նա -
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18 Նույնաբովանդակ դրույթ առկա է նաև ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 37-րդ հոդվածի 3-րդ մասում, որի համա -

ձայն՝ խնամակալը կամ հոգաբարձուն նշանակվում է իր համաձայնությամբ: Ընդ որում՝ պետք է հաշվի առնվեն
նրա բարոյական և անձնական այլ հատկանիշները, խնամակալի կամ հոգաբարձուի պարտականություններ
կատարելու ունակությունը, նրա ու խնամակալության կամ հոգաբարձության կարիք ունեցող անձի միջև
հարաբերությունները, իսկ հնարավորության դեպքում` նաև խնամարկյալի ցանկությունը:

19 Որևէ բանի կամ որևէ մեկի գնահատականը՝ վերաբերմունքն արտահայտող դատողություն, եզրակացություն:
Կարծիք հայտնել – 1. Գրավոր կամ բանավոր կարծիք ներկայացնել: Մեկի՝ մի բանի մասին իր դատողությունը՝
տեսակետը՝ տպավորությունը հայտնել: Այս մասին տե՛ս Է. Բ. Աղայան, «Արդի հայերենի բացատրական բառարան»,
Հատոր 1, «Հայաստան» հրատարակչություն, էջ 705:

20 1. Որևէ բան անելու՝ որևէ բանի հասնելու՝ տիրելու՝ ձեռք բերելու ներքին մղում, կամք: 2. Որևէ բանի ձգտում: 3. Այն,
ինչ որ ցանկանում են, ցանկանալու՝ ձգտելու՝ ուղղելու՝ ձգտման առարկան՝ էությունը: 4. Կամքի արտահայտութուն,
հոժարություն, համաձայնություն կամ խնդրանք՝ որպես փափագի արտահայտություն: Այս մասին տե՛ս Է. Բ. Աղա -
յան, նշված. աշխատ., հատոր 2, էջ 1470:

21 Ավստրալիայի օրենսդրությամբ տարանջատված չեն խնամակալության և հոգաբարձության ինստիտուտները: 
22 Margaret Mary Voight, Is a view different from a wish? Considering the child’s view in parenting disputes in Australian

family law matters, LLB(Hons), Grad Dip Legal Prac, LLM, Queensland University of Technology Faculty of Law, 2017, էջ
1: Բացի այդ՝ հետազոտություններից մեկի շրջանակներում հարցված դատավորները և Ավստրալիայում գործող ըն -
տա նեկան գործերով երեխաներին ներկայացնող «Independent Children’s Lawyers» ընտանեկան հարցերով ավստրա -
լիա կան ինստիտուտի իրավաբանները ևս նշել են, որ երեխայի լավագույն շահերը պահանջում են երեխայի կար -
ծիքի հաշվի առնում իրեն վերաբերող հարցերում: Այս մասին տե՛ս Margaret Mary Voight, նշված աշխատ., էջ 137:



սի րու թյուն նե րից մե կում նշվում է, որ փոք րա -
մաս նու թյու նն այս փո փո խու թյու նը գործ նա կա -
նում հա մա րել է խորհրդանշական փո փո խու -
թյուն, իսկ մե ծա մաս նու թյան կար ծի քով՝ ընդ -
գծել է ե րե խա յի ար տա հայ տած կար ծի քի կարևո -
րու թյու նը՝ ի րա կա նում գոր ծի բո լոր հան գա -
մանք նե րի հա մա պար փակ ու սում նա սի րու թյան
արդ յուն քով ե րե խա յի հա մար լա վա գույն պայ -
ման նե րի ա պա հով ման հա մար23: Մեր կար ծի -
քով ևս՝ թեև այս եր կու եզ րույթ ը չու նեն ի մաս -
տա յին հա կա դիր նշա նա կու թյուն ներ, սա կայն
դրանք չի կա րե լի լիա կա տար հո մա նիշ ներ հա -
մա րել օ րենդ րա կան առ կա ձևա կեր պում նե րի
պայ ման նե րում: Պատ կերն այլ կլի ներ Ըն տա -
նե կան օ րենսգր քով նա խա տես ված դեպ քե րում
ե րե խա յի կար ծի քը հաշ վի առ նե լուն վե րա բե -
րող 44-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սում առ կա «Տա -
սը տա րին լրա ցած ե րե խա յի կար ծի քը հաշ -
վի առ նե լը պար տա դիր է…» ձևա կերպ ման
օգ տա գործ ման դեպ քում, ինչը խնա մա կա լու -
թյան և հո գա բար ձու թյան մարմ նին ուղ ղա կիո -
րեն կպար տա վո րեց ներ ա պա հո վե լու ե րե խա յի
կար ծի քի ար տա հայ տումն իր ա պա գա խնա -
մա կա լի վե րա բեր յալ, մինչ դեռ դա չի հետևում
Ընտ. օր. 135-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սում «հաշ վի
են առն վում... ինչ պես նաև ե րե խա յի ցան կու -
թյու նը, ե թե դա հնա րա վոր է» ձևա կեր պու մից24:
Պարզ չէ՝ ի՞նչ տրա մա բա նու թյամբ է օ րենս դիրն
ա ռաջ նորդ վել՝ ա ռանց ծնո ղա կան խնամ քի մնա -
ցած ե րե խա յին միայն խնա մա կա լու թյան հանձ -
նե լու դեպ քում «հաշ վի են առն վում... ինչ պես
նաև ե րե խա յի ցան կու թյու նը, ե թե դա հնա -
րա վոր է» ձևա կեր պումն օգ տա գոր ծե լով և շեղ -
վե լով առ հա սա րակ ե րե խա յի կար ծի քը հաշ վի

առ նե լու հար ցում որ դեգր ված ընդ հա նուր մո -
տե ցու մից: Պատ ճա ռը որևէ երկ րում ար դեն
գոր ծող նմա նա տիպ կար գա վո րում ներ ներ մու -
ծելն է ներ պե տա կան օ րենսդ րու թյան մեջ, թե
օ րենս դիրն այլ նպա տակ է հե տապն դել, պարզ
չէ, սա կայն փաստ է, որ այս ձևա կերպ ման
պայ ման նե րում չի ա պա հով վում ե րե խա յին խնա -
մա կա լու թյան հանձ նե լիս նրա կար ծի քի ար -
տա հայտ ման ի րա վուն քի պատ շաճ ի րա ցու մը:
Բա ցի այդ՝ Ըն տա նե կան օ րենսգր քում որևէ
ձևա կերպ մամբ առ հա սա րակ բա ցա կա յում են
դրույթ ներ՝ խնա մա տա րու թյան հանձ նե լիս ե -
րե խա յի կար ծի քը հաշ վի առ նե լու վե րա բեր յալ:
Որպես արդ յուն քում՝ բախ վում ենք կա զու սա -
յին ի րա վի ճա կի և ոչ հա մա չափ մո տեց ման,
այն դեպ քում, երբ գոր ծող օ րենսդ րա կան կար -
գա վո րում նե րի պայ ման նե րում ե րե խա յի կար -
ծի քի բա ցա հայ տու մը ուղ ղա կիո րեն կապ ված է
«ե րե խա յի լա վա գույն շա հե րի» ա պա հով ման
հետ: Մեր այս տե սա կե տի հիմ նա վո րումն է
նաև Ե րե խա յի ի րա վունք նե րի կո մի տեի25 դիր -
քո րո շումն առ այն, որ ե րե խա յի լա վա գույն շա -
հե րը հաշ վի առ նե լը են թադ րում է ե րե խա յի`
սե փա կան կար ծիքն ա զա տո րեն ար տա հայ տե -
լու ի րա վուն քի ա պա հո վու մը: Ե րե խա յին վե րա -
բե րող բո լոր հար ցե րում պատ շաճ ու շադ րու -
թյուն պետք է դարձ վի իր ար տա հայ տած տե -
սա կետ նե րին: Կո մի տեն շեշ տել է, որ ցան կա -
ցած ո րո շում, ո րը կա յաց նելիս հաշ վի չի առն -
վել ե րե խա յի տե սա կե տը կամ դրան պատ շաճ
ու շադ րու թյուն չի դարձ վել, հնա րա վո րու թյուն
չի տա լիս ո րո շե լու, թե ո՛րն է ե րե խա յի լա վա -
գույն շա հը26: Կար ծում ենք՝ այն պի սի հան գա -
մանք նե րի վե րա բեր յալ ե րե խա յի ար տա հայ -
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23 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 137: 
«Արդյոք «կարծիքը» և «ցանկությունը» ունե՞ն իմաստային տարբերություններ» Ավստրալիայում կատարված հար -
ցում ներից մեկի ամփոփումն ստեղծել է հետևյալ պատկերը՝ հարցմանը պատասխանած 6 դատավորից 4-ը և 14
իրա վաբանից 10-ը հայտնել էին, որ իմաստային տարբերություն չունեն: Հետագայում 6 դատավորից չորսը և 14
իրա վաբանից 8-ը նշել են, որ տարբերություններ չեն դրսևորվում նաև պրակտիկայում: Հարցվածների փոք րա մաս -
նու թյունը միայն՝ 2 դատավոր և չորս իրավաբան էին նշել իմաստային և գործնական տարբերությունների մասին և
ընդգծել, որ «ցանկությունից» «կարծիք» եզրույթային փոփոխությունը պահանջում է երեխայի ձայնի իրավունքի
լուրջ ուսումնասիրություն: Այս մասին առավել մանրամասն տե՛ս Margaret Mary Voight, նշված աշխատ., էջ 141:

24 Նույնը կարող ենք ասել ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի 37-րդ հոդվածի 3-րդ մասում առկա ձևակերպման մա -
սին: 

25 Ըստ ՀՀ-ի կողմից 1993 թվականին վավերացված՝ «Երեխայի իրավունքների մասին» ՄԱԿ-ի կոնվենցիայի և
հետագայում Կոնվենցիային կից լրացված երկու արձանագրությունների՝ անդամ պետությունների կող մից դրա
կատարման նկատմամբ վերահսկողությունն իրականացնում է ՄԱԿ-ի՝ Երեխայի իրավունքների կոմիտեն:

26 Երեխայի իրավունքների կոմիտեի 2013 թվականի թիվ 14 ընհանուր մեկնաբանությունը: 
https://www.refworld.org/docid/51a84b5e4.html?fbclid=IwAR0wzxVLk21_H9_O1fB1kfpcEqvvoEeBrMub9fW2RGd1khW2xhJ5-
u7iZC8
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տած կար ծի քը, ինչ պի սին ե րե խա յի և ա պա գա
խնա մա կա լի, խնա մա տար ծնո ղի միջև գո յու -
թյուն ու նե ցող հա րա բե րու թյուն նե րը, հնա րա -
վոր կապ վա ծու թյունն են (ե թե նախ կի նում
գտնվել է նրանց խնամ քին), այլ փաս տե րի
(օրեն քով խնա մա կա լին և խ նա մա տար ծնո ղին
ա ռա ջադր վող պա հանջ ներ, նրանց աշ խա տան -
քի բնույթ, գույ քա յին դրու թյուն (հատ կա պես՝
խնա մա կա լի դեպ քում) և այլն) հետ հա մադ րե -
լը խնա մա կա լու թյան և հո գա բար ձու թյան մարմ -
նի հա մար յու րա քանչ յուր դեպ քում «ե րե խա յի
լա վա գույն շահ» հաս կա ցու թյան բո վան դա կու -
թյան բա ցա հայ տիչ ներ կա րող են լի նել: Բա ցի
այդ՝ ի րա վա սու մար մի նը յու րա քանչ յուր դեպ -
քում ե րե խա յի շա հը գնա հա տե լիս կա րող է
hաշ վի առն վել նաև այլ պայ ման ներ, և այդ
պա րա գա յում ե րե խա յի ար տա հայ տած կար -
ծիքն ար դեն իր շա հի բա ցա հայտ ման միակ ո -
րո շի չը երբևէ չի լի նի, իսկ «ե րե խա յի լա վա -
գույն շահը» կծա ռա յի որ պես նրա ար տա հայ -
տած կար ծի քը տա րի քին և հա սու նու թյա նը հա -
մա պա տաս խան27 գնա հա տե լու հա վա սա րա -
կշռող գոր ծոն: Քն նարկ վող հար ցի հա մա տեքս -
տում հարկ է ու շադ րու թյուն դարձ նել նաև Ըն -
տա նե կան օ րենսգր քի 120-րդ հոդ վա ծի 2-րդ
մա սի դրույթ նե րին, որոնց հա մա ձայն՝ դա տա -
րա նը կա րող է ա ռանց խնա մա կա լի (հո գա -
բար ձուի) հա մա ձայ նու թյան, ել նե լով ե րե խա յի
շա հե րից, վճիռ կա յաց նել նրան որ դեգ րե լու մա -
սին: Յու րա քանչ յուր ան գամ հան դի պե լով ՀՀ
օ րենսդ րու թյան մի ջով կար միր թե լի նման անց -
նող «ե րե խա յի շահ», «ե րե խա յի լա վա գույն շահ»
հաս կա ցու թյուն նե րին՝ տպա վո րու թյուն է, որ
դրանց նպա տա կը տվյալ ի րա վա կար գա վոր -
ման սոսկ ի րա վի ճա կա յին հիմ նա վո րումն է:
Մինչ դեռ՝ դա պետք է ծա ռա յի ե րե խա յի յու րա -
քանչ յուր ի րա վունքն ի նպաստ նրան ա ռա վե -
լա գույնս ի րաց նե լուն, դառ նա լու նրա ի րա վունք -
նե րի պաշտ պա նու թյան հիմ նա րար չա փա նիշ,
ին չը, մեր հա մոզ մամբ, վկա յա կոչ ված կար գա -

վոր ման մեջ ար տա ցոլ ված չէ: Ո րոշ ման՝ ե րե -
խա յի շա հե րին ա ռա վել հա մա պա տաս խա նու -
թյան ա ռու մով՝ առն վազն ե րե խա յի կար ծի քը
պետք է հաշ վի առն վի: Բա ցառ ված չեն այն
դեպ քե րը, երբ խնա մա կա լի, խնա մա տար ծնո -
ղի խնամ քին գտնվե լու ան գամ կարճ ժա մա -
նա կա հատ վա ծում կա րող են ե րե խա յի մեջ նրա
հան դեպ ա ռա ջա նալ սեր, ջեր մու թյուն և հո գե -
կան խոր կապ վա ծու թյուն, ո րոնց ան տե սու մը
ե րե խա յին կա րող է են թար կել հո գե կան տրավ -
մա յի՝ չնա յած օ րենս դի րը որ դեգ րու մը հա մա րել
է ա ռանց ծնո ղա կան խնամ քի մնա ցած ե րե -
խա նե րի խնամ քի և դաս տիա րա կու թյան կազ -
մա կերպ ման նա խա պատ վե լի ձևը։ Ե թե, օ րի -
նակ, տա սը տա րին լրա ցած ե րե խա յի որ դեգր -
ման հա մար անհ րա ժեշտ է նրա հա մա ձայ նու -
թյու նը, ա պա նույն տրա մա բա նու թյամբ ին չո՞ւ
տա սը տա րին լրա ցած ե րե խա յին ո րո շա կի ան -
ձի խնա մա կա լու թյա նը կամ խնա մա տա րու թյա -
նը հանձ նե լիս ա պա գա խնա մա կա լի, խնա մա -
տար ծնո ղի ան ձի առն չու թյամբ նրա կար ծի քը
գո նե չպետք է հաշ վի առն վի, հատ կա պես՝ երբ
դա չի պար տադ րում ի րա վա սու մարմ նին այդ
կար ծի քին հա մա պա տաս խան ո րո շում կա յաց -
նել: Նշ ված և այլ կա զու սա յին ի րա վի ճակ նե րի
հաղ թա հար ման, առ կա բա ցե րի վե րաց ման և
«ե րե խա յի լա վա գույն շահ» հիմնարար հաս կա -
ցու թյան նպա տա կա յին նշա նա կու թյան ա պա -
հով ման տե սանկ յու նից՝ ան չափ կարևոր է ե րե -
խա յի ի րա կան, ար տա քին ազ դակ նե րից զերծ
կար ծի քի ձևա վոր ման հա մար նպաս տա վոր մի -
ջա վայ րի ստեղ ծու մը, երբ բա ցառ ված կլի նեն
հնա րա վոր բա րո յա հո գե բա նա կան և այլ ճնշում -
նե րը, ինչի ա պա հով ման ան մի ջա կան պար -
տա կա նու թյու նը պետք է կրեն ի րա վա հա րա բե -
րու թյան բո լոր մաս նա կից նե րը28:

Հաշ վի առ նե լով ժա մա նա կա կից ըն տա նե -
կան օ րենսդ րու թյան հիմ նա կան ա ռանձ նա -
հատ կու թյուն նե րից մե կը՝ ըն տա նե կան ի րա վա -
հա րա բե րու թյուն նե րում ե րե խա յի բա վա կա նին
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27 Ընդունելով երեխայի արտահայտած կարծիքի կարևորությունը՝ Պատրիկ Պարկինսոնն ու Ժյուդի Քեշմորը ևս կար -
ծում են, թե դա պետք է հաշվի առնվի և դիտարկվի այլ ապացույցների, երեխայի տարիք և հասունության լույսի
ներ քո: Այս մասին տե՛ս Patrick Parkinson and Judy Cashmore, նշված աշխատ., էջ 116:

28 Երեխայի խեղաթյուրված կարծիքի մասին Մարդու իրավուքների եվրոպական դատարանը Զոմերֆելդն ընդդեմ
Գերմանիայի գործով արձանագրել է, որ ներպետական դատարանն ուշադրություն չի հրավիրել երեխայի վրա
կատարված ճնշման հանգամանքին, մինչդեռ հետագայում կատարված հոգեբանական ուսումնասիրությունները
ցույց են տվել, որ երեխայի արտահայտած կարծիքն առ այն, որ ծնողի հետ տեսակցություն չի ցանկանում,
իրականությանը չի համապատասխանել: Տե՛ս Зоммерфельд против Германии, 08.07.2003, по жалобе N 31871/96./
https://hudoc.echr.coe.int/eng (վերջին մուտք 21.06.2019 թ.):



ակ տիվ դե րա կա տա րու մը29, ա ռաջ նորդ վե լով ե -
րե խա յի յու րա քանչ յուր ի րա վուն քի ա ռանց քը
կազ մող, բո լոր ի րա վունք նե րի շրջա նա կը, դրանց
ի րաց ման ե րաշ խիք նե րի կա ռու ցա կար գը կան -
խո րո շող «ե րե խա յի լա վա գույն շահ» հաս կա -
ցու թյամբ և չգ նա լով ա ռա վել նեղ, սոսկ ո րոշ
մաս նա վոր դեպ քե րի հա մար ի րա վա վի ճա կա -
յին լու ծում նե րի ա ռա ջարկ ման ճա նա պար հով,
ինչ պես նաև ըն դու նե լով Ըն տա նե կան օ րենսգր -
քում ամ րագր ված՝ ե րե խա յի «տա սը» տա րե -
կա նը որ պես իր շա հե րին առնչ վող հար ցե րում
կար ծի քը հաշ վի առ նե լու պար տա դի րու թյան ե -
լա կետ՝ կար ծում ենք, որ ե րե խա յի կար ծի քը
պետք է հաշ վի առն վի բո լոր այն դեպ քե րում,

երբ ինչ-որ կերպ կա րող են շո շափ վել նրա
շահե րը, ինչն ան մի ջա կա նո րեն բխում է նաև
Սահ մա նադ րու թյան 37-րդ հոդ վա ծից: Ուս տի
ա ռա ջար կում ենք Ըն տա նե կան օ րենսգր քի
44-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սը շա րադ րել նոր
խմբագ րու թյամբ. «Տա սը տա րին լրա ցած ե -
րե խա յի կար ծի քը հաշ վի առ նե լը պար տա -
դիր է` կապ ված խղճի ա զա տու թյան հետ, ո -
րո շա կի մի ջո ցա ռում նե րին մաս նակ ցե լու, ար -
տադպ րո ցա կան կրթու թյուն ստա նա լուց հրա -
ժար վե լու, ծնող նե րից որևէ մե կի հետ ապ րե -
լու, հա րա զատ նե րի հետ շփվե լու, ինչ պես
նաև նրա շա հե րին առնչ վող ցան կա ցած դեպ -
քում»:

34

ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ
Օ

Ր
Ի

Ն
Ա

Կ
Ա

Ն
Ո

Ւ
Թ

Յ
Ո

Ւ
Ն

  №
1

1
3

  2
0

1
9

29 Косова О. Ю. Право ребенка на семейное воспитание: учебное пособие. Иркутск, 2012, էջ 36:
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Ու սում նա սի րու թյան ա ռար կա դարձ նե լով
ար բիտ րա ժի ինս տի տու տը՝ հարկ է նախ և ա -
ռաջ անդ րա դառ նալ ար բիտ րա ժ հաս կա ցու -
թյա նը: Ար բիտր եզ րույ թը ծա գել է լա տի նե րեն
arbiter հաս կա ցու թյու նից: Հին Հռո մում ար -
բիտ ր ասելով հաս կաց վել է այն մաս նա վոր
ան ձը, ով ընտր վել է պրե տո րի կող մից ո րո շա -
կի վե ճե րի լուծ ման նպա տա կով և գոր ծել է նա -
խա պես տրված բա նաձևե րին հա մա պա տաս -
խան1: Այ սինքն, ըստ էու թյան՝ հին ժա մա նակ -
նե րում ար բիտր է հա մար վել վե ճը լու ծե լու նպա -
տա կով ընտր ված, ո րո շա կի կա նոն նե րին հա -
մա պա տաս խան գոր ծը քննե լու լիա զո րու թյամբ
օժտ ված ան ձը՝ դա տա վո րը: Ար բիտ րա ժը ֆրան -
սե րե նից (arbitrage) թարգ ման վում է որ պես
միջ նորդ դա տա րան2: Ար դի ժա մա նա կաշր ջա -
նում հա մա տա րած ըն դուն ված է, որ ար բիտ -
րա ժը վե ճի լու ծումն է հա տուկ այդ նպա տա -
կով ընտր ված մեկ կամ մի քա նի ան ձանց կող -
մից, ում նման լիա զո րու թյամբ օժ տել են վի ճող
կող մե րը: Նկա տի ու նե նա լով, որ այս տեղ վի -
ճող կող մերն ինք նու րույն են ո րո շում կա յաց -
նում վե ճն ար բիտ րա ժին հանձ նե լու, ար բիտ -
րին կամ ար բիտր նե րին ընտ րե լու, վե ճի լուծ -
ման կա նոն նե րի և նմա նա տիպ այլ հար ցե րի
շուրջ, ուս տի և հստակ կա րե լի է նշել, որ ար -
բիտ րա ժը դիս պո զի տիվ սկզբուն քի ար տա -
հայտ ման բարձ րա գույն ձևե րից է: Վե ճն ար -
բիտ րա ժի լուծ մա նը հանձ նե լու հիմ քը կազ մում

է ար բիտ րա ժա յին հա մա ձայ նու թյու նը, ո րը,
ըստ էու թյան՝ «ար բիտ րա ժա յին պայ մա նա գիր»
է, և այդ իսկ պատ ճա ռով ա ռանց ար բիտ րա -
ժա յին հա մա ձայ նու թյան չի կա րող գո յու թյուն
ու նե նալ ար բիտ րաժ3: Ար բիտ րա ժի նպա տա կը
վե ճի լու ծումն է, և այդ կա պակ ցու թյամբ բո լոր
գոր ծո ղու թյուն նե րը կա տար վում են վի ճող կող -
մե րի հա մա ձայ նու թյան հի ման վրա և դրա
արդ յուն քով, ուս տի կա րե լի է եզ րա կաց նել, որ
ար բիտ րա ժն ար դա րա դա տու թյան ի րա կա նաց -
ման պայ մա նագ րա յին այ լընտ րանք է, ո րը ներ -
կա յումս մի շարք երկր նե րում գե րա դաս վում է
ներ պե տա կան դա տա րան նե րի կող մից ի րա -
կա նաց վող ար դա րա դա տու թյու նից: Այս մա -
սին են վկա յում, ինչ պես նաև ար բիտ րա ժի
կարևո րու թյունն ու անհ րա ժեշ տու թյունն են
ընդգ ծում մի շարք մի ջազ գա յին բազ մա կողմ
պայ մա նագ րեր, կոն վեն ցիա ներ և նմա նա տիպ
այլ փաս տաթղ թեր, ո րոն ցով նա խա տես ված է
հենց ար բիտ րա ժի մի ջո ցով վե ճե րը քննե լու ըն -
թա ցա կարգ: Օ րի նակ՝ 1992 թվա կա նի հոկ -
տեմ բե րի 14-ից ու ժի մեջ մտած, 1964 թվա կա -
նի հու լի սի 10-ին Վիեն նա յում կա տար ված Հա -
մաշ խար հա յին փոս տա յին միու թյան կա նո նադ -
րու թյան IV գլու խը՝ տա րա ձայ նու թյուն նե րի լու -
ծու մը վեր տա ռու թյամբ, նա խա տե սում է ար -
բիտ րա ժի մի ջո ցով վի ճե լի հար ցե րի լու ծում4:
Մեկ այլ օ րի նակ՝ Միա վոր ված ազ գե րի կազ -
մա կեր պու թյան կա նո նա դրու թյան VI գլու խը
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վե րա բե րում է վե ճե րի խա ղաղ կար գա վոր մա -
նը և այդ պի սի մի ջոց նե րի շարքն է դա սում
նաև ար բիտ րա ժի ինս տի տու տը5։ Եվս մեկ օ -
րի նակ՝ 2005 թվա կա նի սեպ տեմ բե րի 06-ին
ու ժի մեջ մտած Ծո վա յին նա վագ նա ցու թյան
անվ տան գու թյան դեմ ուղղ ված ա նօ րի նա կան
գոր ծո ղու թյուն նե րի դեմ պայ քա րի մա սին կոն -
վեն ցիան որ պես վե ճի լուծ ման ա ռաջ նա հերթ
ե ղա նակ նա խընտ րում է ար բիտ րա ժը6: 

Ար բիտ րա ժի դե րի օգուտն է վկայում նաև
այն հան գա ման քը, որ ներ կա յումս կա րե լի է
հան դի պել տար բեր ան վա նում նե րով7 ար բիտ -
րա ժա յին հաս տա տու թյուն նե րի, ինչ պես օ րի -
նակ՝ ար բիտ րա ժա յին դա տա րան, ինս տի տուտ,
կենտ րոն, հանձ նա ժո ղով և այլն, ին չը մատ -
նան շում է արբիտրաժի ար դիա կա նու թյու նը: 

Ար բիտ րա ժը հարկ է տար բե րա կել նման
ան վա նում ներ ու նե ցող կամ գոր ծա ռույթ ներ ի -
րա կա նաց նող այլ ինս տի տուտ նե րից: Այդ պի -
սիք են, օ րի նակ՝ միջ նոր դու թյու նը և հաշ տե ցու -
մը, ո րոնց պա րա գա յում միջ նոր դը կամ, հա -
մա պա տաս խա նա բար, հաշ տա րա րը լիա զոր -
ված չեն լու ծելու կող մե րի միջև ծա գած վե ճը,
որ պի սի ի րա վա սու թյամբ օժտ ված է ար բիտ րը:
Վեր ջինս բա նակ ցու թյուն նե րի, փոխ զի ջում նե -
րի, հա մա ձայ նագ րե րի նա խագ ծե րի մի ջո ցով
վի ճող կող մե րի միջև վե րա կանգ նում է ի րա վա -
կան խա ղա ղու թյու նը և նպաս տում ընդ հա նուր
հա մա ձայ նու թյան հան գե լուն, որպես արդ յունք՝
հենց վե ճի կող մերն են լու ծում ի րենց վե ճը:
Որոշ երկր նե րում միջ նոր դու թյամբ և հաշ տա -
րա րու թյամբ վե ճի լու ծումն ա վե լի ըն դուն ված է,
քան ար բիտ րա ժի մի ջո ցով: Դրանք հիմ նա կա -

նում ա սիա կան երկր ներն են, օ րի նակ՝ Չի նաս -
տա նը, Ճա պո նիան և այլն8: 

Ի րենց կա ռուց ված քից կախված՝ ար բիտ -
րաժ նե րը լի նում են ad hoc և ինս տի տու ցիո նալ:
Պատ մա կա նո րեն ար բիտ րաժն ստեղծ վել է որ -
պես ար բիտ րաժ ad hoc, և միայն ժա մա նա կի
ըն թաց քում է ա ռա ջա ցել ար բիտ րա ժա յին հաս -
տա տու թյուն երևույ թը: Ad hoc է հա մար վում
այն ար բիտ րա ժը, ո րն ստեղծ վում է հա տուկ
վեճ քննե լու նպա տա կով՝ ար բիտ րա ժա յին հա -
մա ձայ նու թյան հի ման վրա: Այս տեղ ըն թա ցա -
կար գա յին կա նոն նե րի սահ մա նու մը և ար բիտ -
րի կամ ար բիտր նե րի ընտ րու թյու նը վե րա պահ -
ված են հա մա ձայ նագ րի կող մե րին: Նկա տի ու -
նե նա լով ո րո շա կի նպա տա կով ստեղծ վե լու գոր -
ծո նը՝ ար բիտ րա ժը դա դա րում է գոր ծել վե ճի
լուծ ման հետևան քով, այդ իսկ պատ ճա ռով ան -
վան վում է նաև ին ցի դեն տա յին ար բիտ րաժ:
Մինչ դեռ՝ ինս տի տու ցիո նալ ար բիտ րա ժը գոր -
ծում է մշտա պես, ստեղծ վում է ան սահ մա նա -
փակ քա նա կով վե ճեր լու ծե լու հա մար, և իր
գոր ծու նեու թյան բո լոր կա նոն նե րը նա խա պես
ո րոշ ված են հա մա պա տաս խան կա նո նա կար -
գով: Վի ճող կող մե րն ար բիտ րա ժա յին հա մա -
ձայ նու թյան մեջ պար զա պես ընտ րու թյուն են
կա տա րում մշտա պես գոր ծող ար բիտ րա ժա յին
հաս տա տու թյա նը դի մե լու կա պակ ցու թյամբ: 

Բա ցի այդ, ըստ կող մե րի նստա վայ րի կամ
բնա կու թյան վայ րի՝ ար բիտ րա ժը տա րան ջատ -
վում է մի ջազ գա յի նի և ներ քի նի (տե ղա կան):
Մի ջազ գա յին ար բիտ րա ժը բնո րոշ վում է միջ -
ազ գա յին տար րի առ կա յու թյան նա խա պայ մա -
նով, ին չը հատ կան շա կան չէ ներ քին կամ տե -
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5 Նշված կանոնադրության 33-րդ հոդվածի 1-ին մասի համաձայն՝ ցանկացած վեճի մասնակցող կողմերը, որը
շարունակվելը կարող է վտանգել միջազգային խաղաղությունն ու անվտանգությունը, պետք է ամենից առաջ
ձգտեն լուծել բանակցությունների, հետաքննությունների, միջնորդությունների, հաշտեցման, արբիտրաժի,
դատավարությունների, տարածքային մարմիններին կամ համաձայնություններին դիմելու և կամ իրենց ընտրությամբ
այլ խաղաղ միջոցներով: Տե՛ս, http://www.un.am/up/file/1.%20UN%20Charter_arm.pdf:

6 Նշված կոնվենցիայի 16-րդ հոդվածի 1-ին մասն ունի հետևյալ բովանդակությունը. «Սույն Կոնվենցիայի կիրառման
և մեկնաբանման վերաբերյալ երկու կամ ավելի մասնակից պետությունների միջև յուրաքանչյուր վեճ, որը ողջամիտ
ժամկետում չի կարող կարգավորվել բանակցությունների միջոցով, նրանցից մեկի խնդրանքով փոխանցվում է
արբիտրաժ: Եթե արբիտրաժի մասին խնդրանքով դիմելու օրվանից վեց ամսվա ընթացքում կողմերը չեն կարող
պայմանավորվել արբիտրաժի կազմավորման մասին, ապա, այդ կողմերից յուրաքանչյուրի խնդրանքով՝ վեճը
կարող է փոխանցվել Միջազգային դատարան` Դատարանի կանոնադրության համապատասխան»: Տե՛ս
http://www.irtek.am/views/act.aspx?aid=52336:

7 Միջազգային առևտրի պալատի միջազգային արբիտրաժային դատարանը Փարիզում, Առևտրային արբիտրաժի
միջազգային խորհուրդը, Գերմանիայի արբիտրաժային ինստիտուտը Բոնում, Վիեննայի Դաշնային առևտրի
պալատի արբիտրաժային կենտրոնը, Ծովային արբիտրաժային հանձնաժողովը Ռուսաստանի Դաշնության
առևտրաարդյունաբերական պալատում, Ամերիկյան արբիտրաժային ասոցիացիան և այլն: 

8 Տե՛ս Живко Сталев, նշվ. աշխ., էջ 783-784:
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ղա կան ար բիտ րա ժին: Օ րի նակ՝ մի ջազ գա յի նի
դեպ քում վի ճող կող մե րը պե տու թյուն ներ են,
կամ կող մե րից մե կի բնա կու թյան վայ րը գտնվում
է ար տերկ րում, իսկ, օ րի նակ, ներ քի նի դեպ -
քում վի ճող կող մե րի բնա կու թյան վայ րը կամ
նստա վայ րը միևնույն երկ րում է և այլն: 

Հարկ է անդ րա դառ նալ նաև մի ջազ գա յին
առևտ րա յին ար բիտ րա ժ հաս կա ցու թյա նը, որը
մի ջազ գա յին առևտ րա յին վե ճե րի լուծ ման կա -
ռու ցա կարգ է՝ ար բիտ րա ժա յին հաս տա տու թյան
մի ջո ցով: Որ պես մի ջազ գա յին առևտ րա յին ար -
բիտ րաժ հա ճախ գոր ծած վում է նաև «մի ջազ -
գա յին միջ նորդ դա տա րան» ձևա կեր պու մը: 

Մի ջազ գա յին առևտ րա յին ար բիտ րա ժի
զար գաց ման հա մար բե կում նա յին ե ղավ 1919
թվա կա նին Փա րի զի Մի ջազ գա յին առևտ րա -
կան պա լա տի (ՄԱՊ) հիմ նադ րու մը: Ստեղծ -
ման ա ռա ջին օ րե րից ի վեր՝ ՄԱՊ-ն  իր առջև
խնդիր ու ներ մե խա նիզմ ներ մշա կել մի ջազ գա -
յին առևտ րա յին ո լոր տում վե ճե րի «ա րագ, մատ -
չե լի և վերջ նա կան» լուծ ման հա մար: ՄԱՊ-ի
կող մից ա ռա ջադր ված սկզբունք ներն էլ հե տա -
գա յում դրվե ցին հիմ նադր վող մի ջազ գա յին
առևտ րա յին ար բիտ րաժ նե րի գոր ծու նեու թյան
հիմ քում: Հենց 1923 թվա կա նին Մի ջազ գա յին
առևտ րա կան պա լա տին կից ստեղծ վեց Ինս -
տի տու ցիո նալ ար բիտ րա ժա յին դա տա րա նը:
Մի ջազ գա յին առևտ րա յին ար բիտ րա ժը վե ճե -
րը քննում է միայն կող մե րի փո խա դարձ հա -
մա ձայ նու թյամբ, այ սինքն՝ չկա որևէ նորմ, ո րը
ստի պի կող մե րին դիմելու այդ քայ լին: Ընտ րու -
թյան կա մա վո րու թյու նը հե տա գա յում լուրջ ե -
րաշ խիք ներ կա րող է պա րու նա կել միջ նորդ ո -
րո շում նե րը նույն կա մա վո րու թյամբ կա տա րե -
լու հա մար: Կող մե րը փո խա դարձ հա մա ձայ -
նու թյամբ կա րող են սահ մա նել նաև ար բիտ -
րա ժա յին քննման ըն թա ցա կար գը, ո րը զերծ է
ա վե լորդ դա տա վա րա կան ձևա կա նու թյուն նե -
րից, դա իր հեր թին նպաս տում է տնտե սե լու
ան հա մե մատ շատ ժա մա նակ և մի ջոց ներ: Միջ -
ազ գա յին առևտ րա յին ար բիտ րաժն ի րա վունք

ու նի վե ճը քննելու այն ի րա վա կան հա մա կար -
գին հա մա պա տաս խան, որն ա ռա վել սերտ է
կապ ված գոր ծի հետ, կամ նույ նիսկ՝ վե ճը լսել
ի րա վուն քի ընդ հա նուր սկզբունք նե րի և ար դա -
րու թյան հի ման վրա (ex aequo et bono)9, ինչն
ամ րագր վել է նաև ներ պե տա կան դրա կան ի -
րա վուն քում10:

Միա ժա մա նակ՝ գո յու թյուն ու նի նաև ի րա -
վա կան և ոչ ի րա վա կան խնդիր նե րով ար բիտ -
րաժ՝ ար բիտ րա ժին փո խանց վող վե ճի բնույ -
թից կախ ված: Ի սկզբա նե ար բիտ րա ժն ստեղծ -
վել է որ պես ի րա վա կան վե ճի լուծ ման պայ մա -
նագ րա յին այ լընտ րանք: Ար բիտ րա ժը ոչ ի րա -
վա կան վե ճե րով է, երբ վե րա բե րում է պայ մա -
նագ րում բաց թո ղում նե րի լրաց մա նը, պայ մա -
նագ րով չկար գա վոր ված, սա կայն պայ մա նա -
գրի կա տար ման հա մար զգա լի նշա նա կու թյուն
ու նե ցող հար ցե րին: Այս վե ճե րի ա ռար կան չու -
նի ի րա վա կան բնույթ, և, ըստ ա մե նայ նի՝
ուղղված է ձևա կան հար ցե րի կար գա վոր մա նը,
ին չը ևս կա տար վում է ար բիտ րա ժի մի ջո ցով՝
ար բիտ րա ժա յին ընդ հա նուր կա նոն նե րի հի ման
վրա: Այդ իսկ պատ ճա ռով նշված վե ճե րով կա -
յաց վող ո րո շում ներն ա ռա ջաց նում են միայն
բո վան դա կա յին ի րա վա կան հետևանք, օ րի -
նակ՝ պայ մա նագ րում կա տար վում է ո րո շա կի
փո փո խու թյուն, պայ մա նա գի րը հա մա պա տաս -
խա նեց վում է նոր ծա գած հան գա մանք նե րի
հետ և այլն:

Ար բիտ րա ժա յին կար գով կա րող են լուծ վել
նաև այն պի սի վե ճեր, ո րոնք պայ մա նագ րա յին
ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րի հետ գտնվում են
ա նուղ ղա կի կա պի մեջ: Դրանց շարքը կա րող
են դաս վել վնա սի փոխ հա տուց ման կա պակ -
ցու թյամբ ա ռա ջա ցող վե ճե րը, նա խա պայ մա -
նագ րա յին վե ճե րը11: 

Բա ցի ար բիտ րա ժի նշված տե սակ նե րից՝
հարկ է ա ռանձ նա կի անդ րա դառ նալ նաև ար -
բիտ րա ժա յին հա մա ձայ նու թյան տե սակ նե րին,
ո րոն ցից յու րա քանչ յուրն ու նի միևնույն ի րա -
վա կան ու ժը: Դրանք են, մաս նա վո րա պես` ար -
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9 Տե՛ս Ա. Հայկյանց, Միջազգային մասնավոր իրավունք, ԵՊՀ հրատարակչություն, 2013, էջ 532-534:
10 «Առևտրային արբիտրաժի մասին» ՀՀ օրենքի 28-րդ հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն՝ ընտրված իրավունքից ան -

կախ՝ կող մերը մինչև վճռի կայացումը կարող են արբիտրաժային տրիբունալին ուղղակիորեն լիազորել վեճը լուծե -
լու արդա րության ընդհանուր սկզբունքների հիման վրա (ex aequo et bono) կամ որպես հաշտարար միջնորդ
(amiable compositeur):

11 Տե՛ս Վ. Հովհաննիսյան, Արևտրային արբիտրաժը Հայաստանի Հանրապետությունում, ԵՊՀ հրատարակչություն,
2011, էջ 167:



12 Տե՛ս Н. Ю. Ерпылева, Международное частное право, Москва, 2012, էջ 165:
13 Մանրամասն տե՛ս, https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?DocID=77867:
14 Տե՛ս ՄԱԿՄԱԻՀ-ի կողմից ընդունված «Միջազգային առևտրային արբիտրաժի մասին» տիպային օրենքի 4-րդ գլխի

16-րդ հոդվածի 1-ին կետը և ՄԱԿՄԱԻՀ-ի քարտուղարության «Միջազգային առևտրային արբիտրաժի մասին»
տիպային օրենքի բացատրագրի 25-րդ կետը:
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բիտ րա ժա յին վե րա պա հու մը, փոխ զի ջու մը և
հա մա ձայ նա գի րն, այն դեպ քում, երբ կող մե րը
պայ մա նագ րի բո վան դա կու թյան մեջ նե րա ռում
են նաև հե տա գա հնա րա վոր վե ճի լուծ ման
հնա րա վո րու թյու նը հենց ար բիտ րա ժի մի ջո -
ցով, ուս տի միան շա նա կո րեն կա րե լի է եզ րա -
կաց նել, որ այդ տե սա կը ար բիտ րա ժա յին վե -
րա պա հումն է: Այ սինքն՝ այս տեղ ար բիտ րա -
ժա յին հա մա ձայ նու թյու նը ձևա վոր վում է դեռևս
կող մե րի հա րա բե րու թյուն նե րի ձևա վոր ման
փու լում: Այն դեպ քում, երբ կող մե րի միջև որևէ
հար ցի շուրջ վե ճը ծա գում է հե տա գա յում, և
նրանք ո րո շում են վեճը լու ծել ար բիտ րա ժի մի -
ջո ցով, ար բիտ րաժն ան վան վում է ար բիտ րա -
ժա յին փոխ զի ջում: Այ սինքն՝ այս տեղ ի սկզբա -
նե ծա գում են կող մե րի հա րա բե րու թյուն նե րը,
և միայն այ նու հետև՝ տա րա ձայ նու թյուն նե րի
դեպ քում կող մե րը հա մա ձայն վում են ար դեն
իսկ ծա գած վե ճն ար բիտ րա ժին փո խան ցե լու
վե րա բեր յալ: Նմա նա տիպ է նաև ար բիտ րա -
ժա յին հա մա ձայ նու թյան եր րորդ տե սա կի՝ ար -
բիտ րա ժա յին հա մա ձայ նագ րի բնույ թը, ո րի
պա րա գա յում կող մե րը ո րո շում են կա յաց նում՝
ար բիտ րա ժի մի ջո ցով լու ծել ի րենց միջև ար -
դեն իսկ ծա գած տա րա ձայ նու թյուն նե րը և այդ
նպա տա կով կնքում են ա ռան ձին պայ մա նա -
գիր: 

Որ պես զի կող մե րը կա րո ղա նան դի մել ար -
բիտ րա ժին, բա վա կան է ար բիտ րա ժա յին հա -
մա ձայ նու թյան տե սակ նե րից որևէ մե կի առ կա -
յու թյու նը12:

Ար բիտ րա ժա յին հա մա ձայ նու թյան վե րը
նշված տե սակ նե րը հի շա տակ ված են «Օ տար -
երկր յա ար բիտ րա ժա յին ո րո շում նե րի ճա նաչ -
ման և կա տար ման մա սին» 10.06.1958 թվա -
կա նի Նյու Յոր քի կոն վեն ցիա յում13, ո րին Հա -
յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նը միա ցել է ՀՀ
Ազ գա յին ժո ղո վի 18.11.1997 թվա կա նի թիվ Ն-
210-1 ո րոշ մամբ: Նշ ված տե սակ նե րն ու նեն ինք -
նու րույն բնույթ և մե կը մյու սից ան կախ են: 

Այլ խնդիր է, թե արդ յոք ար բիտ րա ժա յին
հա մա ձայ նու թյունն ա ռանձ նա նո՞ւմ է իր ինք -
նա վա րու թյամբ և ինք նու րույ նու թյամբ հիմ նա -

կան պայ մա նագ րի նկատ մամբ, թե՞ ոչ: Ո րոշ
հե ղի նակ ներ համարում են, որ ար բիտ րա ժա -
յին պայ մա նա գիրն ինք նու րույն պայ մա նա գիր
է իր սե փա կան ա ռար կա յով, ուս տի ինք նա վար
է հիմ նա կան պայ մա նագ րի նկատ մամբ: Այս
մո տե ցումն ամ րագր վել է նաև 1958 թվա կա -
նին ՄԱԿ-ի Մի ջազ գա յին առևտ րա յին ի րա -
վուն քի հանձ նա ժո ղո վի (UNCITRAL) կող մից ըն -
դուն ված «Մի ջազ գա յին առևտ րա յին ար բիտ -
րա ժի մա սին» տի պա յին օ րեն քում և պար զա -
բան վել է նաև դրա շուրջ տրված բա ցատ րա -
գրում14, որ տեղ ար բիտ րա ժա յին պայ մա նագ րի
ինք նա վա րու թյու նը և ինք նու րույ նու թյու նը հիմ -
նա կա նում նկա րագր վել են պայ մա նագ րե րի
վա վե րա կա նու թյան տե սանկ յու նից: Սա կայն,
այս ա ռու մով՝ որ պես ար բիտ րա ժա յին հա մա -
ձայ նու թյան ինք նա վա րու թյան հա կա փաս տարկ
կա րե լի է ա ռա ջադ րել հետևյալ հար ցը. «Արդ -
յոք կա րո՞ղ է գո յու թյուն ու նե նալ ար բիտ րա ժա -
յին հա մա ձայ նու թյուն այն ան ձանց միջև, ով -
քեր ի րա վա կան տե սանկ յու նից չեն գտնվում
որևէ հա սա րա կա կան հա րա բե րու թյան մեջ»:
Ար բիտ րա ժա յին հա մա ձայ նու թյան նա խադրյալ
են կող մե րի հա րա բե րու թյուն նե րը, այ սինքն՝
որ պես զի կող մե րը կնքեն ար բիտ րա ժա յին հա -
մա ձայ նու թյուն, անհ րա ժեշտ է, նախ և ա ռաջ,
կող մե րի միջև կոնկ րետ հա րա բե րու թյան առ -
կա յու թյուն, ո րի կա պակ ցու թյամբ էլ վեր ջին -
ներս կա րող են հա մա ձայ նու թյան գալ ար դեն
իսկ գո յու թյուն ու նե ցող կամ հե տա գա հնա րա -
վոր վե ճի լուծ ման հար ցի շուրջ: Ակն հայտ է, որ
կոնկ րետ ան ձանց միջև գո յու թյուն ու նե ցող հա -
սա րա կա կան հա րա բե րու թյու նը և ար բիտ րա -
ժա յին հա մա ձայ նու թյու նը փոխ կա պակց ված
են, քա նի որ, ե թե չկա հա րա բե րու թյուն, ա պա
չի կա րող լի նել վեճ, և ե թե չկա վեճ, ա պա չի
կա րող լի նել նաև որևէ հա մա ձայ նու թյուն, իսկ
հե տա գա հնա րա վոր վե ճե րի դեպ քում՝ չի կա -
րող լի նել վեճ, ե թե չկա կոնկ րետ հա րա բե րու -
թյուն: Հետևա բար՝ ար բիտ րա ժա յին հա մա ձայ -
նու թյու նը չի կա րող լի նել լիո վին ինք նա վար
հիմ նա կան պայ մա նագ րի նկատ մամբ, ո րի հի -
ման վրա ծա գել են կող մե րի հա րա բե րու թյուն -
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նե րը, և ո րով կող մե րը ձեռք են բե րել փո խա -
դարձ ի րա վունք ներ ու պար տա կա նու թյուն ներ:
Այն աս վա ծը, թե ար բիտ րա ժա յին հա մա ձայ -
նու թյու նը լիո վին ինք նա վար է, ինք նին նշա -
նա կում է, որ կա րող է գո յու թյուն ու նե նալ ա -
ռանց հա մա պա տաս խան հիմ նա կան պայ մա -
նագ րի առ կա յու թյան, քա նի որ հիմ նա կան պայ -
մա նա գի րը կա րող է ճա նաչ վել ան վա վեր, սա -
կայն ար բիտ րա ժա յին հա մա ձայ նու թյու նը՝ շա -
րու նա կել վա վեր լի նել: Նշ ված դեպ քում ան -
հաս կա նա լի է դառ նում, թե կող մե րի ո՞ր հա րա -
բե րու թյուն նե րի վե րա բեր յալ կամ առ հա սա րակ
ին չի՞ հա մար են կող մե րը կնքել ար բիտ րա ժա -
յին հա մա ձայ նու թյուն, ե թե վերջինս շա րու նա -
կում է լի նել վա վեր և գո յու թյուն ու նե նալ հիմ -
նա կան պայ մա նագ րից ա ռան ձին: Ըստ այդմ՝
ե թե դի տար կենք, որ ար բիտ րա ժա յին հա մա -
ձայ նու թյու նը վա վեր է և ինք նու րույն հիմ նա -
կան պայ մա նագ րի նկատ մամբ, ա պա կա րե լի
է հետևու թյուն կա տա րել, որ ար բիտ րա ժա յին
հա մա ձայ նու թյու նը ո րո շա կի ի մաս տով կա րող
է դառ նալ ա ռար կա յա զուրկ ու ի մաս տա զուրկ
և՛ այն դեպ քում, երբ հիմ նա կան պայ մա նա գի -
րը ճա նաչ վել է ան վա վեր, իսկ հա մա ձայ նու -
թյու նը շա րու նա կել է լի նել վա վեր, և՛ այն պա -
րա գա յում, երբ հիմ նա կան պայ մա նա գի րը չի
ճա նաչ վել ան վա վեր, սա կայն հա մա ձայ նու թյու -
նը շա րու նա կում է ո րակ վել որ պես «ինք նու -
րույն գո յու թյուն ու նե ցող», քա նի որ ստաց վում
է, որ կող մե րը հա մա ձայն վել են ար բիտ րա ժին
փո խան ցել մի վեճ, ո րն ան հայտ է: Չէ՞ որ ար -
բիտ րա ժա յին հա մա ձայ նու թյունն ուղ ղա կիո րեն
բխում է հիմ նա կան պայ մա նագ րից՝ նկա տի
ու նե նա լով, որ կնքված է դրա կա պակ ցու թյամբ: 

Ել նե լով վե րոգր յա լից՝ կա րե լի է եզ րա կաց -
նել, որ ար բիտ րա ժը՝ որ պես վե ճե րի այ լընտ -
րան քա յին լուծ ման լա վա գույն մի ջոց նե րից մե -
կը, գտնվում է շա րու նա կա կան զար գաց ման

փու լում, ին չը են թադ րում է, թե այդ ինս տի տու -
տի ա ռան ձին բա ղադ րա տար րե րը ևս գտն վում
են դի նա միկ զար գաց ման գոր ծըն թա ցում: Ար -
բիտ րա ժա յին հա մա ձայ նու թյու նը՝ որ պես ար -
բիտ րա ժի կա յաց ման ա ռաջ նա յին քայ լե րից մե -
կը, պետք է հա մա պա տաս խա նի ար դի զար -
գաց ման մի տում նե րին: Մի ջազ գա յին ար բիտ -
րա ժա յին պրակ տի կան այս տե սանկ յու նից շատ
ա վե լի ա րագ է զար գա նում և ու նի զգա լի ժա -
ռան գու թյուն այս բնա գա վա ռում: Հարկ է նշել,
որ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում օ րենս -
դրա կան մա կար դա կով ար բիտ րա ժա յին հարա -
բե րու թյուն նե րն արդ յու նա վետ ձևով կար գա -
վոր վել են դեռևս տա սը տա րի ա ռաջ և առ այ -
սօր շա րու նա կում են գործ նա կա նում ձեռք բե -
րել լայն կի րա ռում: Իսկ մի ջազ գա յին ար բիտ -
րա ժա յին պրակ տի կան, ո րն ա մեն տա րի հարըս -
տա նում է ա ռա ջա ցող խնդիր նե րի նոր լու ծում -
նե րով՝ ամ րագ րե լով դրանք կա՛մ ա ռան ձին ար -
բիտ րա ժա յին ո րո շում նե րով, ո րոնք հե տա գա -
յում որ պես օ րի նակ են ներկայացվում արդ յու -
նա վետ լու ծում նե րի հա մար, կա՛մ նպաս տում
են ի րա վա կար գա վո րում նե րի բա րե փո խում նե -
րին, հիմք է տա լիս գործ նա կա նում ար բիտ րա -
ժա յին պրակ տի կա յում վեր հա նել այն հիմ նա -
կան խնդիր նե րը, ո րոնք ա ռաջ նա յին լուծ ման
կա րիք ու նեն: 

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նը մի ջազ -
գա յին ար բիտ րա ժա յին պրակ տի կա յում ակ տիվ
մաս նակ ցե լու և այդ պրակ տի կա յի զար գաց -
ման շնորհիվ ար բիտ րա ժա յին հա մա ձայ նու -
թյուն ներ կնքե լու, ինչ պես նաև այլ երկր նե րի
ար բիտ րա ժա յին հա մա ձայ նու թյուն նե րի լո կալ
մշա կույթ նե րի լա վա գույն օ րի նակ նե րին հետևե -
լու շնորհիվ ձևա վո րում է ար բիտ րա ժա յին հա -
մա ձայ նու թյուն նե րի շրջա նում ա ռա ջա ցող
խնդիր նե րի ու րույն և ա ռա վել ար դյու նա վետ
լու ծում ներ: 
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ՀԱՅԿ ԿԵՍՈՅԱՆ 
ՀՀ վարչապետի աշխատակազմի իրավաբանական 
վարչության գլխավոր մասնագետ, 
իրավաբանական գիտությունների թեկնածու 
____________________________________________________________________________________________________________

àðàÞ ÜÎ²î²èàôØÜºð ÊàðÐð¸²ð²Ü²Î²Ü
Ð²Üð²äºîàôÂÚàôÜÜºðàôØ Î²è²ì²ðàôÂÚ²Ü ê²ÐØ²Ü²¸ð²Î²Ü
Î²ð¶²ìÆÖ²ÎÆ ìºð²´ºðÚ²È (Ð²ØºØ²î²Î²Ü ìºðÈàôÌàôÂÚàôÜ)1

1 Աշխատանքը կատարվում է՝ ՀՀ ԿԳՆ գիտության կոմիտեի նախագահի «04» սեպտեմբերի 2018 թ. N 36-Ա/Ք հրա -
մա նով հաստատված 18T-5E130 գիտական հետազոտական թեմայի շրջանակներում:

2 Սլովակիայի Սահմանադրության 108-րդ հոդված, Ղրղզստանի Սահմանադրության 83-րդ, Չեխիայի Սահմանադրության
67-րդ հոդված:

3 Լատվիայի Սահմանադրության 55-րդ հոդված, Հունգարիայի Սահմանադրության 15-րդ հոդված, Էստոնիայի
Սահմանադրության 88-րդ հոդված:

4 Սերբիա, Չեռնոգորիա, Ալբանիա, Հունաստան, ընդ որում՝ Մոլդովան այն բառացիկ պետություններից է, որի Սահ -
մա նադրությունում նշվում է առաջին փոխվարչապետի պաշտոնի մասին (Սահմանադրության 96-րդ հոդված):

5 Ղրղզստանի Սահմանադրության 83-րդ հոդված, Մոլդովայի Սահմանադրության 97-րդ հոդված:
6 Ալբանիայի Սահմանադրության 96-րդ հոդված, Սլովակիայի Սահմանադրության 110-րդ հոդված:
7 Գերմանիայի Սահմանադրության 63-րդ հոդված:
8 Չեխիայի Սահմանադրության 68-րդ հոդված:
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Խորհր դա րա նա կան հան րա պե տու թյուն -
նե րում գոր ծա դիր իշ խա նու թյու նն ի րա կա նաց -
վում է կա ռա վա րու թյան և գոր ծա դիր իշ խա նու -
թյան այլ մար մին նե րի մի ջո ցով։ Խորհր դա րա -
նա կան հան րա պե տու թյուն նե րում գոր ծա դիր
իշ խա նու թյան բարձ րա գույն մար մի նը կա ռա -
վա րու թյունն է2, ո րի կազ մը, գոր ծա ռույթ նե րի և
լիա զո րու թյուն նե րի շրջա նակ նե րը, ձևա վոր ման
և պա տաս խա նատ վու թյան մե խա նիզմ նե րը ո -
րո շա կի ա ռանձ նա հատ կու թյուն ներ ու նեն տար -
բեր մո դե լներով խորհր դա րա նա կան հան րա -
պե տու թյուն նե րում։ 

Խորհր դա րա նա կան հան րա պե տու թյուն -
նե րում կա ռա վա րու թյան սահ մա նադ րա կան
կար գա վի ճա կի հետ կապ ված հիմ նա կան հար -
ցե րից մե կը վե րա բե րում է կա ռա վա րու թյան
կազ մին։ Խորհր դա րա նա կան մի շարք հան -
րա պե տու թյուն նե րում կա ռա վա րու թյու նը կազմ -
ված է վար չա պե տից և նա խա րար նե րից3, իսկ
մի շարք պե տու թյուն նե րում գոր ծում է նաև
փոխ վար չա պե տի պաշ տոն4։ Հարկ է նշել, որ
ո րոշ խորհր դա րա նա կան հան րա պե տու թյուն -
նե րում կա ռա վա րու թյան կազ մն ա վե լի լայն է,
քա նի որ կա ռա վա րու թյան ան դամ են նաև օ -
րեն քով ստեղծ ված պե տա կան մար մին նե րի ղե -
կա վար նե րը5։ 

Խորհր դա րա նա կան հան րա պե տու թյուն -
նե րում կա ռա վա րու թյան սահ մա նադ րա կան
կար գա վի ճա կը բնու թագ րող հիմ նա կան հատ -
կա նիշ նե րից մեկն այն է, որ կա ռա վա րու թյու նը
ձևա վոր վում է պառ լա մեն տի կող մից։ Ըն դ ո -
րում՝ կա ռա վա րու թյան ձևա վոր ման մե խա նիզմ -
նե րը խորհր դա րա նա կան հան րա պե տու թյուն -
նե րում միմ յան ցից ո րո շա կիո րեն տար բեր են,
ընդ հա նուր առ մամբ՝ կա րող ենք ա ռանձ նաց -
նել կա ռա վա րու թյան ձևա վոր ման հետևյալ մե -
խա նիզմ նե րը՝ ա) վար չա պե տը նշա նակ վում է
հան րա պե տու թյան նա խա գա հի կող մից՝ պառ -
լա մեն տա կան մե ծա մաս նու թյան ա ռա ջար կով6,
բ) վար չա պե տն ընտր վում է պառ լա մեն տի ստո -
րին պա լա տի կող մից՝ հան րա պե տու թյան նա -
խա գա հի ա ռա ջար կու թյամբ7, գ) հան րա պե տու -
թյան նա խա գա հը պառ լա մեն տա կան մե ծա -
մաս նու թյան ներ կա յաց րած թեկ նա ծուին նշա -
նա կում է վար չա պետ, ինչից հե տո ձևա վորվում
է կա ռա վա րու թյու նը, ո րը 30-օր յա ժամ կե տում
պետք է ստա նա պառ լա մեն տի վստա հու թյու -
նը8։ Նշ վա ծից բխում է, որ խորհր դա րա նա կան
հան րա պե տու թյուն նե րում, բո լոր դեպ քե րում,
ձևա վոր ված կա ռա վա րու թյու նը պետք է վա յե լի
պառ լա մեն տի վստա հու թյու նը։

Խորհր դա րա նա կան հան րա պե տու թյուն -



9 Մոլդովայի Սահմանադրության 98-րդ հոդված, Սերբիայի Սահմանադրության 127-րդ հոդված:
10 Խորվաթիայի Սահմանադրության 110-րդ հոդված, Ղրղզստանի Սահմանադրության 89-րդ հոդված:
11 Էստոնիայի Սահմանադրության 86-րդ հոդված, Մոլդովայի Սահմանադրության 96-րդ հոդված, Ղրղզստանի

Սահմանադրության 88-րդ հոդված:
12 Բուլղարիայի Սահմանադրության 105-րդ հոդված:
13 Մոլդովայի Սահմանադրության 96-րդ հոդված:
14 Խորվաթիային Սահմանադրության 110-րդ հոդված:
15 Մոլդովայի Սահմանադրության 96-րդ հոդվածի համաձայն՝ կառավարությունն իր գործունեությունն իրականացնելիս

առաջնորդվում է կառավարության գործունեության ծրագրով։ Վրաստանի Սահմանադրության 48-րդ հոդվածի
համաձայն՝ պառլամենտը որոշում է պետության ներքին և արտաքին քաղաքականության հիմնական ուղղությունները:

16 Սլովենիայի Սահմանադրության 114-րդ հոդված:
17 Հունաստանի Սահմանադրության 81-րդ հոդված:
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նե րի մեծ մա սում պառ լա մեն տն ընտ րում է
միայն վար չա պե տին, իսկ կա ռա վա րու թյան
մյուս ան դամ նե րի ընտ րու թյան կամ նշա նակ -
ման գոր ծում ուղ ղա կի ազ դե ցու թյուն չի ու նե -
նում։ Սա կայն ո րոշ խորհր դա րա նա կան հան -
րա պե տու թյուն նե րում պառ լա մեն տը մաս նակ -
ցում է նաև կա ռա վա րու թյան մյուս ան դամ նե -
րի ընտ րու թյան և նշա նակ ման գոր ծըն թա ցին,
օ րի նակ՝ Մոլ դո վա յում և Սեր բիա յում պառ լա -
մեն տը պետք է հա վա նու թյուն տա կա ռա վա -
րու թյան կազ մին9։

Խորհր դա րա նա կան հան րա պե տու թյուն -
նե րում կա ռա վա րու թյան հիմ նա կան գոր ծա ռու -
թա յին խնդիրն է ա պա հո վել պե տու թյան ներ -
քին և ար տա քին քա ղա քա կա նու թյան մշա կու -
մը և ի րա կա նա ցու մը10, ին չն ամ րագր ված է մի
շարք խորհր դա րա նա կան հան րա պե տու թյուն -
նե րի Սահ մա նադ րու թյուն նե րում, օ րի նակ՝ Էս -
տո նիա յի կա ռա վա րու թյու նն «ի րա կա նաց նում
է» պե տու թյան ներ քին և ար տա քին քա ղա քա -
կա նու թյու նը11, Բուլ ղա րիա յի կա ռա վա րու թյու նը
«սահ մա նում և ի րա կա նաց նում է» պե տու թյան
ներ քին և ար տա քին քա ղա քա կա նու թյու նը12,
Մոլ դո վա յի կա ռա վա րու թյու նը «ա պա հո վում է»
պե տու թյան ներ քին և ար տա քին քա ղա քա կա -
նու թյան ի րա կա նա ցու մը13, իսկ Խոր վա թիա յի
կա ռա վա րու թյու նն «ու ղեն շում է» պե տու թյան
ներ քին և ար տա քին քա ղա քա կա նու թյու նը14։
Նշված հաս կա ցու թյուն նե րի բո վան դա կա յին ա -
ռանձ նա հատ կու թյուն նե րից անկախ, բո լոր դեպ -
քե րում, խորհր դա րա նա կան հան րա պե տու թյուն -
նե րում պե տու թյան ներ քին և ար տա քին քա -
ղա քա կա նու թյու նը մշակ վում և ի րա կա նաց վում
է կա ռա վա րու թյան կող մից։ Սա կայն դա բնավ
չի նշա նա կում, թե պե տու թյան ներ քին և ար -
տա քին քա ղա քա կա նու թյան ձևա վոր ման գոր -
ծում պառ լա մեն տը դե րա կա տա րու թյուն չու նի,

ընդ հա կա ռա կն՝ նշված ո լոր տում պառ լա մեն տը
ու նի ա ռա նց քա յին դե րա կա տա րու թյուն, քա նի
որ պե տու թյան ներ քին և ար տա քին քա ղա քա -
կա նու թյան հիմ նա կան ուղ ղու թյուն նե րը, բո լոր
դեպ քե րում, «հաս տատ վում են» պառ լա մեն տի
կող մից, ինչն ար տա ցոլ վում է պառ լա մեն տի
կող մից հաս տատ վող կա ռա վա րու թյան գոր ծու -
նեու թյան ծրագ րում15։ 

Խորհր դա րա նա կան հան րա պե տու թյուն -
նե րում կա ռա վա րու թյու նում ա ռանց քա յին դե -
րա կա տար է վար չա պե տը, ով ղե կա վա րում է
կա ռա վա րու թյու նը։ Սա կայն խորհր դա րա նա -
կան տար բեր մո դե լներով հան րա պե տու թյուն -
նե րում վար չա պե տի դե րա կա տա րու թյու նը ո -
րո շա կի ա ռանձ նա հատ կու թյուն ներ ու նի՝ պայ -
մա նա վոր ված վար չա պե տի գոր ծա ռույթ նե րի և
լիա զո րու թյուն նե րի ծա վա լով։ Խորհր դա րա նա -
կան ո րոշ հան րա պե տու թյուն նե րում վար չա պե -
տը հա մե մա տա բար պա սիվ դե րա կա տար է,
քա նի որ վար չա պե տի գոր ծա ռու թա յին կար -
գա վի ճա կը, լայն ա ռու մով, սահ մա նա փակ ված
է կա ռա վա րու թյան գոր ծու նեու թյան «միաս նա -
կա նու թյան» ա պա հով ման գոր ծա ռույ թով։ Օ -
րի նակ՝ Սլո վե նիա յի վար չա պե տը պա տաս խա -
նա տու է կա ռա վա րու թյան քա ղա քա կա նու թյան
հիմ նա կան ուղ ղու թյուն նե րի միաս նա կա նու թյան
ա պա հով ման հա մար16, իսկ Հու նաս տա նի վար -
չա պե տն ա պա հո վում է կա ռա վա րու թյան գոր -
ծու նեու թյան միաս նա կա նու թյու նը17։ 

Սա կայն մի շարք խորհր դա րա նա կան հան -
րա պե տու թյուն նե րում վար չա պե տը կա ռա վա -
րու թյու նում հա մե մա տա բար ակ տիվ դե րա կա -
տար է, քա նի որ օժտ ված է ոչ միայն կա ռա վա -
րու թյան գոր ծու նեու թյան «միաս նա կա նու թյան»
ա պա հով ման գոր ծա ռույ թով, այլ նաև «սահ -
մա նում» և «ղե կա վա րում» է կա ռա վա րու թյան
ընդ հա նուր քա ղա քա կա նու թյու նը: Օ րի նակ՝
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Վրաս տա նի վար չա պե տը «ո րո շում» է կա ռա -
վա րու թյան գոր ծու նեու թյան ուղ ղու թյուն նե րը18,
Հուն գա րիա յի վար չա պե տը «սահ մա նում» է կա -
ռա վա րու թյան հիմ նա կան քա ղա քա կա նու թյու -
նը19։ Հարկ է նշել, նաև, որ խորհր դա րա նա կան
հան րա պե տու թյուն նե րում վար չա պե տի հիմ նա -
կան գոր ծա ռույթ նե րից է նաև պե տա կան կա -
ռա վար ման հա մա կար գի մար մին նե րի գոր ծու -
նեու թյան հա մա կար գու մը20։ 

Այս պի սով՝ խորհր դա րա նա կան հան րա պե -
տու թյուն նե րում կա րող ենք ա ռանձ նաց նել կա -
ռա վա րու թյուն-վար չա պետ փոխ հա րա բե րու -
թյուն նե րի եր կու հիմ նա կան մո դել ներ` վար չա -
պե տի պա սիվ դե րա կա տար մամբ և վար չա պե -
տի ակ տիվ դե րա կա տար մամբ։ Վար չա պե տի
պա սիվ դե րա կա տա րու թյան դեպ քում վար չա -
պետ-կա ռա վա րու թյուն փոխ հա րա բե րու թյուն -
նե րում «ծան րու թյան նժա րը» թեք վում է կա ռա -
վա րու թյան կող մը, իսկ վար չա պե տի ակ տիվ
դե րա կա տա րու թյան դեպ քում «ծան րու թյան
նժա րը» թեք վում է վար չա պե տի կող մը։ Նշ վա -
ծը ա ռար կա յա կան դարձ նե լու նպա տա կով նշենք
մեկ օ րի նակ. մաս նա վո րա պես՝ Սեր բիա յում,
Ֆին լան դիա յում և Մա կե դո նիա յում հան րա պե -
տու թյան նա խա գա հը դի վա նա գի տա կան ծա -
ռա յու թյուն նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րին նշա նա -
կում է կա ռա վա րու թյան ա ռա ջար կու թյամբ21,
մինչ դեռ, օ րի նակ՝ Հա յաս տա նի Հան րա պե տու -
թյու նում հան րա պե տու թյան նա խա գա հը դի -
վա նա գի տա կան ծա ռա յու թյուն նե րի ներ կա յա -
ցու ցիչ նե րին նշա նա կում է վար չա պե տի ա ռա -
ջար կու թյամբ22։

Ընդ հա նուր առ մամբ՝ խորհր դա րա նա կան
հան րա պե տու թյուն նե րում կա ռա վա րու թյուն-
վար չա պետ փոխ հա րա բե րու թյուն նե րում վար -
չա պե տի գե րիշ խող դիր քի պա րա գա յում պե -
տա կան կա ռա վար ման հա մա կար գը դառ նում
է ա ռա վել կենտ րո նա ձիգ, ո րո շում նե րի ըն դուն -
ման գոր ծըն թա ցը՝ ա ռա վել օ պե րա տիվ, իսկ
կա ռա վա րու թյան գե րիշ խող դիր քի պա րա գա -
յում պե տա կան կա ռա վար ման հա մա կար գն ա -
ռա վել հա վա սա րակշռ ված է, սա կայն ո րո շում -

նե րի ըն դուն ման գոր ծըն թա ցը հա մե մա տա բար
դան դաղ։

Հատ կան շա կան է, որ խորհր դա րա նա կան
հան րա պե տու թյուն նե րում վար չա պե տի հզոր
դե րա կա տա րու թյու նը պայ մա նա վոր ված է ոչ
միայն վար չա պե տի գոր ծա ռույթ նե րի և լիա զո -
րու թյուն նե րի ծա վա լով, այլ նաև քա ղա քա կան
գոր ծոն նե րով։ Մաս նա վո րա պես՝ խորհր դա րա -
նա կան հան րա պե տու թյուն նե րում վար չա պետը,
մի կող մից, կա ռա վա րու թյան ղե կա վարն է, իսկ
մյուս կող մից, որ պես կա նոն՝ պառ լա մեն տում
մե ծա մաս նու թյուն ձևա վոր ված քա ղա քա կան ու -
ժի ա ռաջ նոր դը։ Նշ վա ծով պայ մա նա վոր ված՝
վար չա պե տն օ րենս դիր և գոր ծա դիր իշ խա նու -
թյան ճյու ղե րի փոխ հա րա բե րու թյուն նե րում ձեռք
է բե րում քա ղա քա կան ազ դե ցու թյան լայն լծակ -
ներ, ին չի հետևանքով կա ռա վա րու թյուն-պառ -
լա մենտ փոխ հա րա բե րու թյուն նե րում կա ռա վա -
րու թյու նը հայտն վում է ա ռա վել «շա հե կան»
դիր քում։ 

Խորհր դա րա նա կան հան րա պե տու թյուն -
նե րում գոր ծա դիր իշ խա նու թյու նը գտնվում է
պառ լա մեն տա կան վե րահս կո ղու թյան ներ քո։
Սա կայն օ րենս դիր և գոր ծա դիր իշ խա նու թյան
ճյու ղե րի փոխ հա րա բե րու թյուն նե րում, վար չա -
պե տի հզոր դե րա կա տար մամբ պայ մա նա վոր -
ված, բա վա կա նին «փխրուն» են դառ նում գոր -
ծա դիր իշ խա նու թյա նը պառ լա մեն տա կան վե -
րահս կո ղու թյան մի ջո ցով զսպե լու և հա վա սա -
րակշ ռե լու մե խա նիզմ նե րը։ Դրա նով պայ մա -
նա վոր ված՝ խորհր դա րա նա կան հան րա պե տու -
թյուն նե րին բնո րոշ է իշ խա նու թյուն նե րի բա -
ժան ման և հա վա սա րակշռ ման «ճկուն» մո դե -
լը, ո րի պա րա գա յում պե տա կան իշ խա նու թյան
օ րենս դիր և գոր ծա դիր ճյու ղե րի փոխ հա րա բե -
րու թյուն նե րի հիմ քում ա ռա վել շատ ըն կած է
«հա մա գոր ծակ ցու թյու նը», քան «մրցակ ցու թյու -
նը» և «պայ քա րը», ինչն ա ռա վել բնո րոշ է կա -
ռա վար ման նա խա գա հա կան ձևին (իշ խա նու -
թյուն նե րի բա ժան ման և հա վա սա րակշռ ման
«կոշտ» մո դել)։

Խորհր դա րա նա կան հան րա պե տու թյուն -
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18 Վրաստանի Սահմանադրության 79-րդ հոդված:
19 Հունգարիայի Սահմանադրության 18-րդ հոդված:
20 Բուլղարիայի Սահմանադրության 105-րդ հոդված:
21 Սերբիայի Սահմանադրության 111-րդ հոդված, Ֆինլանդիայի Սահմանադրության 58-րդ հոդված, Էստոնիայի

Սահմանադրության 78-րդ հոդված, Մակեդոնիայի Սահմանադրության 91-րդ հոդված:
22 Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության 132-րդ հոդվածի 1-ին մասի 2-րդ կետ:
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նե րում կա ռա վա րու թյան գոր ծու նեու թյու նը են -
թաօ րենսդ րա կան բնույթ ունի։ Սա կայն մի շարք
խորհր դա րա նա կան հան րա պե տու թյուն նե րում
կա ռա վա րու թյունն ու նի օ րենսդ րա կան գոր ծու -
նեու թյամբ զբաղ վե լու լիա զո րու թյուն23։ Օ րի -
նակ՝ Չեռ նո գո րիա յում24 հրա տապ անհ րա ժեշ -
տու թյան դեպ քում, երբ պառ լա մեն տին չի հա -
ջող վում նիստ գու մա րել, կա ռա վա րու թյու նը
լիա զոր ված է ըն դու նե լու օ րեն քի ուժ ու նե ցող ո -
րո շում ներ։ Խոր վա թիա յում ևս պառ լա մեն տը
կա րող է լիա զո րել կա ռա վա րու թյա նը՝ ըն դու նե -
լու օ րեն քի ուժ ու նե ցող ո րո շում ներ25։

Խորհր դա րա նա կան հան րա պե տու թյուն -
նե րում կա ռա վա րու թյու նը ոչ միայն ձևա վոր -
վում է պառ լա մեն տի կող մից, այլ նաև քա ղա -
քա կան պա տաս խա նատ վու թյուն է կրում պառ -
լա մեն տի առջև, ինչի հետևանքով պառ լա մեն -
տը կա րող է անվս տա հու թյուն հայտ նել կա ռա -
վա րու թյա նը26 կամ կա ռա վա րու թյան ա ռան ձին
ան դա մի27։ 

Խորհր դա րա նա կան հան րա պե տու թյուն -
նում առ կա են ո րո շա կի ա ռանձ նա հատ կու -
թյուն ներ՝ կա ռա վա րու թյան ո րո շում նե րի ըն -
դուն ման ըն թա ցա կար գի հետ կապ ված։ Օ րի -
նակ՝ Չե խիա յի կա ռա վա րու թյու նը ո րո շում ներ
ըն դու նում է կա ռա վա րու թյան ան դամ նե րի ձայ -
նե րի բա ցար ձակ մե ծա մաս նու թյամբ28, Էս տո -

նիա յում29 և Ալ բա նիա յում30 կա ռա վա րու թյան
նիս տե րը դռնփակ են անց կաց վում։ 

Այս պի սով՝ կա տար ված վեր լու ծու թյամբ
հան գում ենք հետևյալ հիմ նա կան եզ րա հան -
գում նե րին. խորհր դա րա նա կան հան րա պե տու -
թյուն նե րում՝ ա) կա ռա վա րու թյան կազ մը, գոր -
ծա ռույթ նե րի և լիա զո րու թյուն նե րի շրջա նակ -
նե րը, ձևա վոր ման և պա տաս խա նատ վու թյան
մե խա նիզմ նե րը ո րո շա կի ա ռանձ նա հատ կու -
թյուն ներ ու նեն տար բեր մո դե լներով խորհրդա -
րա նա կան հան րա պե տու թյուն նե րում, բ) օ րենս -
դիր և գոր ծա դիր իշ խա նու թյան ճյու ղե րի փոխ -
հա րա բե րու թյուն նե րում ա ռանց քա յին դե րա կա -
տա րու թյուն ու նի վար չա պե տը, ով, մի կող մից,
կա ռա վա րու թյան ղե կա վարն է, իսկ մյուս կող -
մից՝ պառ լա մեն տում մե ծա մաս նու թյուն ձևավո -
րած քա ղա քա կան ու ժի ա ռաջ նոր դը, գ) խորհըր -
դա րա նա կան հան րա պե տու թյուն նե րում ա ռանձ -
նաց վում են կա ռա վա րու թյուն-վար չա պետ փոխ -
հա րա բե րու թյուն նե րի եր կու մո դել՝ վար չա պե -
տի պա սիվ և ակ տիվ դե րա կա տար մամբ։ Վար -
չա պե տի պա սիվ դե րա կա տա րու թյան դեպ քում
վար չա պետ-կա ռա վա րու թյուն փոխ հա րա բե րու -
թյուն նե րում «ծան րու թյան նժա րը» թեք վում է
կա ռա վա րու թյան կող մը, իսկ վար չա պե տի ակ -
տիվ դե րա կա տա րու թյան դեպ քում՝ վար չա պե -
տի կողմը։
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23 Իտալիայի Սահմանադրության 71-րդ հոդված, Մոլդովայի Սահմանադրության 106/2-րդ հոդված:
24 Չեռնոգորիայի Սահմանադրության 101-րդ հոդվածի համաձայն՝ պատերազմի և արտակարգ դրության ժամանակ,

եթե պառլամենտին չի հաջողվում նիստ գումարել, կառավարությունը կարող է ընդունել օրենքի ուժ ունեցող
որոշումներ։ Ընդ որում՝ կառավարության կողմից ընդունված օրենքի ուժ ունեցող որոշումներն առաջին իսկ
հնարավորության դեպքում պետք է հաստատվեն պառլամետի կողմից: 

25 Խորվաթիայի Սահմանադրության 88-րդ հոդվածի համաձայն՝ պառլամենտը կարող է լիազորել կառավարությանը՝
առավելագույնը մեկ տարի ժամկետով ընդունել պառլամենտի իրավասության մեջ ներառվող հարցերի վերաբերյալ
որոշումներ՝ բացառությամբ այն հարցերի, որոնք վերաբերում են մարդու հիմնական իրավունքներին և
ազատություններին, ընտրական համակարգին, պետական և տեղական ինքնակառավարման մարմինների
գործունեությանը։ Կառավարության օրենքի ուժ ունեցող որոշումները չեն կարող հետադարձ ուժ ունենալ:

26 Չեխիայի Սահմանադրության 74-րդ հոդված:
27 Էստոնիայի Սահմանադրության 97-րդ հոդված, Սլովենիայի Սահմանադրության 118-րդ հոդված, Լեհաստանի

Սահմանադրության 159-րդ հոդված, Լատվիայի Սահմանադրության 59-րդ հոդված:
28 Չեխիայի Սահմանադրության 76-րդ հոդված:
29 Էստոնիայի Սահմանադրության 96-րդ հոդված:
30 Ալբանիայի Սահմանադրության 82-րդ հոդված:



Սո ցիա լա կան պե տու թյու նը որ պես պե տու -
թյան կարևոր սահ մա նադ րաի րա վա կան բնու -
թագ րիչ իր ամ րագ րումն է ստա ցել ՀՀ Սահ մա -
նադ րու թան 1-ին ան փո փո խե լի հոդ վա ծում։
Նրա կար գա վո րում նե րը բա վա կա նին դի նա -
միկ են ու ա ռա վել զգա յուն են ար ձա գան քում
հա սա րա կու թյան մեջ տե ղի ու նե ցող փո փո խու -
թյուն նե րին, ինչի հետևանքով սո ցիա լա կան
պե տու թյուն նե րը ժա մա նա կի ըն թաց քում ունե -
նում են փո փո խու թյուն ներ՝ ար ձա գան քե լով հա -
սա րա կու թյու նում տե ղի ու նե ցող հա րա շար ժում -
նե րին։

Սո ցիա լա կան պե տու թյան նա խա պատ -
մու թյու նը (ա ռա ջին փուլ) սկզբնա կան շրջա -
նում բնու թագր վում է սո ցիա լա կան գոր ծու -
նեու թյան ոչ հաս տա տուն, մաս նա վոր, կա մա -
վոր և բա րե գոր ծա կան բնույ թով1։ Աղ քա տու -
թյան սո ցիա լա կան կող մն սկսում է ընդգծ վել
XVI դա րում, ո րը գի տա կան գրա կա նու թյան
մեջ հա ճախ ան վա նում են պայ քար աղ քա տու -
թյան դեմ2: Պե տու թյունն այլևս չի հե տապըն -
դում աղ քա տու թյան հա մար, բայց նաև չի ա -
ռա ջադ րում վեր ջի նիս չե զո քաց ման նպա -
տակ3։

Սո ցիա լա կան պե տու թյան ձևա վո րու մն
սկսվում է XIX-րդ դա րի երկ րորդ կե սին (երկ -
րորդ փուլ), ո րը Ռիմ լին գե րը բնու թագ րում է
որ պես «ա զա տա կա նու թյան ճեղ քում»4։ Դա պայ -

մա նա վոր ված էր պե տու թյան հա սա րա կա կան
դե րա կա տա րու թյան փո փոխ մամբ, վեր ջի նիս
կող մից տնտե սա կան հար ցե րի կար գա վոր ման
մի ջամ տու թյան և սո ցիա լա կան խնդիր նե րի լուծ -
ման պար տա կա նու թյան ստանձն ման ու ի րա -
գործ ման պա հանջ նե րով:

Գի տա կան գրա կա նու թյու նում սո ցիա լա -
կան պե տու թյան ծագ ման գա ղա փա րը կա պում
են գեր մա նա ցի գիտ նա կան Լո րենց ֆոն Շ տեյ -
նի ան վան հետ, ում սո ցիալ-քա ղա քա կան ուս -
մուն քի հիմ քում ըն կած են ան հա տի, նրա ի րա -
վունք նե րի ու սե փա կա նու թյան հար ցե րը5։ Շտեյ -
նի խոս քե րով՝ սո ցիա լա կան պե տու թյու նը «պար -
տա վոր է նպաս տել իր բո լոր քա ղա քա ցի նե րի
տնտե սա կան և հա սա րա կա կան ա ռա ջըն թա -
ցին, քան զի մե կի զար գա ցու մը մյու սի զար գաց -
ման պայ մանն է»6: 

Միևնույն ժա մա նակ՝ սահ ման վե ցին պե -
տու թյան և մար դու միջև փոխ հա րա բե րու թյուն -
նե րի նոր չա փա նիշ ներ՝ նպաս տե լով մար դու
«երկ րորդ սերն դի» ի րա վունք նե րի ա պա հով մա -
նը: Բիս մար կի բա րե փո խում նե րից սկսած՝ բան -
վոր նե րը պար տա դիր ա պա հո վագր վում և սո -
ցիա լա կան նպաս տի ի րա վունք ստա ցան ոչ թե
որ պես աղ քա տու թյան ար տո նու թյուն, այլ՝ որ -
պես սահ ման ված ի րա վունք։ Նոր քա ղա քա կա -
նու թյու նը դուրս ե կավ նեղ խո ցե լի խմբե րի շրջա -
նակ նե րից և դի տարկ վեց որ պես «ինս տի տու -
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5 Տե՛ս Нерсесянц В.С. Философия права. М., 2005, էջ 667:
6 Տե՛ս Штейн, Л. фон. История социального движения Франции с 1789 г. – СПб.: Тип. А. М. Котомина, 1872., էջ 19։
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ցիո նալ կա ռուց ված քի բնա կան սկիզբ»7։ Սո -
ցիա լա կան օ րենսդ րու թյու նը, կազ մե լով ի րա -
վա կան դաշ տի ինք նու րույն մաս, սկսեց հզոր
ազ դե ցու թյուն գոր ծել պե տու թյան ողջ նոր մա -
տի վա յին բա զա յի բո վան դա կու թյան վրա, դար -
ձավ մի ջազ գա յին երևույթ, իսկ ԱՄԿ-ն կարևոր
դեր ձեռք բե րեց ինչ պես ա պա հո վագ րու թյան,
այն պես էլ՝ մի ջազ գա յին ա ռա ջա դեմ փոր ձի տա -
րած ման հար ցում8։ Հե տա գա յում սո ցիա լա կան
ա պա հո վագ րու թյունն ու պաշտ պա նու թյունն ըն -
դար ձակ վե ցին ե րեք մի ջոց ով՝ ռիս կե րի ընդ -
լայն ման, բնակ չու թյան ընդգրկ ման և պար տա -
դիր ա պա հով ման բարձ րաց ման9:

Սո ցիա լա կան պե տու թյան զար գաց ման
շնորհիվ բա ցա հայտ վեց նաև նրա ի րա վա կան
բնույ թը, ո րով սկիզբ դրվեց սո ցիա լա կան պե -
տու թյան զար գաց ման եր րորդ փու լին։ 1930-ա -
կան նե րին ա ռաջ ե կավ «սո ցիա լա կան ի րա վա -
կան պե տու թյուն» հաս կա ցու թյու նը, որն ա ռա -
ջին ան գամ գի տա կան շրջա նա ռու թյան մեջ
ներմուծեց Հեր ման Հել լե րը10: Նա որ պես սո -
ցիա լա կան պե տու թյան հիմք ա ռանձ նաց րեց
քա ղա քա ցի նե րի սո ցիա լա կան ի րա վունք նե րի
ե րաշ խա վո րու մը պե տու թյան կող մից: Ամ րա -
պընդ վե ցին պե տու թյան սո ցիա լա կան գոր ծա -
ռույթ նե րը, ո րոնք ոչ միայն ձեռք բե րե ցին ի րա -
վա կան բնույթ, այլև դար ձան ա ռաջ նա յին՝ փո -
խա կերպ վե լով պե տու թյան ի րա վա կան բա զա -
յի մեջ: 

Ջ.Մ.  Քեյն սի կար ծի քով՝ տնտե սա կան հա -
սա րա կու թյան ա մե նաէա կան թե րու թյուն նե րից
են լիար ժեք զբաղ վա ծու թյուն ա պա հո վե լու ան -
հնա րի նու թյունն ու հասարակության կող մից

հարս տու թյան և ե կա մուտ նե րի կա մա յա կան ու
ա նար դա րա ցի բաշ խու մը։ Այդ պատճառով նա
կարևո րեց պե տու թյան կող մից շու կա յի կար -
գա վոր ման անհ րա ժեշ տու թյու նը11։ 

Սո ցիա լա կան պե տու թյան զար գաց ման
գոր ծըն թա ցում շրջա դար ձա յին էր 1945-1970թթ.
ժա մա նա կա հատ վա ծը, ո րը հա ճա խա կի բնու -
թագր վում է որ պես «ոս կե ժա մա նա կաշր ջան»։
Մեր պար բե րաց ման մեջ դա սո ցիա լա կան պե -
տու թյան զար գաց ման չոր րորդ փու լն է։ 

Այս տե սա նկյունից ցան կա նում ենք ու շա -
դրու թյուն դարձ նել ի րա վա գի տու թյան դոկ տոր
Ա.Հ. Մա լի կո վա յի կող մից ա ռա ջադր ված սո -
ցիա լա կան պե տու թյան պար բե րաց ման եր րորդ
փու լին։ Նա, դի տար կե լով պե տու թյան բնաշրջա -
կան զար գա ցու մը ե րեք տե սանկ յունից՝ գի տա -
կան-տե սա կան, նոր մա տիվ և կազ մա կեր պա -
կան (էմ պի րիկ), որ պես զար գաց ման եր րորդ
փուլ ա ռանձ նաց նում է 1930-1980թթ. կե սերն
ըն կած ժա մա նա կա հատ վա ծը12։ 

Ընդգ ծենք, որ տվյալ շրջա նում սո ցիա լա -
կան քա ղա քա կա նու թյան ու սո ցիա լա կան պե -
տու թյան հաս կա ցու թյուն նե րն սկսում են հիմնը -
վել սո ցիա լա կան ի րա վունք նե րի՝ որ պես մար -
դու հա մընդ հա նուր ի րա վունք նե րի հիմ նա կան
տար րի վրա՝ քա ղա քա ցիա կան և քա ղա քա կան
ի րա վունք նե րի հետ հա մա տեղ։ 1948թ.  ըն դուն -
ված Մար դու ի րա վունք նե րի հա մընդ հա նուր
հռչա կագ րի 22-րդ հոդ վա ծը ո րո շա կի պայ մա -
նա կան ձևով սահ մա նում էր մար դու՝ սո ցիա լա -
կան ի րա վունք ներ ու նե նա լու հիմ նա կան ի րա -
վուն քը13։ Այս հա յե ցա կարգն ա կա դե միա կան
գրա կա նու թյու նում իր ար տա հայ տու թյունն է
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գտնում բրի տա նա ցի սո ցիո լոգ Թո մաս Համֆ -
րի Մար շա լի քա ղա քա ցիա կան, քա ղա քա կան և
սո ցիա լա կան քա ղա քա ցիու թյան ե ռա կողմ հա -
յե ցա կար գում, որ տեղ քա ղա քա ցիու թյու նը մեկ -
նա բան վում է որ պես լիար ժեք ան դա մակ ցու -
թյուն հա մայն քին14։ 

Սո ցիա լա կան պե տու թյան հա յե ցա կար գա -
յին նոր մո տե ցու մը ցույց է տա լիս, որ ե թե մինչ
պա տե րազ մը սո ցիա լա կան քա ղա քա կա նու թյան
գա ղա փա րա խո սու թյու նն ընտ րո վի էր ինչ պես
արդ յու նա բե րա կան բան վոր նե րի և բ նակ չու -
թյան աղ քատ խա վե րի, այլն պես էլ ընդգրկ վող
ռիս կե րի տե սանկ յու նից, ա պա սո ցիա լա կան
քա ղա քա կա նու թյան նոր հա յե ցա կար գը հա -
մընդ հա նուր էր և ընդգր կում էր ողջ բնակ չու -
թյա նը15։ Դա նաև հռչա կում էր բո լո րի հա վա -
սա րու թյու նը` ռա սա յից, կրո նից և սե ռից անկախ,
ինչի շնորհիվ աշ խա տա վոր նե րի պաշ տպա նու -
թյունն ա պա հո վող քա ղա քա կա նու թյունն ընդ -
լայն վում է մինչև ան հա տա կան բա րե կե ցու թյան
հա յե ցա կար գը։ Ա ռա ջադր ված նոր հա յե ցա կար -
գը փո փո խում է նաև կի րառ վող հիմ նա կան եզ -
րույթ նե րը «սո ցիա լա կան ա պա հո վագ րու թյունից»
դե պի «սո ցիա լա կան անվ տան գու թյունը» և «սո -
ցիա լա կան քա ղա քա կա նու թյունից» դե պի «ընդ -
հա նուր բա րե կե ցու թյան պե տու թյուն»։16 Ընդգծ -
վում է նաև ազ գա յին և մի ջազ գա յին մա կար -
դակ նե րում առ կա սո ցիա լա կան կար գի փոխ -
կապ վա ծու թյու նը, և ա ռա ջադր վում է ազ գե րի
ու ժո ղո վուրդ նե րի բա րե կե ցու թյան հա մար մի -
ջազ գա յին պա տաս խա նատ վու թյան նոր տես -
լա կան՝ մի ջազ գա յին բա րե կե ցու թյուն։ ՄԱԿ-ը և
ԱՄԿ-ն դառ նում են սո ցիա լա կան քա ղա քա կա -

նու թյան զար գաց ման ոչ միայն մի ջազ գա յին
կա նոն նե րի, այլ նաև գործ նա կան նա խա ձեռ -
նու թյուն նե րի և օգ նու թյուն նե րի գոր ծիք։ 

Սո ցիա լա կան քա ղա քա կա նու թյան նո րա -
րա րա կան տար րեր են ընդգծ վում նաև ազ գա -
յին մա կար դա կում։ Անգ լիա յում ա ռաջ է գա լիս
«հա մընդ հա նուր բա րե կե ցու թյան պե տու թյուն»17

հաս կա ցու թյու նը, ո րը հիմ նա վոր վում է տնտե -
սա գետ Վ. Բևե րի ջի «Լիա կա տար զբաղ վա ծու -
թյուն ա զատ հա սա րա կու թյու նում» զե կույ ցում18:
Սո ցիա լա կան պե տու թյու նը որ պես սահ մա նա -
դրաի րա վա կան կարևոր սկզբունք իր ամ րա -
գրումն է ստա նում մի շարք պե տու թյուն նե րում
(Գեր մա նիա, Ֆ րան սիա և այլն)։ 1940-50-ա -
կան նե րին Արևմտ յան Եվ րո պա յի բո լոր երկրնե -
րում փաս տա ցի ի րա կա նաց վում են լայ նա ծա -
վալ սո ցիա լա կան բա րե փո խում ներ, մշակ վում
են հա մընդ հա նուր սո ցիա լա կան ա պա հո վու -
թյան բա զա յին հա մա կար գեր։

Այ նուա մե նայ նիվ, լայ նա ծա վալ փո փո խու -
թյուն նե րը ժա մա նա կի ըն թաց քում ա ռա ջաց -
նում են ո րո շա կի դժվա րու թյուն ներ, ո րոնց բա -
ցա սա կան հետևանք ներն ի հայտ են գա լիս
70-ա կան նե րի կե սե րին։ Սո ցիա լա կան պե տու -
թյան զար գա ցու մը թևա կո խում է հին գե րորդ՝
ճգնա ժա մա յին փուլ։ Կաուֆ մա նի կար ծի քով`
տվյալ ժա մա նա կաշր ջա նի ա ռա վել դի տուկ բնու -
թագ րումն է «սո ցիա լա կան պե տու թյան կրճա -
տում» ձևա կեր պու մը19։ Դա պայ մա նա վոր ված
էր այն հանգամանքով, որ սո ցիա լա կան պե -
տու թյան հա կա ռա կորդ նե րը, օգտ վե լով ճգնա -
ժա մի պատճառով ա ռա ջա ցած ի րա վի ճա կից,
հան դես ե կան ա զատ շու կա յի նոր ար մա տա -
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14 Տե՛ս Marshall, T.H. ‘Citizenship and social class’ in Marshall, T.H., Sociology at the Crossroads and Other Essays. London:
Heinemann. (1963) [1950], էջ 72։

15 Տե՛ս Frank Nullmeier and Franz�Xaver Kaufmann Post�War Welfare State Development. In The Oxford Handbook of the
Welfare State. Edited by Francis G. Castles, Stephan Leibfried, Jane Lewis, Herbert Obinger, and Christopher Pierson
Oxford: Oxford University Press, 2010, էջ 85-86։

16 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 86։
17 Համընդհանուր բարեկեցության պետության (welfare state) և սոցիալական պետության հարաբերակցության

տեսակյունից՝ մեր հետազոտությունում հիմնվում ենք այն գիտնականների տեսակետի վրա, ում կարծիքով՝
տնտեսական և ժողովրդավարական զարգացումների, մարդու իրավունքների և ազատությունների ամրապնդման
գործընթացները վկայում են, որ այս հասկացությունների միջև տարբերությունները պայմանական են։ Տե՛ս Аристов
Е.В. Социальность государства: зарубежный опыт конституционно-правового обестечения. Дисс... д. ю. н. Пермь –
2017, էջ 49-50:

18 Տե՛ս Г. М. Алпатова У истоков социального государства: У. Бевериджи. Вестник Пермского Университета, 2009,
Выпуск 1 (8), էջ 95:

19 Տես Frank Nullmeier and Franz�Xaver Kaufmann Post�War Welfare State Development. In The Oxford Handbook of the
Welfare State. Edited by Francis G. Castles, Stephan Leibfried, Jane Lewis, Herbert Obinger, and Christopher Pierson
Oxford: Oxford University Press, 2010, էջ 82։
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կան օ րա կար գով՝ որ պես ա պա ցույց ներ կա -
յաց նե լով կա ռուց ված քա յին փո փո խու թյուն նե -
րի հետ կապ ված ան ցու մա յին խնդիր ներն առ
այն, որ սո ցիա լա կան պե տու թյունն այլևս կեն -
սու նակ չէ։ Մեծ ազ դե ցու թյուն ձեռք բե րած նեո -
լի բե րալ նե րը, չնա յած ի րա կա նաց րած ո րոշ բա -
րե փո խում նե րի (օ րի նակ՝ պե տա կան մար մին -
նե րի հաշ վետ վո ղա կա նու թյան բա րե լա վում), ա -
վե լի շատ մտա հոգ ված էին սո ցիա լա կան պե -
տու թյան կա ռա վար ման կրճատ մամբ20։ Որպես
արդ յուն քում, անգ լա խոս երկր նե րի ա վան դույթ -
նե րի ազ դե ցու թյան ներ քո, կրճատ վում են սո -
ցիա լա կան քա ղա քա կա նու թյան շրջա նակ նե րը,
և գե րակշ ռում են աղ քա տու թյան դեմ պայ քա -
րի հա յե ցա կար գե րը, ո րոնք հղում էին ա նում
հիմ նա կա նում ե կա մուտ նե րի բաշխ մա նը, ինչն
ինք նին կապ ված էր տնտե սա կան գոր ծըն թա -
ցում մարդ կանց մաս նակ ցու թյան հետ։ 

Սա կայն XX-րդ դա րի 70-ա կան նե րին ար -
դեն իսկ ա ռաջ ե կան տնտե սա կան հար ցե րի
հետ սեր տո րեն կապ չու նե ցող գոր ծըն թաց ներ,
ո րոնց հետևանքով մարդ կանց ո րո շա կի խմբեր,
այս պես կոչ ված` սո ցիա լա կան «թե րու թյուն նե -
րի» զո հեր, մե կու սաց վե ցին, դուրս մնա ցին ընդ -
հա նուր զար գա ցում նե րից և բ նու թագր վե ցին
որ պես ընդ հա նուր ա ճից բա ցառ ված ներ21։ Այս -
նուա մե նայ նիվ, պե տու թյուն նե րի գե րակշ ռող
մա սը հակ ված էր խնդի րը դի տար կե լու տնտե -
սա կան ա ճի տե սանկ յու նից։ 

Չ նա յած տնտե սա կան ա ճի ա պա հով ման
ուղ ղու թյամբ գոր ծադր ված ջան քե րի՝ 1980-1990-
ա կան նե րը հա մար վե ցին ա ռա վել ան հա վա սա -
րու թյան և ըստ ե կա մուտ նե րի աղ քա տու թյան
ժա մա նա կաշր ջան22։ Սո ցիա լա կան պե տու թյան
նախ կին «հին» ռիս կե րին ա վե լա ցան նոր, ժա -
մա նա կա կից պե տու թյուն նե րին բնո րոշ ռիս կեր։
Ակն հայտ դար ձավ, որ այդ խնդիր նե րը կա րող
է լու ծել միայն սո ցիա լա կան պե տու թյու նը, ո րը,
պահ պա նե լով խնդիր նե րի նախ կին լուծ ման

գոր ծա ռույ թը, պետք է կա նո նա կար գեր նաև
նոր մար տահ րա վեր նե րը։ 

1990-ա կան նե րի վեր ջին շրջա նում սո ցիա -
լա կան պե տու թյու նն ունեցավ հա յե ցա կար գա -
յին փո փո խու թյուն՝ նպաստ նե րի պա սիվ հա -
մա կար գից վե րա փոխ վե լով ակ տիվ, պե տու -
թյան հնա րա վո րու թյուն ներն ընդ լայ նող սո ցիա -
լա կան ներդ րում նե րի պե տու թյան23։ Դրա նով
իսկ սկիզբ դրվեց սո ցիա լա կան պե տու թյան
զար գաց ման վե ցե րորդ փու լին: Ա ռաջ քաշ վեց
սո ցիա լա կան ներդ րում նե րի հա յե ցա կար գը, ո -
րը, ի տար բե րու թյուն նեո լի բե րալ նե րի՝ ընդ -
գծում էր, որ սո ցիա լա կան ար դա րու թյան բա -
րե լա վու մը կապ ված է տնտե սա կան արդ յու նա -
վե տու թյան բարձ րաց ման հետ։ Այս փու լում
կարևոր ազ դե ցու թյուն ու նե ցավ Էն թո նի Գի -
դեն սի «Եր րորդ ճա նա պարհ. սո ցիալ-դե մոկրա -
տիա յի վե րա նա յու մը» աշ խա տու թյու նը (1998թ.),
իսկ 2000թ. Լի սա բոն յան ռազ մա վա րու թյունն
ա ռա ջար կեց ԵՄ սո ցիա լա կան մո դե լի ար դիա -
կա նա ցում մարդ կա յին ռե սուրս նե րի մեջ ներ -
դրում նե րի և ակ տիվ ու դի նա միկ սո ցիա լա կան
պե տու թյան զար գաց ման մի ջո ցով24։ 

Սա կայն այս փո փո խու թյուն նե րը դեռևս բա -
վա կան չէին 21-րդ դա րի պե տու թյուն նե րի հա -
մար։ Էս պինգ-Ան դեր սենն իր «Ին չու է մեզ ան -
հրա ժեշտ ընդ հա նուր բա րե կե ցու թյան նոր պե -
տու թյուն» հոդ վա ծում նշում էր, որ ժա մա նակն
է վնա սի ուղ ղա կի «վե րա կանգն ման» հետ կապ -
ված ե կա մուտ նե րի պա սիվ սո ցիա լա կան պաշտ -
պա նու թյան փո խա րեն մարդ կանց, ըն տա նիք -
նե րին և հա սա րա կու թյա նը «նա խա պատ րաս -
տել» այն պի սի փո փո խու թյուն նե րի, ինչ պի սիք
են կա րիե րա յի տար բեր մո դել նե րը, աշ խա տան -
քա յին պայ ման նե րը և ըն տա նե կան ժո ղովըր -
դագ րու թյու նը։ Սո ցիա լա կան ա պա հո վու թյան
դրույթ նե րը վե րաի մաս տա վոր վե ցին «կյան քի
ու ղու հե ռան կա րի» տե սանկ յու նից25։ Ի տար բե -
րու թյուն «եր րորդ ու ղու»՝ այս մո տեց ման մեջ

Օ
Ր

Ի
Ն

Ա
Կ

Ա
Ն

Ո
Ւ

Թ
Յ

Ո
Ւ

Ն
  №

1
1

3
  2

0
1

9

20 Տե՛ս David Garland, The Welfare State: A Very Short Introduction, Oxford University Press: Oxford, 2016, էջ 115։ Տե՛ս
նաև Anton Hemerijck Changing Welfare States. Oxford University Press: Oxford, 2013, էջ 126-129։
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սո ցիա լա կան ներդ րում նե րը չեն փո խա րի նում
սո ցիա լա կան պաշտ պա նու թյու նը։ Սո ցիա լա կան
ներդ րում նե րի արդ յու նա վետ ռազ մա վա րու թյան
պայ ման է դի տարկ վում նվա զա գույն ե կամ տի
անհ րա ժեշտ պաշտ պա նու թյու նը26։

Նոր մա տի վա յին ա ռու մով անհ րա ժեշտ դար -
ձավ որ պես սո ցիա լա կան ար դա րու թյան հիմք
դի տար կել ոչ թե ե կա մուտ նե րի հա վա սա րու -
թյու նը, այլ՝ հիմ նա կան կա րիք ներն ու հնա րա -
վո րու թյուն նե րը, ո րոնք անհ րա ժեշտ էին ինք -
նա զար գաց ման և սո ցիա լա կան մաս նակ ցու -
թյան հա մար։ Սո ցիա լա կան ներդ րում նե րն այս -
տեղ նախ կի նի պես հիմն վում էին քա ղա քա -
ցիու թյան սո ցիա լա կան ի րա վունք նե րի վրա,
ին չը հա մա հունչ էր Վ.Բևե րի ջի և Թ.Մար շա լի
ժա մա նա կա կից սո ցիա լա կան քա ղա քա կա նու -
թյան սկզբնա կան պաշտ պա նու թյանը27։ Առ կա
դար ձավ շեշ տադ րում նե րի փո փո խու թյու նը՝ սո -
ցիա լա կան պա սիվ ա պա հո վագ րու թյու նից ան -
ցում դե պի ա ռա վել ակ տիվ սո ցիա լա կան ծա -
ռա յու թյուն ներ և ներդ րում ներ։

Միևնույն ժա մա նակ՝ ա ռաջ ե կան նեո լի բե -
րա լիս տա կան քա ղա քա կա նու թյան այլ քննա -
դա տու թյուն ներ առ այն, որ միայն տնտե սա -
կան ա ճի տեմ պե րի զար գաց ման մի ջո ցով հնա -
րա վոր չէ լու ծել սո ցիա լա կան պե տու թյան առջև
ծա ռա ցած նոր խնդիր նե րը։ Սո ցիա լա կան պե -
տու թյան մեկ նա բա նու թյուն նե րում սկսե ցին հա -
տուկ ու շադ րու թյուն դարձ նել եր ջան կու թյան,
բա րե բախ տու թյան (well-being) հար ցե րին28։ Էլկե
Հեն սի նի դի տարկ մամբ` վեր ջին շրջա նում կաս -
կա ծի տակ դրվեց սո ցիա լա կան պե տու թյան

նման բարդ հաս կա ցու թյու նը միայն «տնտե -
սա կան» չա փա նիշ նե րով չա փե լու պի տա նե լիու -
թյու նը և «սո ցիա լա կա նը» «տնտե սա կա նին»
ստո րա կար գե լը29։ 

Քն նարկ վող խնդրի կարևո րու թյու նն այն
է, որ նյու թա կան ռե սուրս նե րի ան հա վա սար
բաշխ վա ծու թյու նը կապ ված էր այն պի սի սո -
ցիա լա կան լուրջ հետևանք նե րի հետ, ինչ պի -
սիք են, օ րի նակ՝ վատ ա ռող ջու թյու նը կամ հան -
ցա գոր ծու թյան բարձր մա կար դա կը, ին չը
միևնույն ժա մա նակ վնաս էր հասց նում տնտե -
սու թյան ա ճի տեմ պե րին։ Սա կայն, ինչ պես
հայտ նի է՝ ան ձի սո ցիա լա կան խո ցե լիու թյու նը
կապ ված է ոչ միայն ե կա մուտ նե րի և կյան քի
ցածր նյու թա կան մա կար դա կի (աղ քա տու թյան
տնտե սա կան հա յե ցա կարգ), այլ նաև ի րա -
վունք նե րի բա ցա կա յու թյան հետ, ինչ պի սիք են
աշ խա տան քը, բնա կա րա նը, բժշկա կան ծա ռա -
յու թյուն նե րը, կրթու թյու նը և այլն (սո ցիա լա կան
բա ցառ վա ծու թյան տե սու թյուն)30։ Ե թե մար դիկ
չու նեն նյու թա կան ռե սուրս ներ, օ րի նակ` ե կա -
մուտ, զբաղ վա ծու թյուն, հող, բնա կա րան, կամ
չեն կա րո ղա նում օգտ վել այն պի սի ծա ռա յու -
թյուն նե րից, ինչ պի սիք են ա ռող ջա պա հու թյու -
նը և կր թու թյու նը, ա պա նրանց մաս նակ ցու -
թյու նը երկ րի հա սա րա կա կան-քա ղա քա կան
կյան քին դժվա րա նում է։ Այ սինքն՝ մար դիկ բա -
ցառ վում, դուրս են մնում տնտե սա կան, քա ղա -
քա կան, մշա կու թա յին, քա ղա քա ցիա կան կամ
սո ցիա լա կան կյան քից։ 

Նշ ված խնդի րը տար բեր կերպ բնու թա -
գրվեց գի տա կան գրա կա նու թյան մեջ31։ Բայց
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26 Տե՛ս Anton Hemerijck Changing Welfare States. Oxford University Press: Oxford, 2013, էջ 137։
27 Տե՛ս Pierson C. and M. Leimgruber ‘Intellectual Roots’. In The Oxford Handbook of the Welfare State. Edited by Francis

G. Castles, Stephan Leibfried, Jane Lewis, Herbert Obinger, and Christopher Pierson Oxford: Oxford University Press,
2010, էջ 32–44. Տե՛ս նաև ‘The Social Rights of Citizenship’ In The Oxford Handbook of the Welfare State. Edited by
Francis G. Castles, Stephan Leibfried, Jane Lewis, Herbert Obinger, and Christopher Pierson Oxford: Oxford University
Press, 2010, էջ 511–525:

28 Տե՛ս Well-Being: Foundations of Hedonic Psychology. Editors: D Kahneman, E Diener, N Schwarz – 1999. Russell Sage
Foundation. Տես նաև Well-Being: Its Meaning, Measurement and Moral Importance. James Griffin Print publication date:
1988. Published to Oxford Scholarship Online: November 2003։ 

29 Տե՛ս Elke Heins, Welfare and well-being – inextricably linked. //In defence of welfare 2. Foster, Liam, Brunton, Anne. Policy
Press, 17 abr. 2015, էջ 13։

30 Տե՛ս Lister R. Poverty, Key Concepts. – Cambridge: Polity Press, 2004. Տե՛ս նաև Jane Mathieson, Jennie Popay, Etheline
Enoch, Sarah Escorel, Mario Hernandez, Heidi Johnston and Laetitia Rispel, Social Exclusion Meaning, measurement,
experience, and links to health inequalities. A review of literature. WHO Social Exclusion Knowledge Network Background
Paper 1. Social exclusion literature review September 2008.

31 «Բացառվածությունը բաղկացած է դինամիկ և բազմաբնույթ գործընթացներից, որոնք, պայմանավորված լինելով
ան հա վասար իշխանական հարաբերություններով, փոխներգործում են չորս հիմնական ուղղութ յուններում՝
տնտեսական, քաղաքական, սոցիալական և մշակութային, և տարբեր մակարդակներում` ներառյալ անհատական,
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և այն  պես՝ գիտ նա կան նե րի ա ռաջ քա շած բո -
լոր սահ մա նում նե րի հիմ քում ըն կած էր հա սա -
րա կու թյան կյան քին մաս նակ ցե լու բա ցա կա -
յու թյուը։ Ա. Սե նի կար ծի քով` սո ցիա լա կան բա -
ցառ վա ծու թյունն ա ռա ջա նում է, երբ ան ձը
զրկվում է հնա րա վո րու թյու նից` ա զա տո րեն կա -
տա րելու այն պի սի գոր ծո ղու թյուն ներ, ո րոնք
նա հա մա րում է անհ րա ժեշտ32։ Այ սինքն` տե ղի
է ու նե նում հնա րա վո րու թյուն նե րի օբ յեկ տիվ
կրճա տում։ 

Սո ցիա լա կան բա ցառ վա ծու թյան տե սու -
թյան ի րա վա կան կողմն ա ռնչ վում է սո ցիա լա -
կան ի րա վունք նե րի ու սո ցիա լա կան ար դա -
րու թյան հետ։ Սո ցիա լա կան բա ցառ վա ծու թյան
հետ են կապ վում մար դու (մարդ կանց խմբե -
րի) շրջանում ի րա վունք ներ ու նե նա լու բա ցա -
կա յու թյու նը33։ Թոդ Լեդ մա նը (2006 թ.) պնդում
է, որ սո ցիա լա կան բա ցառ վա ծու թյու նը մար -
դու ի րա վունք նե րի խախտ ման ձև է, ե թե
դրսևոր վում է մարդ կանց հան դեպ սո ցիա լա -
կան, տնտե սա կան և քա ղա քա կան ո լորտ նե -
րում պար բե րա կան հա մա կար գա յին ան հա -

մա չափ վե րա բեր մուն քով34: Եվ րո պա կան հա -
մայնք նե րի կող մից ստեղծ ված Սո ցիա լա կան
բա ցառ վա ծու թյան դեմ պայ քա րի ազ գա յին քա -
ղա քա կա նու թյան դի տարկ ման հանձ նա ժո ղովն
էլ իր հաշ վետ վու թյու նում նշեց, որ «սո ցիա լա -
կան բա ցառ վա ծու թյու նը կա րող է վեր լուծ վել
յու րա քանչ յուր քա ղա քա ցուն պատ կա նող սո -
ցիա լա կան ի րա վունք նե րի (այ սինքն՝ ի րա վունք -
նե րի) ժխտման կամ չկի րառ ման տե սանկ յու -
նից, ...  ո րոնց թվում են ո րո շա կի նվա զա գույն
կեն սա մա կար դա կը և մաս նակ ցու թյու նը հա -
սա րա կու թյան հիմ նա կան սո ցիա լա կան ու մաս -
նա գի տա կան ինս տի տուտ նե րին»35։ Պիեր Ստ -
րո բե լի դի տարկ մամբ՝ հանձ նա ժո ղո վը հիմն -
վեց Մար շա լի այն տե սա կե տի վրա, ըստ ո րի՝
քա ղա քա ցիու թյու նը հիմն ված է քա ղա քա ցիա -
կան, քա ղա քա կան և սո ցիա լա կան ի րա վունք -
նե րի միաս նու թյան և փոխ հա րա բե րու թյուն -
նե րի վրա: Նման մո տեց ման պա րա գա յում բա -
ցառ վա ծու թյու նը քա ղա քա ցիու թյան հա կա -
դրությու նն է հան դես է դա լիս որ պես հիմ նա -
կան ի րա վունք նե րի ժխտման արդ յունք36։ Դա
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տնային, խմբա յին, համայնքային, պետական և գլոբալ մակարդակները: Դա հանգեցնում է շարունակական
ներառ վա ծու թյան/բացառվածության, որը բնութագրվում է ռեսուրսների, հնարավորությունների և իրավունքների
անհավասար մատչելիությամբ, ինչը հանգեցնում է առողջության ա նհավասարության»։ (Տե՛ս Jennie Popay, Sarah
Escorel, Mario Hernández, Heidi Johnston, Jane Mathieson, Laetitia Rispel. Understanding and Tackling Social Exclusion:
Final Report to the WHO Commission on Social Determinants of Health from the Social Exclusion Knowledge Network.
Geneva: World Health Organization. 2008, էջ 2): «Սոցիալական բացառվածությունը բարդ և բազմաբնույթ
գործընթաց է և պայմանավորված է ռեսուրսների, իրավունքների, ապրանքների ծառայությունների բացակայ -
ությամբ կամ մերժմամբ, ինչպես նաև հասարակության մեծամասնության համար մատչելի նորմալ հարաբերու թյ -
ու ններին և գործողություններին մասնակցելու անկարողությամբ, լինեն դրանք տնտեսական, սոցիալական,
մշակութային թե քաղաքական  ասպարեզներում: Դա ազդում է ինչպես մարդկանց կյանքի որակի, այնպես էլ
հասարակության արդարացիության և համախմբվածության վրա» (Տե՛ս Levitas, R., Pantazis, C., Fahmy, E., Gordon,
D., Lloyd, E. & Patsios, D. The multi-dimensional analysis of social exclusion. Bristol Institute forPublic Affairs, University
of Bristol, 2007, էջ 9): «Սոցիալական բացառվածությունն այն է, ինչ կարող է տեղի ունենալ, երբ մարդիկ կամ
տարածք նե րը տառապում են այնպիսի համակցված խնդիրներից, ինչպիսիք են գործազրկությունը, թույլ
հմտությունները, ցածր եկամուտները, վատ բնակարանները, հանցագործությունների բարձր մակարդակը, վատ
առողջությունը և ընտանիքի քայքայումը» (Տե՛ս United Kingdom Office of the Deputy Prime Minister, The Social
Exclusion Unit, 2004, էջ 2):

32 Տե՛ս Sen A. Social Exclusion: Concept, Application and Scrutinyт // Social Development Papers. – No.1. Office of
Environment and Social Development, Asian Development Bank. 2000.

33 Տե՛ս Gore Ch. Introduction: Markets, citizenship and social exclusion // Social Exclusion: Rhetoric Reality Responses /
International Institute for labour studies. United Nations development program; Ed. by G. Rodgers, Ch. Gore, J.
Figueiredo. Geneva, 1994, էջ 8-9։ Տե՛ս նաև Бородкин Ф.М. Социальные эксклюзии // Социологический журнал. –
2000.– № 3/4.– С. 6. Տե՛ս նաև Шабунова А.А., Калачикова О.Н., Леонидова Г.В., Смолева Е.О. Эксклюзия как
критерий выделения социально уязвимых групп населения. Экономические и социальные перемены: факты,
тенденции, прогноз 2 (44) 2016, էջ 37։ 

34 Տե՛ս Landman, T. Human rights and social exclusion indicators: concepts, best practices, and methods for implementation.
University of Essex: Department of Government Human Rights Centre. 2006.

35 Տե՛ս Room, G. in collaboration with: J. Berghman; D. Bouget; G. R. Cabrero; F. Hansen; C. Hartmann-Hirsch; D.
Karantinos; K. Kortmann; S. 0 Cinneide; J. Pereirinha; D. Robbins; C. Saraceno; J. Vranken. Observatory on national
policies to combat social exclusion. Second annual report. Commission of the European Communities, DGV. 1992, էջ 14-15։

36 Տե՛ս Pierre Strobel From poverty to exclusion: a wage-earning society or a society of human rights? UNESCO 1996,
Published by Blackwell Publishers, էջ 175:



նաև ժո ղովր դա վա րա կան հա սա րա կու թյուն -
նե րի լուրջ քայ քա յում է, քա նի որ ցույց է տա -
լիս, որ սկզբունք նե րը, ո րոնց վրա հիմն ված
են այս հա սա րա կու թյուն նե րը, դար ձել են ա -
նի րա կան։ Ակն հայտ է, որ աղ քա տու թյան
տնտե սա կան բա ղադ րիչ ներն այս տեղ չեն բա -
ցառ վում, սա կայն սկզբնա պատ ճա ռն ի րա -
վունք ներն ի րա կա նու թյուն դարձ նե լու ան կա -
րո ղու թյունն է։ «Ե թե քա ղա քա ցի ներն ի վի ճա -
կի չեն լի նում ա պա հո վելու ի րենց սո ցիա լա -
կան ի րա վունք նե րը, նրանք ստիպ ված են տա -
ռա պել ընդ հան րաց ված և պահ պան վող ան -
բա րեն պաստ գոր ծըն թաց նե րից, իսկ նրանց
սո ցիա լա կան ու մաս նա գի տա կան մաս նակ -
ցու թյու նը խա թար վում է»37։ Այս տե սա նկյունից՝
սո ցիա լա կան բա ցառ վա ծու թյու նը տար բեր վում
է աղ քա տու թյու նից այնքա նով, որ ե կա մուտ -
նե րի ան հա վա սա րու թյու նից շեշ տադ րու մը տե -
ղա փոխ վում է դե պի ի րա վունք նե րի հա սա նե -
լիու թյան սահ մա նա փակ ումը։ Գրե թե բո լոր
երկրնե րում ժա մա նա կի ըն թաց քում տա րի քը,
սե ռը, հաշ ման դա մու թյու նը, ռա սան, էթ նի կա -
կան պատ կա նե լու թյու նը, կրո նը, միգ րա ցիոն
կար գա վի ճա կը, սո ցիալ-տնտե սա կան վի ճա -
կը, բնա կու թյան վայ րը հան դի սա ցել են սո -
ցիա լա կան բա ցառ վա ծու թյան հիմք և ա ռա -
ջաց րել, այս պես կոչ ված` չհիմ նա վոր ված
խտրա կա նու թյուն։

Այս պի սով՝ շու կա յա կան մե խա նիզմ նե րից
չա փից ա վե լի կախ վա ծու թյու նը, պե տու թյան
վե րա բաշ խո ղա կան դե րի կրճա տու մը և ա ճող
տնտե սա կան ան հա վա սա րու թյու նը նպաս տում
են սո ցիա լա կան բա ցառ վա ծու թյանն ու վտան -
գում սո ցիա լա կան պե տու թյու նը38։

2008թ. հա մաշ խար հա յին ճգնա ժա մի հե -
տևան քով սո ցիա լա կան բա ցառ վա ծու թյան
խնդրի կարևո րու թյու նը գի տակց վում և նոր
բո վան դա կու թյուն է ստա նում նաև մի ջազ գա -
յին հան րու թյան կող մից՝ կա յուն զար գաց ման
տե սանկ յու նից։ «Փո խա կեր պե լով մեր աշ խար -
հը. կա յուն զար գաց ման 2030 օ րա կարգ» հանձ -
նա րա րա կա նը սահ մա նում է, որ ՄԱԿ-ի ան -

դամ պե տու թյուն նե րը ձգտում են հա վա սա -
րակշռ ված և ին տեգր ված ձևով հաս նել կա -
յուն զար գաց ման ե րեք հիմ նա կան բա ղա դրիչ -
նե րում` տնտե սա կան, սո ցիա լա կան և բնա -
պահ պա նա կան՝ այդ գոր ծըն թա ցի հիմ քում
դնե լով մար դուն։ Այս հա յե ցա կար գա յին մո -
տեց մամբ մեկ նարկ վում է սո ցիա լա կան պե -
տու թյան նոր՝ ար դի ժա մա նա կաշր ջա նի մար -
տահ րա վեր նե րին հա մա պա տաս խան յո թե -
րորդ փու լը, ո րը կա րե լի է ան վա նել սո ցիա -
լա կան պե տու թյան մար դա կենտ րոն զար -
գաց ման կամ սո ցիա լա կան նե րառ վա ծու -
թյան (ինկ լու զիվ) շրջան։ 

Հա սա րա կու թյան և, ա ռա ջին հեր թին`
տնտե սու թյան զար գաց ման նոր շրջա նա կը
պա հան ջում է ստեղ ծել այն պի սի պայ ման ներ,
որ տեղ յու րա քանչ յուր մարդ կա րո ղա նա օ -
գուտ քա ղել բար գա վաճ ման պտուղ նե րից և
պահ պա նել բա րե կե ցու թյան նվա զա գույն պայ -
ման նե րը։ Այդ ա ռու մով խիստ կարևոր է, որ
բո լոր կա ռույց նե րը լա վա գույնս աշ խա տեն
նրանց հա մար, ով քեր գտնվում են ծայ րա հեղ
աղ քա տու թյան մեջ և ա ռա վել խո ցե լի են։ Հիմ -
նա կան պար տա կա նու թյունն այն է, որ ոչ ոք
չան տես վի ու չմնա հետևում39։ Տվ յալ տե -
սանկյունից՝ սո ցիա լա կան պե տու թյու նը վե -
րած վում է ի րա վունք նե րի ու հնա րա վո րու -
թյուն նե րի սահ ման ման և ի րա գործ ման ե րաշ -
խա վո րի՝ հա սա րա կու թյան կյան քին մաս նակ -
ցե լու բա րեն պաստ և հա վա սար պայ ման ներ
ու հնա րա վո րու թյուն ներ ա պա հո վե լով յու րա -
քանչ յու րի հա մար։ 

Սո ցիա լա կան նման ներգ րավ վա ծու թյու նը
հատ կա պես ան բա րեն պաստ պայ ման նե րում
գտնվող ան ձանց հա մար նշա նա կում է, որ պե -
տու թյու նը պետք է ա պա հո վի պայ ման ներ, որ -
պես զի աղ քա տու թյան և սո ցիա լա կան բա ցառ -
վա ծու թյան վտան գի տակ գտնվող ան ձինք
ձեռք բե րեն հա սա րա կու թյան տնտե սա կան,
սո ցիա լա կան, քա ղա քա կան և մշա կու թա յին
կյան քին մաս նակ ցե լու անհ րա ժեշտ հնա րա վո -
րու թյուն ներ և ռե սուրս ներ, ինչ պես նաև օգտ -
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37 Տե՛ս Room, G. in collaboration with: J. Berghman; D. Bouget; G. R. Cabrero; F. Hansen; C. Hartmann-Hirsch; D. Karantinos;
K. Kortmann; S. 0 Cinneide; J. Pereirinha; D. Robbins; C. Saraceno; J. Vranken. Observatory on national policies to combat
social exclusion. Second annual report. Commission of the European Communities, DGV. 1992, էջ 16։

38 Տե՛ս Leaving no one behind: the imperative of inclusive development. Report on the World Social Situation 2016. United
Nations. New York, 2016, էջ 8։

39 Տե՛ս General Assembly resolution 70/1 of 25 september 2015, պարբերություն 4։ 
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վեն այն պի սի կեն սա մա կար դա կից, ո րը բա -
վա րար է հա մար վում այն հա սա րա կու թյու նում,
որ տեղ նրանք ապ րում են40: 

Վե րը նշված խնդիր նե րի լու ծու մը, ի հար -
կե, եր կա րատև գոր ծըն թաց է և հիմն վում է
կա յու նու թյան, ար դա րու թյան ու մարդ կանց նե -
րառ վա ծու թյան վրա, ո րին հաս նե լու հի մ նական
գրա վա կա նը սո ցիա լա կան ար դա րու թյունն է։
Այս գի տակց ման հիմ քում ըն կած է այն մո տե -
ցու մը, որ մինչ այժմ սո ցիա լա կան և տն տե սա -
կան ա ռա ջըն թա ցի օ գուտ նե րը հա վա սար ապես
բաշխ ված չեն ե ղել։ Ի հա՛ր կե, պե տու թյուն նե րի
հաս ցեա կան մի ջամ տու թյուն ներն օգ նել են լու -
ծել կոնկ րետ խմբե րի սո ցիա լա կան բա ցառ վա -
ծու թյան ա ռան ձին խնդիր ներ, բայց ա ռանց սո -
ցիա լա կան ար դա րու թյան վրա հիմն ված համ -
ընդ հա նուր մո տեց ման անհ նար է հաս նել հա -
ջո ղու թյան։ 

Յու րա քանչ յու րի հա վա սար մաս նակ ցու -
թյու նը քա ղա քա կան ո րո շում նե րի կա յաց մա նը,
ռե սուրս նե րի բաշխ մա նը, ինչ պես նաև ի րա -
վունք նե րի պաշտ պա նու թյան, ե կա մուտ նե րի և
սո ցիա լա կան ծա ռա յու թյուն նե րի հա վա սար ե -
րաշ խա վո րու մն ա պա հո վում են նաև երկ րի քա -

ղա քա կան կա յու նու թյու նը, կան խար գե լում ար -
մա տա կան և հա կա ժո ղովր դա վա րա կան շար -
ժում նե րը։ 

Հա յե ցա կար գա յին այս մո տե ցու մը ցույց է
տա լիս, որ, ե թե Երկ րորդ աշ խար համարտից
հե տո, երբ Մար շալն ա ռաջ քա շեց մար դու ի -
րա վունք նե րի ե ռա կողմ հա յե ցա կար գը և քա -
ղա քա ցիու թյու նը դի տար կեց որ պես քա ղա քա -
ցիա կան, քա ղա քա կան և սո ցիա լա կան ի րա -
վունք նե րի հա մա խումբ, տե ղի են ու նե ցել ար -
մա տա կան փո փո խու թյուն ներ, և սո ցիա լա կան
ան հա վա սա րու թյան խնդիր նե րի ու շադ րու թյան
կենտ րո նում է հայտն վել նե րառ վա ծու թյան և
բա ցառ վա ծու թյան երկ կողմ մո տե ցու մը41։ 

Հետևա բար` սո ցիա լա կան պե տու թյան
զար գաց ման ար դի ուղ ղու թյունը ըստ մեզ,
դառ նում է ան ցու մը տնտե սա կան ա ճից դեպի
մար դա կենտ րոն զար գա ցու մը, որն ուղղված
է սո ցիա լա կան նե րառ վա ծու թյան և սո ցիա -
լա կան ար դա րու թյան մի ջո ցով ա պա հո վելուն
ա զատ և ակ տիվ ան հա տի զար գա ցու մը, հա -
սա րա կու թյան տնտե սա կան բար գա վա ճու -
մը42, հա մախմբ վա ծու թյունն ու հա մե րաշ խու -
թյու նը։
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40 Տե՛ս Commission of the European Communities (2003). Joint report on social inclusion summarising the results of the
examination of the National Action Plans for Social Inclusion (2003-2005). http://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/
TXT/?uri=celex:52003DC0773., էջ 9, (մուտք՝ 19.06.2019)։

41 Տե՛ս Stichweh, R. and P. Windolf (eds). Inklusion und Exklusion: Analysen zur Sozialstruktur und sozialen Ungleichheit.
Wiesbaden. 2009։ Տե՛ս նաև Gestrich, A., L. Raphael and H. Uerlings (eds). Strangers and Poor People. Frankfurt a. M., 2009:

42 Գերմանացի պրոֆեսոր Շթիգլիցը նշում է, որ եթե նախկինում համարվում էր, թե ՀՆԱ-ի ցուցանիշների բարձրացումն
օգնեց բոլորին, ապա այժմ գիտենք, որ բոլորին տրամադրվող օգնության բարձրացումն է իրականում լավ՝ ՀՄԱ-ի
բարձրացման համար։ Տե՛ս վերջինիս տրված հարցազրույցը Inclusive Growth and the Social Market Economy – Do We
Need a New Promise of Prosperity? Wednesday, September 16, 2015, 2 p.m. to 4 p.m. Berlin.
https://ged-project.de/videos/competitiveness/rise_of_incաome_inequality/inclusive-growth-and-the-social-market-econo-
my-do-we-need-a-new-promise-of-prosperity/ (մուտք՝ 19.06.2019)։



ՍՈՒՐԵՆ ՔՐՄՈՅԱՆ ՇՈՒՇԱՆԻԿ ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ
ՀՀ փոխվարչապետի խորհրդական, ՀՀ Արդարադատության նախարարության հակակոռուպցիոն և
իրավաբանական գիտությունների թեկնածու քրեակատարողական քաղաքականության մշակման 

վարչության պետի տեղակալ,
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի 

Քաղաքացիական իրավունքի ամբիոնի դասախոս

ՏԵՂԵԿԱՏՎԱԿԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԿԻԲԵՌԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՈՐՈՇ ՀԱՐՑԵՐԻ ՇՈՒՐՋ

Հոդվածում վերլուծվել են տեղեկատվական անվտանգության ռազմավարություններին ներկայացվող
հիմնական պահանջները, ներկայացվել են «կիբեռանվտանգություն» և «տեղեկատվական անվտանգություն»
եզրույթների բնորոշումները, քննարկվել է «կիբեռանվտանգություն» և «տեղեկատվական անվտանգություն»
եզրույթների հարաբերակցության հարցը:

Բանալի բառեր. տեղեկատվական անվտանգություն, կիբեռանվտանգություն, կիբեռտարածք,
ռազմավարություն.

СУРЕН КРМОЯН ШУШАНИК ГУКАСЯН
Советник заместителя премьер-министра РА, Заместитель начальника отдела развития 
кандидат юридических наук антикоррупционной и пенитенциарной политики 

аппарата Министерства юстиции РА,
преподаватель кафедры гражданского права ЕГУ

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ, КАСАЮЩИЕСЯ ИНФОРМАЦИОННОЙ БЕЗОПАСНОСТИ И 
КИБЕРБЕЗОПАСНОСТИ

В статье анализируются ключевые требования к стратегиям информационной безопасности, вводятся
определения терминов «кибербезопасность» и «информационная безопасность», а также обсуждается вопрос о
соотношении терминов «кибербезопасность» и «информационная безопасность».

Ключевые слова: информационная безопасность, кибербезопасность, киберпространство, стратегия.

SUREN KRMOYAN SHUSHANIK GHUKASYAN
Adviser to Deputy Prime Minister, Deputy Head of of Anti-Corruption and 
PhD in law Penitentiary Policy Development Department,

RA Ministry of Justice,
Lecturer of YSU Chair of Civil Law

CERTAIN ISSUES REGARDING INFORMATION SECURITY AND CYBER-SECURITY

The article analyzed the key requirements for information security strategies, the definitions of the terms «cy-
bersecurity» and «information security» were introduced, and the question of correlation between the terms «cyber
security» and «information security» was discussed.

Keywords: information security, cyber security, cyberspace, strategy.
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ՍԵՂՄԱԳՐԵՐ / АБСТРАКТЫ / ABSTRACTS

ԱՐԱՅԻԿ ԱՍԼԱՆՅԱՆ
ՀՀ ոստիկանության փորձաքրեագիտական 
վարչության քրեագիտական հետազոտությունների 
բաժնի պետի տեղակալ, ոստիկանության փոխգնդապետ, 
իրավագիտության թեկնածու

ՅՈՒՐԱՑՆԵԼՈՒ ԿԱՄ ՎԱՏՆԵԼՈՒ ԵՂԱՆԱԿՈՎ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՀԱՓՇՏԱԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՔՐԵԱԻՐԱՎԱԿԱՆ
ՈՐԱԿՄԱՆ ՈՐՈՇ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐ

Հեղինակի կողմից քննարկման առարկա են դարձել յուրացնելու կամ վատնելու եղանակով կատարվող
հափշտակությունների քրեաիրավական որակմանն առնչվող, էական նշանակության ունեցող մի շարք հիմնա-
հարցեր: Հոդվածում որոշակի քննարկման են արժանացել ինչպես իրավաբանական գրականության մեջ
նշված հանցակազմի որակման խնդիրներին վերաբերող տեսակետները, այնպես էլ՝ նշված հարցի վերաբերյալ
տարբեր հեղինակների կողմից արտահայտած կարծիքներն ու վերլուծությունները:

Հեղինակի կողմից կատարված ուսումնասիրությունների արդյունքով՝ ներկայացվել են առաջարկություն-
ներ, որոնք կարող են կարևոր նշանակություն ունենալ ՀՀ քրեական օրենսգրքի բարեփոխումների համար՝ յու-
րացնելու կամ վատնելու վերաբերյալ գործերով: 

Բա նա լի բա ռեր. յու րաց նել, վատ նել, հափշ տա կու թյուն, խար դա խու թյուն, վստահ ված գույք, պաշտոնեա-
կան դիրքն օգտագործելով:

АРАИК АСЛАНЯН 
Заместитель начальника отдела криминалистическых исследований 
Экспертно-криминалистического управления 
Полиции РА, подполковник полиции, 
кандидат юридических наук

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ УГОЛОВНО-ПРАВОВОЙ КВАЛИФИКАЦИИ ХИЩЕНИЯ ЧУЖОГО 
ИМУЩЕСТВА ПУТЕМ ПРИСВОЕНИЯ ИЛИ РАСТРАТЫ

Автором были рассмотрены вопросы, касающиеся особенностей уголовно-правовой квалификации и
сущности присвоения или растраты как преступления, направленного на собственность. В статье обсуждаются
как точки зрения, касающиеся проблем определения состава преступления, указанного в правовой литературе,
так и мнения и анализы разных авторов, относяшиеся к рассматриваемому вопросу.

В результате проведенных исследований, со стороны автора были сделаны предложения, которые могут
иметь важное значение для реформ Уголовного кодекса РА и квалификации преступлений по делам присвоения
или растраты.

Ключевые слова: присвоение, растрата, хищение, мошенничество, вверенное имущество, с использованием
своего служебного положения.

ARAYIK ASLANYAN 
Candidate of Jurisprudence, Police Colonel
and Deputy Head of the Subdivision of Criminal Scientific Researches
of the Expert- Criminal Department of the RA Police

CERTAIN PECULIARITIES OF CRIMINAL AND LEGAL QUALIFICATION OF THE OFFENCE OF THEFTS 
PERFORMED BY EMBEZZLING AND WASTING 

Certain issues having essential meaning concerning to the criminal and legal qualification of thefts performed by
embezzling and wasting have become subject for discussion by the author. In the Article were discussed views
concerning to the issues of qualification of the offence mentioned in the legal literature as well as opinions and analysis
expressed by different authors on the mentioned issue. 

In the result of study made by the author were represented suggestions which may be important for
improvements of the RA Criminal Code on the cases of embezzling and wasting.

Keywords: embezzle, waste, theft, fraud, entrusted property, use of official position.
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ՀԱՅԿ ՄԿՐՏՉՅԱՆ
ՀՀ ԳԱԱ փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի
և իրավունքի ինստիտուտի ասպիրանտ

ԱՆՁԻ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԿԱՏԱՐԵԼԱԳՈՐԾՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐԸ
ԱՐԴԻ ՔՐԵԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՏԵՍԱՆԿՅՈՒՆԻՑ

Սույն հոդ վա ծում հան գա մա նո րեն ու սում նա սիր վել է ան ձի անվ տան գու թյան պաշտ պա նու թյան մի ջոց նե րի
կա տա րե լա գործ ման հիմ նախն դի րը ար դի քրեա կան ի րա վուն քի զար գաց ման տե սանկ յու նից, մաս նա վո րա -
պես՝ օ րի նա կան ի րա վուն քի ի րա գործ ման ինս տի տու տի տեղն ու դե րն ան ձի անվ տան գու թյան ինք նա պաշտ -
պա նու թյան քրեաի րա վա կան մի ջոց նե րի հա մա կար գում: Հոդ վա ծում հե ղի նա կը տա լիս է օ րի նա կան ի րա վուն -
քի ի րա գործ ման բնո րո շու մը, դրա հատ կա նիշ նե րը, այն պայ ման նե րը, ո րոնց առ կա յու թյան դեպ քում ա րար քը
կհա մար վի օ րի նա կան ի րա վուն քի ի րա գործ ման թույ լատ րե լիու թյան սահ ման նե րում կա տար ված:

Բա նա լի բա ռեր. ան ձի անվ տան գու թյուն, օ րի նա կան ի րա վուն քի ի րա գոր ծում, վնսի պատ ճա ռում, քրեա -
իրա վա կան պաշտ պա նու թյուն, ինք նա պաշտ պա նու թյան իրավունք.

АЙК МКРТЧЯН
Аспирант Института философии, социологии и 
права НАН РА 

ПРОБЛЕМА УЛУЧШЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ ЛИЧНОСТИ В КОНТЕКСТЕ РАЗВИТИЯ СОВРЕМЕННОГО 
УГОЛОВНОГО ПРАВА

В научной статье дан анализ улучшения проблемы безопасности личности в контексте развития современного
уголовного права, в частности, место и роль института реализации законного права в системе уголовно-
правовой самозащиты человека. В статье автор дает определение реализации законного права, особенности, а
также те условия, при наличии которых совершенное деяние будет считаться совершенным в рамках реализации
законного права.

Ключевые слова: защита человека, реализация законного права, причинение ущерба, уголовно-правовая
защита, право самозащиты.

HAYK MKRTCHYAN
PHD student in the institute of Philosophy, 
Sociology and Law of NAS RA

THE PROBLEM OF IMPROVING THE MEASURES OF PERSON’S SECURITY FROM THE VIEW POINT 
OF THE DEVELOPMENT OF CRIMINAL LAW

The article thoroughly discusses the problem of improving the measures of person’s security from the view point
of the development of criminal law. Especially the role and the place of the institute of law enforcement as a means of
person’s self protection in the criminal-legal system. In the article the author gives the definition of law enforcement
institute, it’s characteristics and conditions which is necessary in order to consider the committed act within the
borders of the law enforcement institute.

Keywords: person’s security, law enforcement institute, cause of harm, criminal-legal protection, right of self
protection. 
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ՍՈՆԱ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ
ՀՀ հատուկ քննչական ծառայության իրավական ապահովման և 
արտաքին կապերի բաժնի գլխավոր մասնագետ,
Հայաստանի ամերիկյան համալսարանի իրավագիտության ֆակուլտետի մագիստրոս 

ՍՈՒՏ ՑՈՒՑՄՈՒՆՔ ԿԱՄ ԿԵՂԾ ԵԶՐԱԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆ ՏԱԼՈՒ ԿԱՄ ԱԿՆՀԱՅՏ ՍԽԱԼ
ԹԱՐԳՄԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ԿԱՏԱՐԵԼՈՒ ՀԱՆՑԱԿԱԶՄԻ ԽՐԱԽՈՒՍԱԿԱՆ ՆՈՐՄԻ ԿԻՐԱՌԵԼԻՈՒԹՅԱՆ 

ՈՐՈՇ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐ

Սույն գի տա կան հոդ վա ծում ներ կա յաց վում են ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 338-րդ հոդ վա ծում տեղ գտած
սուտ ցուց մունք, կեղծ եզ րա կա ցու թյուն, ակն հայտ սխալ թարգ մա նու թյուն կա տա րե լու հան ցա գոր ծու թյան հա -
մար քրեա կան պա տաս խա նատ վու թյու նից ա զա տե լուն ուղղ ված խրա խու սա կան նոր մի կի րարկ մանն առնչ վող
ո րոշ հիմ նա հար ցեր: Մաս նա վո րա պես՝ հե ղի նա կի կող մից քննու թյան են առն վել խրա խու սա կան նոր մում առ կա
խնդրա հա րույց ձևա կեր պում նե րը, ո րոնք նոր մի գործնական կի րառ ման ըն թաց քում խնդիր ներ են ա ռաջ բե -
րում: Հոդ վա ծում անդ րա դարձ է նաև կա տար վել ինչ պես ՀՀ գոր ծող քրեա կան օ րենսգր քի, այն պես էլ ՀՀ
քրեա կան օ րենսգր քի նա խագ ծի շրջա նակ նե րում խրա խու սա կան նոր մի կի րառ ման պայ ման նե րին: Վեր լու ծու -
թյան ա ռար կա է դարձ վել նաև ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի կող մից կա յաց ված հա մա պա տաս խան ո րո շու մը, ո -
րում տեղ են գտել խրա խու սա կան նոր մի վե րա բեր յալ դա տա րա նի մեկ նա բա նու թյուն նե րը: 

Բա նա լի բա ռեր. սուտ ցուց մունք, կեղծ եզ րա կա ցու թյուն, ակն հայտ սխալ թարգ մա նու թյուն, խրա խու սա -
կան նորմ, նոր մի կի րար կում, գոր ծի լուծ ման հա մար նշա նա կու թյուն, նախ նա կան քննու թյուն, քրեա կան պա -
տաս խա նատ վու թյու նից ա զա տում:

СОНА МАРКАРЯН 
Главный специалист отдела правового обеспечения и 
внешних связей Cпециальной следственной службы Республики Армения,
магистр права программы LL.M Американского университета Армении

ОПРЕДЕЛЁННЫЕ ПРОБЛЕМЫ, КАСАЮЩИЕСЯ ПРИМЕНЕНИЯ ПООЩРИТЕЛЬНОЙ НОРМЫ К 
ПРЕСТУПЛЕНИЮ ДАЧИ ЛОЖНЫХ ПОКАЗАНИЙ ИЛИ ЛОЖНОГО ЗАКЛЮЧЕНИЯ ЛИБО

ОСУЩЕСТВЛЕНИЯ ОЧЕВИДНО НЕПРАВИЛЬНОГО ПЕРЕВОДА

В контексте данной статьи были изложены некоторые вопросы, касающиеся применения поощрительной
нормы к преступлению дачи ложных показаний или ложного заключения либо осуществления очевидно непра-
вильного перевода, предусмотренных статьей 338 Уголовного кодекса РА. В частности, автор рассмотрел про-
тиворечивую формулировку обсуждаемой поощрительной нормы, которая вызывает проблемы при её
практическом применении. В статье также затрагивался вопрос о правовых основаниях применения данной по-
ощрительной нормы в рамках Уголовного кодекса РА и Законопроекта об Уголовном кодексе РА. Соответствующее
решение Кассационного Суда РА, в котором представлена интерпретация Судом обсуждаемой поощрительной
нормы, также было предметом анализа в рамках данной статьи.

Ключевые слова: ложное показание, ложное заключение, очевидно неправильный перевод, поощрительная
норма, значение для решения дела, предварительное следствие, освобождение от уголовной ответственности.

SONA MARGARYAN
Chief specialist of legal provision and 
external relations department of the Special investigation service of RA
Master of law of the LL.M program of American University of Armenia

CERTAIN ISSUES REGARDING APPLICATION OF ENCOURAGING NORM TO CRIME OF FALSE 
TESTIMONY OR FALSE CONCLUSION OR OBVIOUSLY INCORRECT TRANSLATION

In the context of the given article certain issues regarding application of encouraging norm to crime of false
testimony or false conclusion or obviously incorrect translation stipulated under the article 338 of the RA Criminal
Code have been presented. Particularly, the author has examined the controversial formulation of discussed
encouraging norm, which causes issues during the practical application of the latter. The article also touched upon the
legal grounds for application of the given encouraging norm within the framework of the RA Criminal Code and the
Draft Law on RA Criminal Code. The relevant decision of the RA Court of Cassation, which presents the Court’s inter-
pretation of the discussed encouraging norm, has also been subject to analysis within the article.

Keywords: false testimony, false conclusion, obviously incorrect translation, encouraging norm, significance for
solution of the case, preliminary investigation, exemption from criminal liability.
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ՌՈՒԲԻՆԱ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ
ԵՊՀ, քաղաքացիական իրավունքի ամբիոն, 
ասպիրանտ

ԱՌԱՆՑ ԾՆՈՂԱԿԱՆ ԽՆԱՄՔԻ ՄՆԱՑԱԾ ԵՐԵԽԱՅԻ՝ ՍԵՓԱԿԱՆ ԿԱՐԾԻՔՆ ԱՐՏԱՀԱՅՏԵԼՈՒ
ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՈՐՈՇ ՀԱՐՑԵՐ

Գոր ծող օ րենսդ րա կան կար գա վո րում նե րի պայ ման նե րում չի ա պա հով վում ա ռանց ծնո ղա կան խնամ քի
մնա ցած ե րե խա յին առ հա սա րակ խնամ քի և դաս տիա րա կու թյան, մաս նա վո րա պես՝ խնա մա կա լու թյան, խնա -
մա տա րու թյան հանձ նե լիս, ինչ պես նաև այլ հար ցե րում նրա կար ծի քի ար տա հայտ ման ի րա վուն քի պատ շաճ ի -
րա ցու մը բո լոր դեպ քե րում: Մինչ դեռ, ել նե լով ներ կա յումս ըն տա նե կան ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րում ե րե խա յի
բա վա կա նին ակ տիվ դե րա կա տա րու մից, երկ րի բարձ րա գույն օ րեն քի մա կար դա կով ե րե խա յի կար ծի քի գնա -
հատ ման չա փա նիշ նե րը նա խանշ ված լի նե լու հան գա ման քից, համարում ենք, որ սե փա կան կար ծիքն ար տա -
հայ տե լու ի րա վունք ե րե խա յին պետք է վե րա պահ վի իր շա հե րին առնչ վող ցան կա ցած հար ցում, ին չը նաև յու -
րա քանչ յուր կոնկ րետ դեպ քում «ե րե խա յի լա վա գույն շահ» հաս կա ցու թյան բո վա դա կու թյան բա ցա հայ տիչ նե րից
կա րող է լի նել:

Բա նա լի բա ռեր. ա ռանց ծնո ղա կան խնամ քի մնա ցած ե րե խա, սե փա կան կար ծիքն ար տա հայ տե լու՝ ե րե -
խա յի ի րա վունք, խնա մա կա լու թյուն, հո գա բար ձու թյուն, խնա մա տար ըն տա նիք, խնա մարկ յալ, հո գե զա վակ, ե -
րե խա յի լա վա գույն շահ

РУБИНА ПЕТРОСЯН 
Аспирант кафедры гражданского права ЕГУ

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ОТНОСИТЕЛЬНО ПРАВА НА ВЫРАЖЕНИЕ СОБСТВЕННОГО МНЕНИЯ 
РЕБЕНКОМ, ОСТАВШИМСЯ БЕЗ РОДИТЕЛЬСКОГО ПОПЕЧИТЕЛЬСТВА

В условиях действующего законодательного регламента при определении ребенка, оставшегося без роди-
тельского попечительства на уход и воспитание, в целом, не обеспечивается надлежащее осуществление права
на выраже ние его мнения, особенно в отношении опеки, попечительства, а также иных вопросов. Между тем,
исходя из факта имеющейся в настоящее время довольно таки активной роли ребенка в семейных
правоотношениях, а также из обстоятельств предназначенных критериев оценки мнения ребенка на уровне
высшего закона страны, считаем, что право выражения ребенком собственного мнения по любому вопросу, ка-
сающемуся его интересов, может способствовать выявлению содержания понятия «наилучшие интересы ребен-
ка».

Ключевые слова: ребенок, оставшийся без родительского попечитель ства, право ребенка на выражение
собственного мнения, опе кунст во, попечи тельство, опекунская семья, подопечный, приемный ребенок,
наилучшие интересы ребенка.

RUBINA PETROSYAN
Post-graduate student at the Chair of Civil Law, 
YSU

SOME ISSUES REGARDING THE RIGHT OF A CHILD LEFT WITHOUT PARENTAL CARE TO EXPRESS 
HIS/HER OPINION

The current legislation does not fully ensure the proper exercise of the right of the child left without parental
care to express an opinion when placed for care and upbringing, in particular, foster care, guardianship as well as
other matters. Whereas, given the child’s current active role in legally recognized family relationships, the criteria for
assessing child’s opinion at the highest level of national law should be established, and we believe, the child’s right to
express his or her opinion corresponding to his or her interests should be reserved in any case which can also be one
of the bases of the notion of «best interest of the child» in each specific case.

Keywords: a child without parental care, the child’s right to express his/her opinion, guardianship, custody,
foster family, fosterer, the best interest of the child.
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ՍԵՂՄԱԳՐԵՐ / АБСТРАКТЫ / ABSTRACTS

ԱՆՆԱ ՀԱԿՈԲՅԱՆ
ՀՀ ԳԱԱ փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և 
իրավունքի ինստիտուտի հայցորդ

ԱՐԲԻՏՐԱԺԱՅԻՆ ՀԱՄԱՁԱՅՆՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ ՈՐՊԵՍ ՎԵՃԻ ԼՈՒԾՄԱՆ ԱՅԼԸՆՏՐԱՆՔԱՅԻՆ ԿԱՐԳ.
ԻՆՔՆԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԻ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ

Սույն գի տա կան հոդ վա ծում ներ կա յաց ված են ար բիտ րա ժ և ար բիտ րա ժա յին հա մա ձայ նու թյուն հաս կա -
ցու թյու նը և տե սակ նե րը, ար բիտ րա ժի ինս տի տու տի նշա նա կա լից դե րը, տար բեր կարևոր ա ռում ներն ու զար -
գաց ման մի տում նե րը:

Պար զա բան ված են ար բիտ րա ժի և նման ան վա նում ներ ու նե ցող կամ գոր ծա ռույթ ներ ի րա կա նաց նող այլ
ինս տի տուտ նե րի (միջ նոր դու թյուն, հաշ տե ցում) տար բե րա կիչ հատ կա նիշ նե րը:

Հա տուկ անդ րա դարձ է կա տար ված հիմ նա կան պայ մա նագ րի նկատ մամբ ար բիտ րա ժա յին հա մա ձայ նու -
թյան ինք նու րույ նու թյան և ինք նա վա րու թյան հիմ նախնդ րին, ին չի շնորհիվ հետևու թյուն է կա տար ված, որ դա
չպետք է դի տարկ վի որ պես լիո վին ան կախ հիմ նա կան պայ մա նագ րից: 

Բա նա լի բա ռեր. ար բիտ րա ժա յին հա մա ձայ նու թյուն, ար բիտր, հա սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն ներ, վեճ,
հիմ նա կան պայ մա նա գիր, այ լընտ րան քա յին լուծում: 

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

АРБИТРАЖНОЕ СОГЛАШЕНИЕ КАК АЛЬТЕРНАТИВНЫЙ ПОРЯДОК РЕШЕНИЯ СПОРОВ: 
АНАЛИЗ ОСНОВНОЙ ПРОБЛЕМЫ АВТОНОМНОСТИ

В данной научной статье представлены понятие и виды арбитража и арбитражного соглашения, значимая
роль арбитражного института, его различные важные аспекты и тенденции развития. 

Разъяснены отличительные признаки арбитража от других с аналогичными именами и осуществляющими
подобные функции институтов (посредничество, примирение).

Особо уделено внимание основной проблема о самостоятельности и автономности арбитражного соглашения
по отношению к основному договору, в результате чего сделан вывод, что оно не должно рассматриваться, как
полностью независимое от основного договора. 

Ключевые слова: арбитражное соглашение, арбитр, общественные отношения, спор, основной договор,
альтернативное решение.

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

ARBITRATION AGREEMENT AS AN ALTERNATIVE ORDER FOR THE SOLUTION OF DISPUTES: 
THE ANALYSIS OF THE BASIC PROBLEM OF AUTONOMY

The following scientific article represents the concept and types of arbitration and arbitration agreement,
significant role of the arbitration institute and the various important aspects and development trends.

There is made a clarification of the distinguishing features of arbitration and other institutions with similar name
or functions (mediation, reconciliation).

A special reference is made to the issue of independency and autonomy of the arbitration agreement with the
main contract, as a result of which the conclusion is made that it should not be considered fully independent from the
main contract.

Keywords: arbitration agreement, arbitrator, public relations, dispute, basic contract, alternative solution.
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ՀԱՅԿ ԿԵՍՈՅԱՆ
ՀՀ վարչապետի աշխատակազմի իրավաբանական 
վարչության գլխավոր մասնագետ, 
իրավաբանական գիտությունների թեկնածու 

ՈՐՈՇ ՆԿԱՏԱՌՈՒՄՆԵՐ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆԱԿԱՆ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ ԿԱՌԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ
ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ 

(ՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆ)

Հոդ վա ծում ու սում նա սիր վել են կա ռա վար ման խորհր դա րա նա կան ձևի հան րա պե տութ յուն նե րում կա ռա -
վա րութ յան սահ մա նադ րա կան կար գա վի ճա կի հետ կապ ված ո րոշ հար ցեր, մաս նա վո րա պես՝ կա ռա վա րութ յան
կազ մի, գոր ծա ռույթ նե րի, լիա զո րութ յուն նե րի, կա ռա վա րութ յան ձևա վոր ման և պա տաս խա նատ վութ յան մե խա -
նիզմ նե րի հետ կապ ված հար ցե րը։ Կա տար ված վեր լու ծութ յան արդ յուն քով վեր են հան վել կա ռա վա րութ յան
սահ մա նադ րա կան կար գա վի ճա կը բնո րո շող ա ռանձ նա հատ կութ յուն նե րը խորհր դա րա նա կան կա ռա վար ման
տար բեր մո դե լներով հան րա պե տութ յուն նե րում։

Բա նա լի բա ռեր. գոր ծա դիր իշ խա նութ յուն, կա ռա վա րութ յուն, վար չա պետ, կա ռա վա րութ յան ձևա վո րում,
պառ լա մեն տա կան վե րահս կո ղութ յու ն։ 

АЙК КЕСОЯН
Главный специалиста юридического
департамента аппарата премьер-министра РА,
кандидат юридических наук

НЕКОТОРЫЕ СООБРАЖЕНИЯ О КОНСТИТУЦИОННОМ СТАТУСЕ ПРАВИТЕЛЬСТВА 
В ПАРЛАМЕНТСКИХ РЕСПУБЛИКАХ (СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ)

В статье были рассмотрены некоторые вопросы, связанные с конституционным статусом правительства
при парламентской форме правления, в частности, вопросы, касающиеся состава, функций, полномочий, фор-
мирования правительства и механизмов подотчетности. В результате анализа выявлены особенности конститу-
ционного статуса правительства в разных парламентских республиках.

Ключевые слова: исполнительная власть, правительство, премьер-министр, формирование правительства,
парламентский контроль.

HAYK KESOYAN
Chief specialist of the legal department of the 
office of prime minister of RA, 
Phd 

SOME CONSIDERATIONS ON THE CONSTITUTIONAL STATUS OF GOVERNMENT
IN PARLIAMENTARY REPUBLICS (COMPARATIVE ANALYSIS)

The article examined some issues related to the constitutional status of the government in the parliamentary
form of government, in particular issues relating to the composition, functions, powers, government formation and
accountability mechanisms. As a result of the analysis, it was raised the peculiarities of the constitutional status of
government in different models parliamentary republics.

Keywords: executive power, government, prime minister, government formation, parliamentary control.
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ՍԵՂՄԱԳՐԵՐ / АБСТРАКТЫ / ABSTRACTS

ՆՈՒՆԵ ՋՈՄԱՐԴՅԱՆ
Եվրասիա միջազգային համալսարանի միջազգային կապերի և 
հետազոտությունների կենտրոնի պատասխանատու, 
իրավագիտության ամբիոնի վարիչի տեղակալ, 
նույն ամբիոնի հայցորդ

ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՊՐԱԿՏԻԿԱՅԻ ԷՎՈԼՅՈՒՑԻՈՆ (ԲՆԱՇՐՋԱԿԱՆ)
ԶԱՐԳԱՑՈՒՄԸ

Սույն հոդ վա ծում ներ կա յաց ված է սո ցիա լա կան պե տու թյան ծագ ման և զար գաց ման պատ մու թյու նը, այդ
թվում՝ սո ցիա լա կան պե տու թյան ժա մա նա կա կից պա հանջ նե րը։ Ժա մա նա կա կից պե տու թյուն նե րի մար տա -
հրա վեր նե րի գնա հատ ման հի ման վրա կա րող ենք եզ րա կաց նել, որ սո ցիա լա կան պե տու թյան զար գաց ման
ար դի ուղ ղու թյունն է դառ նում ան ցու մը տնտե սա կան ա ճից դե պի մար դա կենտ րոն զար գա ցու մը, որն ուղղ ված է
սո ցիա լա կան նե րառ վա ծու թյան և սո ցիա լա կան ար դա րու թյան մի ջո ցով ա պա հո վելուն ա զատ և ակ տիվ ան հա -
տի զար գա ցու մը, հա սա րա կու թյան տնտե սա կան բար գա վա ճու մը, հա մախմբ վա ծու թյունն ու հա մե րաշ խու թյու -
նը։

Բա նա լի բա ռեր. սո ցիա լա կան ի րա վունք ներ, սո ցիա լա կան քա ղա քա ցիու թյուն, սո ցիա լա կան նե րառ վա -
ծու թյուն, սո ցիա լա կան բա ցառ վա ծու թյուն, սո ցիա լա կան ար դա րու թյուն:

НУНЕ ДЖОМАРДЯН
Руководитель Центра международных связей и исследований
Международного университета Евразия,
заместитель заведующего юридической кафедры

ЭВОЛЮЦИОННОЕ РАЗВИТИЕ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ СОЦИАЛЬНОГО ГОСУДАРСТВА

В данной статье представлена история возникновения и развития социального государства, в том числе -
современные требования социального государства. Исходя из вызовов современных государств, можем сделать
вывод, что актуальным направлением развития социального государства является переход от экономического
роста к развитию, ориентированному на человека, направленному на обеспечение развития свободной и
активной личности, экономического процветания, сплоченности и солидарности общества посредством
социального включения и социальной справедливости.

Ключевые слова: социальные права, социальное гражданство, социальное включение, социальное ис-
ключение, социальная справедливость.

NUNE JOMARDYAN
Head of International Relations and Research Center,
Deputy Head of Law Department at Eurasia International University

EVOLUTIONARY DEVELOPMENT OF THE THEORY AND PRACTICE OF SOCIAL STATE

This article presents the history of the emergence and development of the social state, including modern
requirements of the social state. Based on the challenges of contemporary states, we can infer that the current
tendency in the development of a social state is the transition from economic growth to people-centered development.
Hence, it is aimed at ensuring the development of a free and active individual, economic prosperity, cohesion and
solidarity through social inclusion and social justice.

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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