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ՀՀ գլխա վոր դա տա խազ Ար թուր Դավ -
թյանն ըն դու նել է ԵԱՀԿ ժո ղովր դա վա րա կան
հաս տա տու թյուն նե րի և մար դու ի րա վունք նե րի
գրա սեն յա կի (ԺՀՄԻԳ) տնօ րեն Ին գիբ յոր Սոլ -
րուն Գիսլա դո տի րիի գլխա վո րած պատ վի րակու -
թյա նը։

Ող ջու նե րով հյու րե րին կրկին ՀՀ դա տա -
խա զու թյուն այ ցե լե լու կա պակ ցու թյամբ՝ ՀՀ
գլխա վոր դա տա խա զը բարձր է գնա հա տել
ԵԱՀԿ/ԺՀՄԻԳ-ի հետ ձևա վոր ված հա րա բե -
րու թյուն նե րի ներ կա յիս մա կար դա կը և հա մա -

գոր ծակ ցու թյան հա րուստ փոր ձը, ո րը նոր նա -
խա ձեռ նու թյուն նե րի, հա մա տեղ ծրագ րե րի ի -
րա կա նաց ման կարևոր նա խա պայ ման է հան -
դի սա նում: Ար թուր Դավթ յա նը նշել է, որ տի -
կին Գիս լա դո տի րի նա խորդ այ ցից հե տո ան -
ցած 2 տար վա ըն թաց քում Հա յաս տա նում ար -
մա տա կան զար գա ցում ներ են տե ղի ու նե ցել
դա տաի րա վա կան ո լոր տի և մար դու ի րա վունք -
նե րի պաշտ պա նու թյան ո լորտ նե րում ինս տի -
տու ցիո նալ, օ րենսդ րա կան և կազ մա կեր պա -
կան բա րե փո խում նե րի ի րա կա նաց ման ուղ ղու -
թյամբ, որ տեղ մի ջազ գա յին գոր ծըն կեր կազ -
մա կեր պու թյուն նե րի, այդ թվում նաև ԵԱՀԿ-ի
ա ջակ ցու թյու նը կարևոր նշա նա կու թյուն է ու նե -
ցել: 

ԵԱՀԿ/ԺՀՄԻԳ տնօ րենն իր գո հու նա կու -
թյունն է հայտ նել ժո ղովր դա վա րա կան և մար -
դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան հա մա -

կար գերի կա տա րե լա գործ մանն ուղղ ված հա -
մա գոր ծակ ցու թյան նա խագ ծե րում ՀՀ դա տա -
խա զու թյան ներգ րավ վա ծու թյան և այն շա րու -
նա կե լու դրսևոր վող պատ րաս տա կա մու թյան
կա պակ ցու թյամբ: Նա նշել է, որ առ կա են նոր
հնա րա վո րու թյուն ներ հատ կա պես դա տա խա -
զու թյան կա րո ղու թյուն նե րի զար գաց մա նը նպաս -
տե լու հա մար:

Հան դիպ ման ըն թաց քում քննարկ վել են ա -
տե լու թյան հո ղի վրա կա տար վող հան ցա գոր -
ծու թյուն նե րի դեմ պայ քա րի օ րենսդ րա կան հիմ -
քե րի և ի րա վա կի րառ պրակ տի կա յի արդ յու -
նա վե տու թյան բարձ րաց ման, այս հա մա տեքս -
տում ԵԱՀԿ/ԺՀՄԻԳ-ի, ՀՀ գլխա վոր դա տա -
խա զու թյան և ՀՀ ար դա րա դա տու թյան ա կա -
դե միա յի հետ ե ռա կողմ ձևա չա փով գոր ծակ -
ցու թյամբ դա տա խազ նե րի վե րա պատ րաստ -
ման ծրագ րե րի ի րա կա նաց ման հնա րա վո րու -
թյուն նե րը:

ՀՀ գլխա վոր դա տա խա զը շեշ տել է, որ ՀՀ
քրեա կան օ րենս գիր քը ա պա հո վում է բա վա -
րար հնա րա վո րու թյուն ներ և կա ռու ցա կար գեր
ազ գա յին, կրո նա կան, ռաս սա յա կան խտրա -
կա նու թյան և ա տե լու թյան հո ղի վրա կա տար -
վող հան ցա գոր ծու թյուն նե րի դեմ պայ քա րում,
սա կայն հան ցա վո րու թյան դեմ պայ քա րի գոր -
ծի քա կազ մի և ի րա վա կան մտքի զար գաց մա -
նը զու գա հեռ մշտա պես ար դիա կան է դա տա -
խազ նե րի մաս նա գի տա կան հմտու թյուն նե րի
կա տա րե լա գործ ման, նոր գի տե լիք նե րի ձեռք -
բեր ման խնդի րը:

Քն նարկ վել է նաև ԵԱՀԿ/ԺՀՄԻԳ-ի կող -
մից Արևել յան գոր ծըն կե րու թյան 6 երկր նե րում
ի րա կա նաց վող դա տա խա զու թյուն նե րի կա րիք -
նե րի գնա հատ ման ծրագ րի ըն թաց քին, դա -
տա խազ նե րի գոր ծա ռույ թա յին ան կա խու թյան
ամ րապնդ մա նը վե րա բե րող հար ցեր:

Երկ կողմ պատ րաս տա կա մու թյուն է
հայտնվել ա ռա վել ին տեն սիվ դարձ նել շփում -
նե րը և տե ղե կատ վու թյան փո խա նակ ման գործ -
ըն թաց նե րը: 

º²ÐÎ ÄàÔàìð¸²ì²ð²Î²Ü Ð²êî²îàôÂÚàôÜÜºðÆ ºì 
Ø²ð¸àô Æð²ìàôÜøÜºðÆ ¶ð²êºÜÚ²ÎÆ îÜúðºÜÀª

ÐÐ ¶ÈÊ²ìàð ¸²î²Ê²¼àôÂÚàôÜàôØ
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Ան չա փա հաս նե րի կող մից կա տար ված
հան ցա գոր ծու թյուն նե րի վե րա բեր յալ կամ վեր -
ջին նե րիս մաս նակ ցու թյամբ քրեա կան գոր ծե -
րով վա րույ թի` սո վո րա կան վա րույ թից տար -
բեր վող ի րա վա կար գա վո րում նե րը պայ մա նա -
վոր ված են նրանց տա րի քա յին, և հետևա բար՝
ֆի զիո լո գիա կան, սո ցիալ-հո գե բա նա կան, մշա -
կույ թա յին, կրթա կան զար գաց ման ա ռանձ նա -
հատ կու թյուն նե րով: Այս հան րա հայտ ու ան վի -
ճե լի ձևա կերպ մա նը կա րե լի է հան դի պել ան -
չա փա հաս նե րի հան ցա վո րու թյան վի ճա կի և
նրանց վե րագր վող հան ցա գոր ծու թյուն նե րի վե -
րա բեր յալ վա րույ թի գրե թե յու րա քանչ յուր ու -
սում նա սի րու թյան ա ռա ջին տո ղե րում: Այն իս -
կա պես բա վա րար հիմ նա վո րում է քրեա կան
դա տա վա րու թյան ան չա փա հաս մաս նա կից նե -
րի ի րա վունք նե րի և օ րի նա կան շա հե րի պաշտ -
պա նու թյան լրա ցու ցիչ ե րաշ խիք ներ սահ մա -
նե լու և դ րանք շա րու նա կա բար կա տա րե լա -
գոր ծե լու հա մար: 

Ան չա փա հաս նե րին բնու թագ րող վե րը
նշված հատ կա նիշ նե րը հրա մա յա կան են ոչ
միայն նրանց մեղ սագր վող, այլև նրանց նկատ -
մամբ կա տար ված հան ցա գոր ծու թյուն նե րի վե -
րա բեր յալ գոր ծե րով վա րույ թի ա ռանձ նա հատ -
կու թյուն ներ սահ մա նե լու և դ րանց պատ շաճ ի -
րա վա կար գա վոր ման հա մար: Մաս նա գի տա -
կան գրա կա նու թյան ու սում նա սի րու թյու նը, սա -
կայն, վկա յում է, որ գի տա կան հե տաքրք րու -
թյուն են ներ կա յաց նում, ու սում նա սիր ված ու
վեր լուծ ված են և կա տա րե լա գործ ման մի տում -
ներ են դրսևո րում ա ռա վե լա պես ան չա փա հաս
կաս կած յալ նե րի և մե ղադր յալ նե րի ի րա վունք -
նե րի և օ րի նա կան շա հե րի պաշտ պա նու թյան
հար ցե րը: Իսկ ան չա փա հաս տու ժող նե րի ի րա -
վունք նե րի ե րաշ խա վոր ման մի շարք հար ցեր

մինչ օրս թեր կար գա վոր ված են: Դրան ցից հատ -
կա պես գործ նա կան կարևո րու թյուն է ներ կա -
յաց նում մաս նա վոր հե տապնդ ման գոր ծե րով
ան չա փա հաս տու ժող նե րի շա հե րի պաշտ պա -
նու թյան հար ցը:

ՀՀ քրեա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր -
քի 33-րդ և 183-րդ հոդ ված նե րի դրույթ նե րը
են թադ րում են, որ մաս նա վոր հե տապնդ ման
գոր ծե րը հա րուց վում են ոչ այլ կերպ, քան տու -
ժո ղի, իսկ վճռա բեկ դա տա րա նի ի րա վուն քին
հա մա պա տաս խան՝ դի մո ղի բո ղո քի հի ման
վրա1, և կաս կած յա լի, մե ղադր յա լի կամ ամ -
բաս տան յա լի հետ նրա հաշտ վե լու դեպ քում են -
թա կա են կարճ ման: Այս ի րա վա կար գա վոր -
մա նը հա մա պա տաս խան՝ ՀՀ քրեա կան դա -
տա վա րու թյան օ րենսգր քի 35-րդ հոդ վա ծի 1-
ին մա սի 4-րդ և 5-րդ կե տե րը, որ պես քրեա -
կան հե տապն դու մը և ք րեա կան վա րույ թը բա -
ցա ռող հան գա մանք ներ, նա խա տե սում են մաս -
նա վոր հե տապնդ ման գոր ծե րով դի մո ղի բո ղո -
քի բա ցա կա յու թյու նը և մե ղադր յա լի հետ տու -
ժո ղի հաշ տու թյու նը:

Անդ րա դառ նա լով վա րույ թը բա ցա ռող այս
հան գա մանք նե րին՝ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը
Ա շոտ Բա բա յա նի վե րա բեր յալ քրեա կան գոր -
ծով ո րոշ մամբ ի րա վա կան դիր քո րո շում է ար -
տա հայ տել առ այն, որ «հան ցանք կա տա րած
ան ձի հա մար հաշ տու թյու նը հան ցան քի կա -
տար ման մեջ ի րեն մե ղա վոր ճա նա չելն է, այդ
ա րար քի հա մար զղջա լը, ափ սո սանք հայտ նե -
լը, իսկ տու ժո ղի հա մար՝ հան ցանք կա տա րած
ան ձին նե րե լը: Բա ցի այդ, հաշ տու թյու նը են -
թադ րում է տու ժո ղի և են թադր յալ հան ցա գոր -
ծի կա մա վոր և փո խա դարձ հա մա ձայ նու թյուն
միմ յանց հետ հաշտ վե լու վե րա բեր յալ: Այ սինքն`
հաշ տու թյու նը պետք է լի նի ինչ պես գոր ծո ղու -

ԳԵՎՈՐԳ ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ ԳՈՀԱՐ ԱԴՈՆՑ
Երևան քաղաքի դատախազ, Երևան քաղաքի Աջափնյակ և Դավթաշեն
իրավաբանական գիտությունների թեկնածու վարչական շրջանների դատախազության դատախազ
____________________________________________________________________________________________________________

Ø²êÜ²ìàð Ðºî²äÜ¸Ø²Ü ¶àðÌºðàì ²Üâ²ö²Ð²ê îàôÄàÔÜºðÆ
Þ²ÐºðÆ ä²Þîä²ÜàôÂÚ²Ü ÐÆØÜ²Ð²ðòÀ

1 Արմեն Աբրահամյանի վերաբերյալ ՎԲ-73/08 քրեական գործով ՀՀ վճռաբեկ դատարանի 2008թ. դեկտեմբերի 26-
ի որոշում, կետ 11:
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թյուն, այն պես էլ փո խա դարձ գոր ծո ղու թյուն -
նե րի արդ յունք:

Հաշ տու թյան կա մա վոր բնույ թը են թադ -
րում է հաշտ վե լու վե րա բեր յալ կող մե րի ինք նու -
րույն և ա զատ կա մա հայտ նու թյուն: Հաշ տու -
թյան փո խա դարձ բնույ թը նշա նա կում է, որ
կող մե րից եր կուսն էլ պետք է հայ տա րա րեն
հաշ տու թյան մա սին:

Հաշ տու թյան կա մա վոր և փո խա դարձ բնույ -
թի բա ցա կա յու թյան դեպ քում վա րույթն ի րա -
կա նաց նող մար մի նը չի կա րող ո րո շում կա յաց -
նել հաշ տու թյան հիմ քով քրեա կան գոր ծի վա -
րույ թը կար ճե լու և ք րեա կան հե տապն դու մը
դա դա րեց նե լու վե րա բեր յալ: Այլ կերպ՝ հաշ տու -
թյու նը եր կու կող մե րի փո խա դարձ կա մա հայտ -
նու թյունն է, այն եր բեք չի կա րող կրել միա կող -
մա նի բնույթ, և ե թե տու ժո ղը ցան կու թյուն է
հայտ նում հաշտ վե լու, իսկ հան ցանք կա տա -
րած ան ձը դրա դեմ ա ռար կում է, կամ հա կա -
ռա կը, ա պա հաշ տու թյան հիմ քով քրեա կան
գոր ծի վա րույ թը կար ճե լու և ք րեա կան հե տապն -
դու մը դա դա րեց նե լու ի րա վա կան հիմ քը բա -
ցա կա յում է: Նույն կերպ, հաշ տու թյու նը կա մա -
վոր և փո խա դարձ չի կա րող հա մար վել, հետևա -
բար՝ այդ հիմ քով քրեա կան գոր ծի վա րույ թը չի
կա րող դա դա րեց վել, ե թե հաշ տու թյու նը
հետևանք է տու ժո ղի նկատ մամբ հան ցանք կա -
տա րած ան ձի գոր ծադ րած ոչ ի րա վա չափ ներ -
գոր ծու թյան2»:

Ինչ պես ակն հայտ է սույն մեկ նա բա նու -
թյու նից, մաս նա վոր մե ղադ րան քի գոր ծե րով
վա րույ թի և ան ձի նկատ մամբ քրեա կան հե -
տապնդ ման պայ մա նը տու ժո ղի նա խա ձեռ նու -
թյունն է, կամքն ու հա յե ցո ղու թյունն իր նկատ -
մամբ հան ցանք կա տա րած ան ձին քրեա կան
պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե լու վե րա բեր -
յալ, ո րի հիմ քում այդ ան ձին չնե րե լու վեր ջի նիս
ա զատ գի տակ ցումն է: Նշ վա ծը հա մա պա տաս -
խա նա բար կազ մում է վա րույ թը բա ցա ռող եր -
կու հան գա մանք նե րի՝ դի մո ղի բո ղո քի բա ցա -
կա յու թյան և մե ղադր յա լի կամ կաս կած յա լի
հետ տու ժո ղի հաշ տու թյան բո վան դա կու թյու -
նը: Ա ռա ջին դեպ քում հան ցա գոր ծու թյու նից տու -
ժած ան ձը, գի տակ ցե լով իր նկատ մամբ կա -
տար ված ա րար քի բնույ թը, էու թյու նը, ո րո շում

է չնա խա ձեռ նել քրեա կան վա րույթ կամ հե -
տապն դում դրա կա պակ ցու թյամբ, իսկ երկ -
րորդ դեպ քում` ար դեն իսկ սկսված քրեա կան
վա րույ թի կամ հե տապնդ ման պայ ման նե րում
նույն ա զատ կամ քով ո րո շում է չպա հան ջել դրա
շա րու նա կու թյուն: Քրեա կան հե տապն դու մը բա -
ցա ռող այս հան գա մանք նե րի էու թյու նից ուղ -
ղա կիո րեն է բխում, որ դրանց հիմ քում ոչ թե
քրեա կան վա րույթ կամ հե տապն դում սկսե լու
տու ժո ղի նա խա ձեռ նու թյան մե խա նի կա կան բա -
ցա կա յու թյունն է կամ այն դա դա րեց նե լու մա -
սին ձևա կան դիր քո րո շու մը, այլ իր հան դեպ
կա տար ված ա րար քի էու թյան, դրա բնույ թի և
հետևանք նե րի գի տակց ման վրա հիմն ված ա -
զատ հա յե ցո ղու թյու նը:

ՀՀ քրեա կան դա տա վա րու թյան օ րենս գիր -
քը մաս նա վոր հե տապնդ ման գոր ծե րով վա -
րույթ սկսե լու և այն շա րու նա կե լու հիմ նա կան
պայ մա նի վե րա բեր յալ կա նո նից նա խա տե սում
է մեկ բա ցա ռու թյուն՝ կապ ված ըն տա նի քում
բռնու թյան դեպ քե րի հետ՝ չկար գա վոր ված թող -
նե լով այն դեպ քե րը, երբ ան ձը այլ դեպ քե րում
որևէ պատ ճա ռով ինք նու րույն քրեա կան վա -
րույթ չի կա րող նա խա ձեռ նել, այն է՝ չի կա րող
ար տա հայ տել իր նկատ մամբ հան ցանք կա -
տա րած ան ձին քրեա կան պա տաս խա նատ վու -
թյան են թար կե լու կամ չեն թար կե լու վե րա բեր -
յալ իր կամ քը: Այդ պատ ճառ նե րից մե կը տու -
ժո ղի տա րի քա յին ա ռանձ նա հատ կու թյուն ներն
են:

Բանն այն է, որ տու ժո ղը, ման կա հա սա -
կու թյամբ պայ մա նա վոր ված, կա րող է առ հա -
սա րակ չգի տակ ցել իր նկատ մամբ հան ցա գոր -
ծու թյուն կա տար ված լի նե լու հան գա ման քը, դրա
բնույ թը կամ ու նակ չլի նել ար տա հայ տել իր
կամ քը հան ցանք կա տա րած ան ձին քրեա կան
պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե լու վե րա բեր -
յալ կամ, ա ռան ձին դեպ քե րում, այդ կա պակ -
ցու թյամբ ան չա փա հա սի դիր քո րո շու մը կա րող
է չհա մա պա տաս խա նել վե րը քննարկ ված չա -
փա նիշ նե րին: Բո լոր այս դեպ քե րում հան ցա -
գոր ծու թյու նից տու ժած ան չա փա հաս նե րի շա -
հե րի պաշտ պա նու թյու նը վտանգ ված է:

Անդ րա դառ նա լով այս խնդրին՝ ՀՀ վճռա -
բեկ դա տա րա նը, Ար մեն Աբ րա համ յա նի վե րա -

2 Աշոտ Բաբայանի վերաբերյալ ԵԱՔԴ/0157/01/10 քրեական գործով ՀՀ վճռաբեկ դատարանի 2011թ. հուլիսի 13-ի
որոշում, կետ 18:



բեր յալ քրեա կան գոր ծով 2008թ. դեկ տեմ բե րի
26-ի ո րոշ մամբ անդ րա դառ նա լով մաս նա վոր
մե ղադ րան քի գոր ծե րով ան ձին քրեա կան պա -
տաս խա նատ վու թյան են թար կե լու պա հանջ ներ -
կա յաց նե լու հնա րա վո րու թյուն ու նե ցող ան ձանց
շրջա նա կին և այդ հա մա տեքս տում հստա կեց -
նե լով «դի մող» և «տու ժող» հաս կա ցու թյուն նե -
րի հա րա բե րակ ցու թյու նը, նշել է, որ «մաս նա -
վոր հե տապնդ ման գոր ծե րով «դի մող» դի տում
է այն ան ձանց, ում ի րա վունք նե րը խախտ վել
են քրեա կան օ րենսգր քով չթույ լատր ված ա -
րար քով, ինչ պես նաև նրանց, ով քեր օ րեն քի
ու ժով հան դի սա նում են ան չա փա հաս կամ ան -
գոր ծու նակ ան ձանց օ րի նա կան ներ կա յա ցու -
ցիչ ներ, ե թե խախտ վել են նրանց խնա մարկ -
յալ նե րի ի րա վունք նե րը:

Վե րոնշ յալ մո տե ցու մից բա ցա ռու թյուն է
այն դեպ քը, երբ անձն, ում ի րա վունք նե րը
խախտ վել են, իր ա նօգ նա կան վի ճա կի կամ
այլ օբ յեկ տիվ պատ ճառ նե րով չի կա րող պաշտ -
պա նել իր ի րա վունք ներն ու օ րի նա կան շա հե -
րը: Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է, որ նման
ի րա վի ճա կում քրեա կան գործ հա րու ցե լու ա -
ռիթն օ րի նա կան, իսկ հիմ քե րը բա վա րար լի -
նե լու դեպ քում քրեա կան գործ հա րու ցե լու մա -
սին ո րո շում պետք է կա յաց վի հան րա յին մե -
ղադ րան քի գոր ծե րի հա րուց ման հա մար սահ -
ման ված ընդ հա նուր կար գով3»:

Մեջ բեր ված ի րա վա մեկ նա բա նու թյան եր -
կի մաս տու թյու նը պատ ճառ է դար ձել ան չա փա -
հաս նե րի նկատ մամբ ՀՀ քրեա կան դա տա վա -
րու թյան օ րենսգր քի 183-րդ հոդ վա ծով նա խա -
տես ված հան ցա գոր ծու թյուն կա տա րած ան ձին
քրեա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե -
լու պա հանջ ներ կա յաց նե լու ի րա վունք ու նե ցող
ան ձանց շրջա նա կի և այդ պի սի պա հան ջի բա -
ցա կա յու թյան դեպ քում վա րույ թի հե տա գա ըն -
թաց քի վե րա բեր յալ դա տա կան տար բեր մո -
տե ցում նե րի: Բանն այն է, որ դրա նում մի կող -
մից ար ձա նագր վում է ան չա փա հաս կամ ան -
գոր ծու նակ ան ձանց օ րի նա կան ներ կա յա ցու -
ցիչ նե րի՝ մաս նա վոր մե ղադ րան քի գոր ծե րով
դի մող հան դի սա նա լու, այ սինքն՝ նրանց փո -

խա րեն հան ցանք կա տա րած ան ձին քրեա կան
պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե լու մա սին
պա հանջ ներ կա յաց նե լու ի րա վուն քը՝ այդ կերպ
հիմք տա լով մեկ նա բա նու թյան, որ ան չա փա -
հա սի օ րի նա կան ներ կա յա ցու ցիչ ծնո ղի բո ղո -
քի առ կա յու թյու նը բա վա րար պայ ման է նրա
նկատ մամբ կա տար ված այդ խումբ հան ցա -
գոր ծու թյուն նե րի վե րա բեր յալ քրեա կան վա -
րույթ նա խա ձեռ նե լու հա մար, մյուս կող մից
փաս տե լով, որ ե թե անձն ա նօգ նա կան վի ճա -
կի կամ այլ պատ ճա ռով իր ի րա վունք նե րը չի
կա րող պաշտ պա նել, ու րեմն նրա նկատ մամբ
կա տար ված հան ցա գոր ծու թյան վե րա բեր յալ
վա րույ թը պետք է ի րա կա նաց վի հան րա յին հե -
տապնդ ման ընդ հա նուր կար գով: Արդ յուն քում,
կա րե լի է բե րել օ րի նակ ներ, երբ ան չա փա հաս
տու ժո ղի օ րի նա կան ներ կա յա ցուց չի բո ղո քի
բա ցա կա յու թյու նը կամ հե տա գա յում մե ղադր -
յա լի հետ նրա հաշ տու թյու նը հիմք է դար ձել
հան ցանք կա տա րած ան ձին քրեա կան պա -
տաս խա նատ վու թյու նից ա զա տե լու հա մար4:
Դրան հա կա ռակ՝ դա տա կան պրակ տի կան մի
շարք դեպ քե րում տու ժո ղի օ րի նա կան ներ կա -
յա ցուց չի բո ղո քի բա ցա կա յու թյու նը կամ հե տա -
գա յում նրա հաշ տու թյու նը հիմք չի հա մա րել
քրեա կան հե տապն դու մը և վա րույ թը բա ցա ռե -
լու հա մար5:

Ա ռա ջին մո տեց ման հիմ քում այն մեկ նա -
բա նու թյունն է, որ ան չա փա հաս տու ժո ղի օ րի -
նա կան ներ կա յա ցու ցի չը վեր ջի նիս փո խա րեն
ի րաց նում է նրա բո լոր, այդ թվում՝ հան ցանք
կա տա րած ան ձին քրեա կան պա տաս խա նատ -
վու թյան են թար կե լու կա պակ ցու թյամբ բո ղոք
ներ կա յաց նե լու և նրա հետ հաշտ վե լու դա տա -
վա րա կան ի րա վունք նե րը: Այս մո տեց ման գործ -
նա կան տա րած մա նը նպաս տում է նաև Վճ ռա -
բեկ դա տա րա նի մեջ բեր ված ի րա վա կան դիր -
քո րո շու մը:

Անդ րա դառ նա լով նշված մեկ նա բա նու թյա -
նը՝ փաս տենք, որ ՀՀ քրեա կան դա տա վա րու -
թյան օ րենսգր քի՝ տու ժո ղի օ րի նա կան ներ կա -
յա ցուց չի ի րա վունք ներն ու պար տա կա նու թյուն -
նե րը սահ մա նող 77-րդ հոդ վա ծը որևէ ուղ ղա կի
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3 ՀՀ վճռաբեկ դատարանի ՎԲ-73/08 քրեական գործով 2008թ. դեկտեմբերի 26-ի որոշում, կետ 13:
4 Տե՛ս Արթուր Հարությունյանի վերաբերյալ ԵԴ/0243/01/19 քրեական գործով Երևանի ընդհանուր իրավասության

դատարանի 2019թ. հոկտեմբերի 11-ի որոշումը:
5 Տե՛ս Ռոման Օհանյանի վերաբերյալ ԵԴ/0548/01/19 քրեական գործով Երևանի ընդհանուր իրավասության

դատարանի 2019թ. հոկտեմբերի 29-ի դատավճիռը:
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դրույթ չի պա րու նա կում ան չա փա հաս տու ժո ղի
փո խա րեն նրա նկատ մամբ հան ցանք կա տա -
րած ան ձին քրեա կան պա տաս խա նատ վու թյան
են թար կե լու պա հանջ ներ կա յաց նե լու և կաս -
կած յա լի կամ մե ղադր յա լի հետ հաշտ վե լու նրա
օ րի նա կան ներ կա յա ցուց չի ի րա վուն քի մա սին:
ՀՀ քրեա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 77-
րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սը սահ մա նում է, որ «Ան -
գոր ծու նակ տու ժո ղի, քա ղա քա ցիա կան հայց -
վո րի, կաս կած յա լի, մե ղադր յա լի օ րի նա կան
ներ կա յա ցու ցի չը քրեա կան գոր ծով վա րույ թի
ըն թաց քում ի րա կա նաց նում է նրանց ի րա վունք -
նե րը, բա ցի այն ի րա վունք նե րից, ո րոնք ան -
բա ժա նե լի են նրանց ան ձից»:

Քն նարկ վող հար ցին այս կամ այն կերպ
առնչ վող՝ տու ժո ղի օ րի նա կան ներ կա յա ցուց չի
կար գա վի ճա կը ՀՀ քրեա կան դա տա վա րու թյան
օ րենս գիր քը սահ մա նել է տար բե րակ ված ի րա -
վա կար գա վո րում նե րով՝ կախ ված նրա նից, թե
վեր ջինս ան գոր ծու նակ, թե սահ մա նա փակ գոր -
ծու նակ ան չա փա հաս տու ժո ղի է ներ կա յաց -
նում: Արդ յուն քում, ՀՀ քրեա կան դա տա վա րու -
թյան օ րենսգր քի 77-րդ հոդ վա ծի վեր լու ծու թյու -
նը վկա յում է, որ որ պես ընդ հա նուր կա նոն,
ան չա փա հաս տու ժո ղի օ րի նա կան ներ կա յա -
ցու ցիչն իր կող մից ներ կա յաց վող ան ձից ան -
բա ժա նե լի ի րա վունք նե րը, այդ թվում՝ նրա
նկատ մամբ հան ցանք կա տա րած ան ձին նե րե -
լու կամ չնե րե լու և հա մա պա տաս խա նա բար,
նրան քրեա կան պա տաս խա նատ վու թյան են -
թար կե լու հա մար բո ղոք ներ կա յաց նե լու կամ
այն հետ վերց նե լու կամ նրա հետ հաշտ վե լու
ի րա վունք չու նի: Ան գոր ծու նակ տու ժո ղի օ րի -
նա կան ներ կա յա ցու ցի չը, ինչ պես ուղ ղա կիո րեն
է նշվում ՀՀ քրեա կան դա տա վա րու թյան օ -
րենսգր քի 77-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սում, ի րա -
վունք չու նի հետ վերց նել նրա նկատ մամբ քրեա -
կան օ րենսգր քով չթույ լատր ված ա րարք կա -
տա րե լու վե րա բեր յալ բեր ված բո ղո քը, հաշտ -
վել տու ժո ղի, կաս կած յա լի, մե ղադր յա լի հետ,
հետ վերց նել դա տա վա րու թյան` իր կող մից ներ -
կա յաց վող մաս նակ ցի ներ կա յաց րած բո ղո քը:
Ա վե լին, նույն հոդ վա ծի 5-րդ մա սում ընդգծ ված
է, որ տու ժո ղի, քա ղա քա ցիա կան հայց վո րի,
կաս կած յա լի, մե ղադր յա լի օ րի նա կան ներ կա -
յա ցու ցիչն ի րա վունք չու նի կա տա րել դա տա -
վա րու թյա նը` իր կող մից ներ կա յաց վող մաս -
նակ ցի շա հե րին հա կա սող որևէ գոր ծո ղու թյուն:

Ինչ վե րա բե րում է սահ մա նա փակ գոր ծու -
նակ տու ժո ղի օ րի նա կան ներ կա յա ցուց չին, ա -
պա վեր ջինս, օժտ ված է բա ցա ռա պես իր նկատ -
մամբ քրեա կան օ րենսգր քով չթույ լատր ված ա -
րարք կա տա րե լու վե րա բեր յալ բեր ված բո ղո քը
հետ վերց նե լու, կաս կած յա լի, մե ղադր յա լի հետ
հաշտ վե լու, իր շա հե րի պաշտ պա նու թյան հա -
մար ներ կա յաց ված բո ղո քը հետ վերց նե լու վե -
րա բեր յալ իր կող մից ներ կա յաց վող սահ մա նա -
փակ գոր ծու նակ մաս նակ ցի մտադ րու թյան մա -
սին ի մա նա լու և այդ ո րո շում նե րին հա մա ձայն -
վե լու կամ չհա մա ձայն վե լու ի րա վունք՝ ա ռանց
դրանց վրա ազ դե լու որևէ հնա րա վո րու թյան:

Տե ղին է նկա տել, որ տու ժո ղի օ րի նա կան
ներ կա յա ցուց չի ի րա վունք նե րի վե րոնշ յալ քննար -
կու մը ոչ միայն չի լու ծում դի տարկ վող հիմ նա -
հար ցը, այլ ա վե լի է խո րաց նում այն՝ ան գոր ծու -
նակ և սահ մա նա փակ գոր ծու նակ տու ժող նե րի
օ րի նա կան ներ կա յա ցու ցիչ նե րի քրեա դա տա -
վա րա կան լիա զո րու թյուն նե րի սահ ման ներ գծե -
լով քրեա դա տա վա րա կան գոր ծու նա կու թյան,
ան գոր ծու նա կու թյան կամ սահ մա նա փակ գոր -
ծու նա կու թյան վե րա բեր յալ ի րա վա կար գա վո -
րում նե րի բա ցա կա յու թյան պայ ման նե րում: ՀՀ
քրեա կան դա տա վա րու թյան օ րենս գիր քը, չսահ -
մա նե լով քրեա դա տա վա րա կան գոր ծու նա կու -
թյան սկիզ բը, դրա սահ մա նա փակ ման հիմքն
ու ըն թա ցա կար գե րը, ի րա վա կի րա ռո ղին մե -
խա նի կո րեն տե ղա փո խում է քա ղա քա ցիաի րա -
վա կան գոր ծու նա կու թյան վե րա բեր յալ կար գա -
վո րում նե րի դաշտ այն դեպ քում, երբ դրանք
քա ղա քա ցիա կան ի րա վունք ներ ձեռք բե րե լու,
քա ղա քա ցիա կան պար տա կա նու թյուն ներ ստեղ -
ծե լու և դ րանք կա տա րե լու նրա հնա րա վո րու -
թյունն են սահ մա նում: Քա ղա քա ցիա կան և ք -
րեա դա տա վա րա կան ի րա վունք նե րի բո վան -
դա կու թյան ու նշա նա կու թյան ան հեր քե լի տար -
բե րու թյուն նե րը թույլ չեն տա լիս այդ կար գա վո -
րում նե րը կի րա ռե լի հա մա րել քրեա կան դա -
տա վա րու թյու նում:

Ամ փո փե լով վե րոգր յա լը՝ պետք է ար ձա -
նագ րել, որ ՀՀ քրեա կան դա տա վա րու թյան օ -
րենս գիր քը, հաշտ վե լու ի րա վուն քը հա մա րե լով
ան ձից ան բա ժա նե լի, տու ժո ղի օ րի նա կան ներ -
կա յա ցուց չի կամ որևէ այլ ան ձի հա մար չի նա -
խա տե սում ան չա փա հա սի նկատ մամբ մաս նա -
վոր հե տապնդ ման են թա կա հան ցա գոր ծու -
թյուն կա տա րած ան ձի դեմ բո ղոք չներ կա յաց -



նե լու կամ նրա հետ հաշտ վե լու հնա րա վո րու -
թյուն: Հետևա բար, մաս նա վոր մե ղադ րան քի
գոր ծե րով քրեա կան հե տապն դու մից հրա ժար -
վելն այն հիմ քով, որ ան չա փա հաս տու ժո ղի օ -
րի նա կան ներ կա յա ցու ցի չը բո ղոք չի ներ կա -
յաց րել հան ցանք կա տա րած ան ձի դեմ կամ
հաշտ վել է նրա հետ, օ րի նա կան չէ:

Գոր ծող ի րա վա կար գա վո րում նե րի պայ -
ման նե րում առ կա երկ րորդ մո տեց ման հիմ քում
ան չա փա հաս տու ժո ղի տա րի քա յին ա նօգ նա -
կա նու թյան գա ղա փարն է, ո րի հի ման վրա, ի -
րաց նե լով Վճ ռա բեկ դա տա րա նի մեջ բեր ված
ի րա վա կան դիր քո րոշ ման երկ րորդ մա սը, այն
է՝ ե թե անձն իր ա նօգ նա կան վի ճա կի կամ այլ
օբ յեկ տիվ պատ ճառ նե րով չի կա րող պաշտ պա -
նել իր ի րա վունք ներն ու օ րի նա կան շա հե րը,
ա պա քրեա կան գործ հա րու ցե լու մա սին ո րո -
շում պետք է կա յաց վի ընդ հա նուր կար գով,
ան չա փա հաս տու ժո ղի նկատ մամբ կա տար ված
հան ցա գոր ծու թյան վե րա բեր յալ գոր ծե րը
քննվում են հան րա յին մե ղադ րան քի կար գով:
Ա վե լի պարզ՝ իր նկատ մամբ կա տար ված ա -
րար քի էու թյու նը, բնույ թը, դրա հա մար այն կա -
տա րած ան ձին նե րե լու, նրան քրեա կան պա -
տաս խա նատ վու թյան են թար կե լու հա մար բո -
ղոք ներ կա յաց նե լու իր ի րա վուն քը, դրա ի րաց -
ման հետևանք նե րը չգի տակ ցե լու կամ դրանք
տա րի քի պատ ճա ռով ի րաց նել չկա րո ղա նա լու
ի րա վի ճա կում օբ յեկ տի վո րեն ա ռաջ է գա լիս
տու ժո ղի շա հե րի պաշտ պա նու թյան լրա ցու ցիչ
մե խա նիզմ ներ գոր ծադ րե լու անհ րա ժեշ տու -
թյուն, իսկ որ պես այդ պի սի մե խա նիզմ՝ կա րող
է հան դես գալ հան րա յին հե տապնդ ման վա -
րույ թը:

Ինչ վե րա բե րում է ան չա փա հաս տու ժո ղի
փո խա րեն նրա նկատ մամբ հան ցանք կա տա -
րած ան ձի հետ հաշտ վե լու նրա օ րի նա կան ներ -
կա յա ցուց չի ի րա վուն քի բա ցա կա յու թյա նը, ա -
պա այն հա յե ցա կար գա յին հարց է և պայ մա -
նա վոր ված է իր նկատ մամբ կա տար ված հան -
ցա գոր ծու թյան հա մար նե րե լու ի րա վուն քի ան -
բա ժա նե լիու թյամբ: Բա ցա ռա պես ան ձը կա րող
է ո րո շել` նե րել, թե չնե րել իր նկատ մամբ հան -
ցանք կա տա րած ան ձին, հետևա բար ան չա -
փա հա սի օ րի նա կան ներ կա յա ցուց չին այդ պի -
սի բա ցար ձակ ի րա վունք վե րա պա հե լը վեր ջի -
նիս ի րա վունք նե րի արդ յու նա վետ պաշտ պա -
նու թյան ե րաշ խիք լի նել չի կա րող: 

Քն նարկ վող մո տեց ման գլխա վոր խնդի րը
տա րի քա յին ա նօգ նա կա նու թյան գա ղա փա րի
օ րենսդ րա կան ամ րագր ման բա ցա կա յու թյունն
է, ո րը բա ցար ձակ գնա հա տո ղա կա նու թյուն են -
թադ րե լով ե րե խա յի լա վա գույն շա հի դի տարկ -
ման հիմ քում, առն վազն չի կա րող ա պա հո վել
միաս նա կան ի րա վա կի րառ պրակ տի կա: Ա վե -
լի պարզ՝ ե րե խա յի տա րի քա յին ա նօգ նա կա -
նու թյան գա ղա փա րի, ե րե խա յի լա վա գույն շա -
հի գնա հատ ման չա փա նիշ նե րի օ րենսդ րա կան
ամ րագր ման բա ցա կա յու թյու նը հան գեց նում է
նրան, որ տու ժո ղի ա նօգ նա կա նու թյան մա սին
ցան կա ցած քննար կում միաս նա կան հետևու -
թյան է հան գեց նում բա ցա ռա պես այն դեպ քե -
րում, երբ տու ժո ղը ման կա հա սակ է: Այ նինչ, ա -
վե լի բարձր տա րի քի ան չա փա հաս տու ժո ղի
զար գաց ման մա կար դա կը ևս կա րող է չհա մա -
պա տաս խա նել քրեա կան վա րույթ նա խա ձեռ -
նե լու հար ցի բար դու թյա նը և մե ղադր յա լի հետ
վեր ջի նիս հաշ տու թյու նը կա րող է չբա վա րա րել
այդ դա տա վա րա կան գոր ծո նի վե րը քննարկ -
ված չա փա նիշ նե րին:

Առ կա խնդի րը լու ծե լու և ի րա վա կի րառ
պրակ տի կան հնա րա վո րինս միաս նա կա նաց -
նե լու նպա տա կով՝ ՀՀ դա տա խա զու թյան կո լե -
գիա յի 2016թ. դեկ տեմ բե րի 16-ի նիս տում ըն -
դուն ված ո րոշ մամբ, ո րի կա տա րումն ա պա -
հով վում է ՀՀ գլխա վոր դա տա խա զի 2017 թ.
հուն վա րի 31-ի թիվ 13 հրա մա նով, հանձ նա -
րար վել է 14 տա րին չլրա ցած ե րե խա յի նկատ -
մամբ կա տար ված հան ցան քի կա պակ ցու թյամբ
վա րույթն ի րա կա նաց նել հան րա յին մե ղադ րան -
քի կար գով, և ինչ պես տու ժո ղի, այն պես էլ նրա
օ րի նա կան ներ կա յա ցուց չի հետ կաս կած յա լի
կամ մե ղադր յա լի հաշ տու թյու նը հիմք չհա մա -
րել քրեա կան հե տապն դու մը դա դա րեց նե լու և
ք րեա կան գոր ծի վա րույ թը կար ճե լու հա մար՝
բա ցա ռու թյամբ այն դեպ քե րի, երբ ե րե խա յի
նկատ մամբ անզ գույշ հան ցան քը կա տար վել է
նրա ծնո ղի կող մից և նման հաշ տու թյու նը բխում
է ե րե խա յի լա վա գույն շա հե րից:

ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը, քննար -
կե լով ան չա փա հաս տու ժո ղի օ րի նա կան ներ -
կա յա ցուց չի՝ տու ժո ղի փո խա րեն բո ղոք ներ -
կա յաց նե լու, այն հետ վերց նե լու և մե ղադր յա լի
հետ հաշտ վե լու ի րա վունք նե րի բա ցա կա յու -
թյան՝ ՀՀ սահ մա նադ րու թյա նը հա մա պա տաս -
խա նու թյան հար ցը, ըստ էու թյան հա մա ձայ -
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նում է, որ տասն չորս տա րին չլրա ցած ան ձի
տա րի քը և հա սու նու թյան մա կար դա կը չեն հա -
մա պա տաս խա նում կաս կած յա լի, մե ղադր յա լի
հետ հաշտ վե լու վե րա բեր յալ հար ցի բար դու -
թյա նը: Բա ցի այդ, ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա -
տա րանն ա ռաջ է քա շում ան չա փա հաս տու ժո -
ղի շա հե րի լրա ցու ցիչ ե րաշ խա վոր ման անհ -
րա ժեշ տու թյան մա սին վկա յող ևս մի վի ճակ,
երբ կաս կած յա լի կամ մե ղադր յա լի կար գա վի -
ճա կում հենց փոք րա հա սա կի ծնողն է, իսկ որ -
պես օ րի նա կան ներ կա յա ցու ցիչ հան դես է գա -
լիս փոք րա հա սա կի մյուս ծնո ղը: Նման ի րա վի -
ճա կում ծնող նե րի միջև հնա րա վոր հաշ տու -
թյու նը՝ կախ ված տար բեր օբ յեկ տիվ և սուբ յեկ -
տիվ հան գա մանք նե րից, կա րող է բխել կամ
չբխել ե րե խա յի լա վա գույն շա հե րից: 

ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը, հիմք
ըն դու նե լով ՀՀ սահ մա նադ րու թյան 37-րդ հոդ -
վա ծի դրույթ նե րը, ՄԱԿ-ի Գլ խա վոր ա սամբ -
լեա յի 1989 թվա կա նի նո յեմ բե րի 20-ի 44/25
բա նաձևով ըն դուն ված և 1990 թվա կա նի սեպ -
տեմ բե րի 2-ին ու ժի մեջ մտած` Ե րե խա յի ի րա -
վունք նե րի մա սին կոն վեն ցիան, ա ռաջ է քա շել
մաս նա վոր մե ղադ րան քի գոր ծե րով ան չա փա -
հաս տու ժո ղի շա հե րի պաշտ պա նու թյան հիմ -
նա կան եր կու չա փա նիշ ներ.

1. Ան չա փա հաս տու ժո ղի լսվե լու ի րա -
վունք: Ան չա փա հաս տու ժողն ի րեն վե րա բե -
րող գոր ծըն թաց նե րում պետք է լսված լի նի և
այն չպետք է պայ մա նա վոր վի նրա տա րի քով:
Ան չա փա հաս տու ժո ղի լսվե լու ի րա վունքն, ի -
հար կե, չի կա րող ձևա կան լի նել, հետևա բար,
վեր ջինս պետք է ի րա վունք ու նե նա, որ պես զի
իր կար ծի քը հաշ վի առն վի վա րույթն ի րա կա -
նաց նող մարմ նի կող մից: 

2. Ե րե խա յի լա վա գույն շահ: Ե րե խա յին
վե րա բե րող ցան կա ցած, այդ թվում՝ քրեա կան
վա րույ թին վե րա բե րող հար ցեր լու ծե լիս պետք
է հիմք ըն դու նել ե րե խա յի լա վա գույն շա հը և
տար բեր շա հե րի առ կա յու թյան ու դրանց միջև
հա կա սու թյան դեպ քում ա ռաջ նա հեր թու թյուն և
ա ռա վե լու թյուն տալ ե րե խա յի շա հին: Սահ մա -
նադ րա կան դա տա րանն ուղ ղա կիո րեն է ար -
ձա նագ րում, որ ե րե խա յի լա վա գույն շա հի գնա -
հատ ման պար տա կա նու թյու նը վա րույթն ի րա -
կա նաց նող մարմ նին է վե րա պահ ված:

Վե րոգր յա լը վկա յում է, որ ան չա փա հա սի
նկատ մամբ կա տար ված՝ մաս նա վոր հե տապնդ -

ման են թա կա հան ցա գոր ծու թյան վե րա բեր յալ
վա րույ թը հան րա յին կամ մաս նա վոր կար գով
ի րա կա նաց նե լու հար ցը լու ծե լիս գլխա վոր չա -
փա նի շը ե րե խա յի լա վա գույն շահն է: Այլ կերպ
ա սած՝ յու րա քանչ յուր դեպ քում վա րույթն ի րա -
կա նաց նող մար մի նը պետք է ո րո շի` կոնկ րետ
դեպ քում ան չա փա հա սի նկատ մամբ կա տար -
ված հան ցա գոր ծու թյան վե րա բեր յալ վա րույ թը
մաս նա վո՞ր, թե` հան րա յին կար գով ի րա կա -
նաց նե լը, այն կա տա րած ան ձին քրեա կան պա -
տաս խա նատ վու թյան են թար կե՞ լը, թե` չեն թար -
կելն է բխում ե րե խա յի լա վա գույն շա հից: Թեև
ե րե խա յի տա րի քը կենտ րո նա կան տեղ է զբա -
ղեց նում այդ հան գա ման քը գնա հա տե լիս, ա -
վե լին` ՀՀ Սահ մա նադ րա կան դա տա րանն ուղ -
ղա կիո րեն է շեշ տում հենց տասն չորս տա րին
չլրա ցած ան ձանց տա րի քի ան հա մա պա տաս -
խա նու թյու նը կաս կած յա լի, մե ղադր յա լի հետ
հաշտ վե լու վե րա բեր յալ հար ցի բար դու թյա նը,
սա կայն այն չի կա րող միակ չա փա նի շը լի նել
ե րե խա յի լա վա գույն շա հը ո րո շե լու հար ցում։
Դեռ ա վե լին, ՀՀ Սահ մա նադ րու թյու նը հստակ
նա խա տե սում է ե րե խա յի` իր կար ծիքն ար տա -
հայ տե լու ի րա վուն քը, ո րը նաև նշա նա կում է,
որ վեր ջինս ի րա վունք ու նի դիր քո րո շում հայտ -
նել քրեա կան դա տա վա րու թյան յու րա քանչ յուր
փու լում, մաս նա վո րա պես այն հար ցե րով, ո -
րոնք վե րա բե րում են ի րեն: Այլ կերպ ա սած՝ մի
շարք դեպ քե րում 14 տա րին չլրա ցած ան չա -
փա հասն, ի րաց նե լով իր լսվե լու ի րա վուն քը,
կա րող է ար տա հայ տել իր հստակ կամ քը, ո րը
գոր ծի մյուս հան գա մանք նե րի հա մա տեքս տում
կա րող է են թադ րել, որ վեր ջի նիս լա վա գույն
շա հից է բխում հենց հաշ տու թյան հիմ քով հան -
ցանք կա տա րած ան ձին պա տաս խա նատ վու -
թյու նից ա զա տե լը։ 

Մեջ բեր ված ի րա վա կի րառ դա տա կան
պրակ տի կան, սա կայն, վկա յում է, որ առ կա ի -
րա վա կար գա վո րում նե րի և ի րա վա մեկ նա բա -
նու թյուն նե րի բազ մա զա նու թյան և դ րան ցում
հա յե ցա կար գա յին տար բե րու թյուն նե րի պատ -
ճա ռով վե րը նշված եր կու չա փա նիշ նե րը գործ -
նա կա նում ի րաց ված չեն կամ ի րաց ված են
խիստ տար բե րակ ված: Այս հան գա ման քը ոչ
միայն չլուծ ված է թող նում քննարկ ված տե սա -
գործ նա կան խնդի րը, այլև վտան գում է ան չա -
փա հաս տու ժող նե րի ու նրանց նկատ մամբ հան -
ցանք կա տա րած ան ձանց ի րա վունք ներն ու օ -



րի նա կան շա հե րը: Առ կա խնդի րը լու ծե լու հա -
մար անհ րա ժեշտ է. 

1. ՀՀ քրեա կան դա տա վա րու թյան օ րենս -
գրքում ամ րագ րել տա րի քա յին ա նօգ նա կա նու -
թյան գա ղա փա րը, դրա տա րի քա յին սահ ման -
նե րը՝ նա խա տե սե լով այդ դեպ քե րում ան չա -
փա հաս նե րի նկատ մամբ կա տար ված մաս նա -
վոր հե տապնդ ման են թա կա հան ցա գոր ծու -
թյուն նե րի դեպ քե րով ան կախ նրանց կող մից
բո ղոք ներ կա յաց նե լուց դա տա խա զի կող մից
վա րույ թը հան րա յին մե ղադ րան քի կար գով
սկսե լու և շա րու նա կե լու ի րա վա սու թյուն։ Մաս -
նա վոր մե ղադ րան քից հան րա յին մե ղադ րան -
քի անց ման հար ցը լու ծե լիս որ պես չա փա նիշ
պետք է սահ մա նել «ե րե խա յի լա վա գույն շա -
հը»։ Այլ կերպ ա սած՝ ան կախ ան չա փա հաս
տու ժո ղի կող մից քրեա կան հայց հա րու ցե լուց`
դա տա խազն ի րա վա սու պետք է լի նի մաս նա -
վոր հե տապնդ ման են թա կա հան ցա գոր ծու -
թյուն նե րով նա խա ձեռ նել քրեա կան վա րույթ,
ե թե ան չա փա հասն իր ա նօգ նա կան վի ճա կի
կամ են թադր յալ վնաս պատ ճա ռո ղից կախ վա -
ծու թյան մեջ լի նե լու պատ ճա ռով չի կա րող
պաշտ պա նել իր ի րա վա չափ շա հե րը և ե թե դա
բխում է նրա լա վա գույն շա հից: Այս դեպ քում
քրեա կան վա րույ թը պետք է ի րա կա նաց վի ՀՀ
քրեա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քով սահ -
ման ված ընդ հա նուր կար գով:

2. ՀՀ քրեա կան դա տա վա րու թյան օ րենս -
գրքում կամ դա տա կան ի րա վուն քում սահ մա -
նել «ե րե խա յի լա վա գույն շա հի» չա փո րո շիչ նե -
րը, որ պես այդ պի սիք դի տար կե լով, ի թիվ այլ -
նի՝

 ե րե խա յի տա րի քը,
 ե րե խա յի կամ քը, դրա բո վան դա կու թյան

և այն ար տա հայ տե լու ե ղա նա կի ա ռանձ -
նա հատ կու թյուն նե րը, գի տակց ված լի -
նե լու աս տի ճա նը, ծնո ղի կամ շրջա պա -
տի կող մից ե րե խա յի կամ քի վրա ազ -
դե լու հնա րա վո րու թյու նը,

 ե րե խա յի օ րի նա կան ներ կա յա ցուց չի,
ծնո ղի դիր քո րո շու մը,

 ե րե խա յի նկատ մամբ կա տար ված հան -
ցան քի բնույ թը, հան րա յին վտան գա վո -
րու թյան աս տի ճա նը, դրա հետևանք նե -
րը` հան ցա գոր ծու թյամբ պատ ճառ ված
կոնկ րետ վնա սը, դրա չե զո քաց ման, այ -
սինքն` վնա սի ամ բող ջա կան վե րա -

կանգն ման հնա րա վո րու թյու նը, դրա հա -
մար անհ րա ժեշտ մի ջոց նե րը, 

 հան ցա գոր ծու թյամբ պատ ճառ ված վնա -
սի հնա րա վոր հե տա գա, երկ րոր դա յին
կամ ա ծանց յալ հետևանք նե րի հնա րա -
վո րու թյու նը (օ րի նակ` ա ռող ջու թյա նը
պատ ճառ ված վնա սի դեպ քում` հե տա -
գա յում հնա րա վոր բար դու թյուն նե րի ա -
ռա ջաց ման հնա րա վո րու թյու նը, ան չա -
փա հա սի կող մից այդ բար դու թյուն նե րի
ա ռա ջաց ման հնա րա վո րու թյան գի տակ -
ցու մը),

 հան ցանք կա տա րած ան ձի վար քա գի -
ծը, վեր ջի նիս կող մից պատ ճառ ված վնա -
սի հա տուց մանն ուղղ ված մի ջոց ներ ձեռ -
նար կե լը,

 հան ցանք կա տա րած ան ձի և ան չա փա -
հաս տու ժո ղի միջև գո յու թյուն ու նե ցող
կա պը (ազ գակ ցա կան, ըն կե րա կան),
նրանց միջև հա րա բե րու թյուն նե րը հան -
ցա գոր ծու թյու նից ա ռաջ և դ րա նից հե -
տո,

 ան կախ տու ժո ղի կամ քից հան ցանք կա -
տա րած ան ձի նկատ մամբ քրեա կան հե -
տապն դում ի րա կա նաց նե լու հնա րա վոր
ազ դե ցու թյու նը նրանց հա րա բե րու թյուն -
նե րի վրա և այլն։

Վա րույթն ի րա կա նաց նող մար մի նը յու րա -
քանչ յուր դեպ քում մի ջոց ներ պետք է ձեռ նար -
կի վե րը նշված հան գա մանք նե րը պար զե լու
ուղ ղու թյամբ: Նկա տի ու նե նա լով, որ իր նկատ -
մամբ հան ցանք կա տա րած ան ձին քրեա կան
պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե լու կա պակ -
ցու թյամբ բո ղո քե լու, բո ղո քից հրա ժար վե լու
կամ մե ղադր յա լի, կաս կած յա լի հետ հաշտ վե լու
վե րա բեր յալ ան չա փա հաս տու ժո ղի ի րա կան
կամ քը, այն ար տա հայ տե լու ու նա կու թյու նը, դրա
բո վան դա կու թյան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը,
գի տակց ված լի նե լու աս տի ճա նը, ծնո ղի կամ
այլ ան ձանց կող մից դրա վրա ազ դե ցու թյան
հնա րա վո րու թյու նը և վե րը նշված մյուս հան -
գա մանք նե րը պար զե լու և գ նա հա տե լու հա մար
կա րող են պա հանջ վել գի տու թյան բնա գա վա -
ռի հա տուկ գի տե լիք ներ, ուս տի այդ նպա տա -
կով կա րող է նշա նակ վել նաև դա տա հո գե բա -
նա կան փոր ձաքն նու թյուն: Հա մակ ցու թյան մեջ
գնա հատ ման են թա կա նշված հան գա մանք նե -
րը ճշգրիտ պար զե լու լրջա գույն ե րաշ խիք կա -
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րող է լի նել նաև ան չա փա հա սի հար ցաքն նու -
թյու նը, ո րի շրջա նակ նե րում վեր ջի նիս հար -
ցադ րում ներ են կա տար վե լու նշված հան գա -
մանք նե րի շուրջ, հո գե բա նի մաս նակ ցու թյամբ
կա տա րե լու պար տա դիր պա հանջ սահ մա նե լը: 

Ներ կա յաց ված լու ծում նե րը բա վա րար ե -
րաշ խիք կա րող են լի նել վեր հան ված խնդիր -
նե րը չե զո քաց նե լու և հան ցա գոր ծու թյու նից տու -
ժած ան չա փա հաս նե րի ու նրանց նկատ մամբ
հան ցանք կա տա րած ան ձանց ի րա վունք նե րի
և օ րի նա կան շա հե րի հա վա սա րակշռ ված պաշտ -
պա նու թյունն ա պա հո վե լու հա մար: Թեև այդ

լու ծում նե րը ներ կա յաց ված են հենց ան չա փա -
հաս նե րի շա հե րի պաշտ պա նու թյան ա ռանձ -
նա հատ կու թյուն նե րի հաշ վառ մամբ, սա կայն
դրանք ընդ հա նուր ու ղե նիշ կա րող են լի նել ընդ -
հան րա պես քրեա կան վա րույ թում ա նօգ նա կան
տու ժող նե րի շա հե րի պաշտ պա նու թյու նը ե րաշ -
խա վո րե լու հա մար` ընդ հա նուր ա նօգ նա կա նու -
թյան գա ղա փա րի ամ րագր ման և այդ ան ձանց
նկատ մամբ կա տար ված հան ցա գոր ծու թյան վե -
րա բեր յալ վա րույթն ան կախ նրանց կամ քից
հան րա յին կար գով ի րա կա նաց նե լու հնա րա վո -
րու թյուն ամ րագ րե լու միջոցով: 



Քրեա դա տա վա րա կան հար կադ րան քի մի -
ջոց նե րը քրեա կան դա տա վա րու թյան սուբ յեկտ -
նե րի ոչ ի րա վա չափ գոր ծո ղու թյուն նե րի հար -
կադ րա կան խա փան ման ու նա խազ գու շաց -
մանն ուղղ ված օ րեն քով նա խա տես ված այն մի -
ջոց ներն են, ո րոնք քրեա դա տա վա րա կան ո -
լոր տում կի րառ վում են դրա հա մար լիա զոր -
ված պե տա կան մար մին նե րի և պաշ տո նա տար
ան ձանց կող մից հա մա պա տաս խան հիմ քե րի
առ կա յու թյան դեպ քում և կար գով, դա տա վա -
րա կան բո լոր ե րաշ խիք նե րի պահ պան մամբ և
նպա տակ են հե տապն դում ա պա հո վել քրեա -
կան դա տա վա րու թյան խնդիր նե րի ի րա կա նա -
ցու մը1։ Ստաց վում է, որ դա տա վա րա կան հար -
կադ րան քի մի ջոց նե րը կի րառ վում են միայն օ -
րեն քով սահ ման ված կար գով և ուղղ ված են
քրեա կան դա տա վա րու թյան ընդ հա նուր խնդիր -
նե րի լուծ մա նը:

Դա տա վա րա կան հար կադ րան քի մի ջոց է
նաև պաշ տո նա վա րու թյան ժա մա նա կա վոր դա -
դա րե ցու մը2։

ՀՀ Քրեա կան դա տա վա րու թյան օ րենս -
գրքի (այ սու հետ՝ ՀՀ ՔԴՕ) 152-րդ հոդ վա ծի ա -
ռա ջին մա սի հա մա ձայն՝ դա տա խա զը, ինչ պես
նաև դա տա խա զի հա մա ձայ նու թյամբ՝ քննիչն
ի րա վունք ու նի ժա մա նա կա վոր դա դա րեց նել
հան րա յին ծա ռա յու թյան մեջ գտնվող կաս կած -
յա լի կամ մե ղադր յա լի պաշ տո նա վա րու թյու նը,
ե թե բա վա րար հիմ քեր կան են թադ րե լու, որ
պաշ տո նում մնա լով նա կխո չըն դո տի մինչ դա -
տա կան վա րույ թում կամ դա տա րա նում գոր ծի

քննու թյա նը, հան ցա գոր ծու թյամբ պատ ճառ ված
վնա սի հա տուց մա նը կամ կզբաղ վի հան ցա վոր
գոր ծու նեու թյամբ։

Վե րը նշված ձևա կեր պու մից հետևում է,
որ պաշ տո նա վա րու թյան ժա մա նա կա վոր դա -
դա րե ցու մը կի րառ վում է հետևյալ պայ ման նե -
րի առ կա յու թյան դեպ քում.

(ա) միայն կաս կած յա լի կամ մե ղադր յա լի
նկատ մամբ, (բ) միայն հան րա յին ծա ռա յո ղի
նկատ մամբ, (գ) պետք է բա վա րար հիմ քեր լի -
նեն են թադ րե լու, որ պաշ տո նում մնա լով տվյալ
ան ձը կխո չըն դո տի մինչ դա տա կան վա րույ թում
կամ դա տա րա նում գոր ծի քննու թյա նը, հան -
ցա գոր ծու թյամբ պատ ճառ ված վնա սի հա տուց -
մա նը, կզբաղ վի հան ցա վոր գոր ծու նեու թյամբ
(այս հիմ քե րի առ կա յու թյան մա սին կա րող են
վկա յել կաս կած յա լի կամ մե ղադր յա լի կող մից
գոր ծի հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս -
տաթղ թե րի ոչն չաց ման փոր ձը, ստու գում ներ
կամ դա տա հաշ վա պա հա կան փոր ձաքն նու թյուն
անց կաց նե լուն խո չըն դո տե լը, իր ծա ռա յա կան
են թա կա յու թյան տակ գտնվող տու ժող նե րին,
վկա նե րին, ինչ պես նաև կաս կած յալ նե րին կամ
մե ղադր յալ նե րին ցուց մունք տա լուց հրա ժար -
վե լուն կամ սուտ ցուց մունք տա լուն հար կա -
դրե լը և այլն)3, (դ) միայն դա տա խա զի կամ դա -
տա խա զի հա մա ձայ նու թյամբ՝ քննի չի ո րոշ մամբ։

Ինչ պես երևում է վե րո շա րադր յա լից, պայ -
ման նե րից մեկն այն է, որ պաշ տո նա վար ման
ժա մա նա կա վոր դա դա րեց ման դեպ քում մե -
ղադր յա լը (կաս կած յա լը) պետք է հան րա յին
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ՆԱՆԵ ՄԵԼՔՈՆՅԱՆ
ԵՊՀ, Իրավագիտության ֆակուլտետ, 
մագիստրատուրայի 2-րդ կուրսի ուսանող
____________________________________________________________________________________________________________

ä²ÞîàÜ²ì²ðàôÂÚ²Ü Ä²Ø²Ü²Î²ìàð ¸²¸²ðºòàôØÀ 
ÐÐ øðº²Î²Ü ¸²î²ì²ðàôÂÚàôÜàôØ: àðàÞ ÐÆØÜ²ÊÜ¸ÆðÜºð

1 Տե՛ս Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարություն, Գ.Ս.Ղազինյանի խմբ., Եր., ԵՊՀ հրատ., 2006,
էջ 342։

2 Մեր կարծիքով՝ պաշտոնավարության ժամանակավոր դադարեցում բառակապակցությունը տեղին չէ գործածված
գործող օրեենսգրքում, քանի որ դադարեցումը չի կարող ժամանակավոր լինել։ Ճիշտ կլինի պաշտոնավարության
ժամանակավոր դադարեցում բառակապակցության փոխարեն օգտագործել «պաշտոնավարման կասեցում»
տարբերակը: Նշենք, որ այս տեսանկյունից ողջունելի է ՀՀ Քրեական դատավարության նոր օրենսգրքի նախագծում
օգտագործված «պաշտոնավարման կասեցում» անվանումը:

3 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 383-384։
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ծա ռա յող լի նի։ Ընդ ո րում՝ պաշ տո նա վա րու -
թյան ժա մա նա կա վոր դա դա րեց ման հար ցը
պետք է քննարկ վի, ե թե հան րա յին ծա ռա յու -
թյան մեջ գտնվող մե ղադր յա լը (կաս կած յա լը)
կա տա րել է այն պի սի հան ցա գոր ծու թյուն, որն
առնչ վում է պե տա կան և տե ղա կան ինք նա կա -
ռա վար ման մար մին նե րում ծա ռա յու թյա նը կամ
քրեա կան վա րույ թով տու ժող նե րը կամ վկա նե -
րը գտնվում են հան րա յին ծա ռա յող հան դի սա -
ցող մե ղադր յա լի հետ ծա ռա յո ղա կան են թա կա -
յու թյան հա րա բե րու թյուն նե րում կամ հան րա -
յին ծա ռա յու թյան մեջ գտնվող մե ղադր յա լը
(կաս կած յա լը), օգ տա գոր ծե լով իր ծա ռա յո ղա -
կան լիա զո րու թյունն նե րը, կա րող է խո չըն դո -
տել փոր ձաքն նու թյուն նե րի և այլ քննչա կան
գոր ծո ղու թյուն նե րի կա տար մա նը4։ 

Հարկ է նշել, որ «Հան րա յին ծա ռա յու թյուն»
և «հան րա յին ծա ռա յող» հաս կա ցու թյուն նե րը
տրված են «Հան րա յին ծա ռա յու թյան մա սին»
օ րեն քում (այ սու հետ՝ Օ րենք)։ Օ րեն քի 3-րդ հոդ -
վա ծի հա մա ձայն՝ հան րա յին ծա ռա յու թյու նը
հան րա յին իշ խա նու թյան մար մին նե րին Հա յաս -
տա նի Հան րա պե տու թյան Սահ մա նադ րու թյամբ
և օ րենք նե րով վե րա պահ ված լիա զո րու թյուն -
նե րի ի րա կա նա ցումն է, որն ընդգր կում է պե -
տա կան ծա ռա յու թյու նը, հա մայն քա յին ծա ռա -
յու թյու նը և հան րա յին պաշ տոն նե րը։ Պե տա -
կան ծա ռա յու թյունն ընդգր կում է դա տա կան
ծա ռա յու թյու նը, քա ղա քա ցիա կան ծա ռա յու թյու -
նը, դի վա նա գի տա կան ծա ռա յու թյու նը, մաք -
սա յին ծա ռա յու թյու նը, հար կա յին ծա ռա յու թյու -
նը, փրկա րար ծա ռա յու թյու նը, զին վո րա կան
ծա ռա յու թյու նը (բա ցա ռու թյամբ օ րեն քով սահ -
ման ված պար տա դիր զին վո րա կան ծա ռա յու -
թյան զո րա կո չի մի ջո ցով ի րա կա նաց վող շար -
քա յին կազ մի պար տա դիր զին վո րա կան ծա -
ռա յու թյան), ազ գա յին անվ տան գու թյան մար -
մին նե րում ծա ռա յու թյու նը, ոս տի կա նու թյու նում
ծա ռա յու թյու նը, քրեա կա տա րո ղա կան ծա ռա -
յու թյու նը, դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա -
տար ման ծա ռա յու թյու նը, դա տա կան կար գադ -
րիչ նե րի ծա ռա յու թյու նը: Հան րա յին ծա ռա յու -
թյան պաշ տոն զբա ղեց նող կամ օ րեն քով սահ -

ման ված դեպ քե րում և կար գով պե տա կան կամ
հա մայն քա յին ծա ռա յու թյան կադ րե րի հա մա -
պա տաս խան ռե զեր վում գտնվող ան ձը հա -
մար վում է հան րա յին ծա ռա յող5:

Հա ջորդ պայ մա նը հա մա պա տաս խան հիմ -
քե րի առ կա յու թյունն է, ո րոն ցից խնդրա հա րույց
է հատ կա պես մե ղադր յա լի (կաս կած յա լի)՝ հան -
ցա վոր գոր ծու նեու թյամբ զբաղ վե լու հիմ քը։ Մեր
կար ծի քով՝ այս հիմքն ուղ ղա կիո րեն առնչ վում
է ան մե ղու թյան կան խա վար կա ծի հետ։ Մաս -
նա վո րա պես՝ ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 66-րդ
հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ հան ցա գոր ծու թյան հա -
մար մե ղադր վո ղը հա մար վում է ան մեղ, քա նի
դեռ նրա մեղքն ա պա ցուց ված չէ օ րեն քով սահ -
ման ված կար գով՝ դա տա րա նի՝ օ րի նա կան ու -
ժի մեջ մտած դա տավճ ռով։ Նշենք, որ «ան մե -
ղու թյան կան խա վար կա ծի սկզբուն քը կարևոր
ե րաշ խիք է ան ձի ան ձեռնմ խե լիու թյան ի րա -
վուն քի ա պա հով ման հա մար։ Այն սեր տո րեն
առնչ վում է քրեա դա տա վա րա կան հար կադ -
րան քի մի ջոց նե րի կի րառ ման հետ, քա նի որ
դրանք կի րառ վում են այն ան ձի նկատ մամբ,
որն, ըստ օ րեն քի, ան մեղ է»6։ Հաշ վի առ նե լով
այն հան գա ման քը, որ քա նի դեռ չի հաս տատ -
վել հան ցա վոր գոր ծու նեու թյուն ի րա կա նաց նե -
լու հան գա ման քը՝ չենք կա րող քննար կել այն
հար ցը, որ մե ղադր յա լը (կաս կած յա լը) հե տա -
գա յում էլ կշա րու նա կի զբաղ վել այդ պի սի հան -
ցա վոր գոր ծու նեու թյամբ։ Հետևա բար կար ծում
ենք, որ այս հիմ քը հա կա սում է ան մե ղու թյան
կան խա վար կա ծին: 

Ինչ պես նշվեց, գոր ծող օ րենսդ րու թյան հա -
մա ձայն՝ պաշ տո նա վա րու թյան ժա մա նա կա վոր
դա դա րե ցու մը կի րա ռում է դա տա խա զը կամ
դա տա խա զի հա մա ձայ նու թյամբ՝ քննի չը։ Մի
շարք երկր նե րի օ րենսդ րու թյան ու սում նա սի րու -
թյու նը ցույց տվեց, որ այս հար կադ րան քի մի ջո -
ցի կի րա ռող սուբ յեկ տե րի շրջա նա կը տար բեր
է։ Մաս նա վո րա պես՝ Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյան
քրեա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի (այ սու -
հետ՝ ՌԴ ՔԴՕ) հա մա ձայն՝ քննի չը հե տաքն նու -
թյան մարմ նի ղե կա վա րի հա մա ձայ նու թյամբ,
ինչ պես նաև հե տաքն նի չը՝ դա տա խա զի հա մա -

4 Տե՛ս Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության, Մաս 1, Հեղ. խումբ, գիտ. խմբ. Ա. Ղամբարյան,
Երևան, Տիգրան Մեծ հրատ., 2016, էջ 552։

5 Տե՛ս Հանրային ծառայության մասին ՀՀ օրենք, ՀՕ-206-Ն, ՀՀՊՏ 2018.03.29/24 (1382), 23.03.2018թ.-ի 
6 Տե՛ս Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարություն, Գ.Ս.Ղազինյանի խմբ., Եր., ԵՊՀ հրատ., 2006,

էջ 162։



ձայ նու թյամբ, միջ նոր դու թյուն են հա րու ցում դա -
տա րան կաս կած յա լի կամ մե ղադր յա լի նկատ -
մամբ պաշ տո նա վար ման ժա մա նա կա վոր կա -
սե ցում կի րա ռե լու նպա տա կով, ընդ ո րում՝ դա -
տա րա նը նման միջ նոր դու թյու նը քննար կում է
ստա նա լու պա հից 48 ժամ վա ըն թաց քում։ Բելա -
ռու սի Հան րա պե տու թյան քրեա կան դա տա վա -
րու թյան օ րենսգր քի (այ սու հետ՝ Բե լա ռու սի ՔԴՕ)
հա մա ձայն՝ դա տա խա զը, նրա տե ղա կա լը կամ
Բե լա ռու սի Հան րա պե տու թյան Քնն չա կան կո -
մի տեի նա խա գա հը, Բե լա ռու սի Հան րա պե տու -
թյան Պե տա կան անվ տան գու թյան կո մի տեի նա -
խա գա հը կամ նրա պար տա կա նու թյուն նե րը կա -
տա րող ան ձը, ինչ պես նաև քննի չը՝ դա տա խա -
զի կամ նրա տե ղա կա լի հա մա ձայ նու թյամբ, կամ
դա տա րանն ի րա վունք ու նի կի րա ռել պաշ տո -
նա վար ման ժա մա նա կա վոր կա սե ցում կաս կած -
յա լի կամ մե ղադր յա լի նկատ մամբ։ 2015 թվա -
կա նին ու ժի մեջ մտած Ղա զախս տա նի Քրեա -
կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի (այ սու հետ՝
Ղա զախս տա նի ՔԴՕ) հա մա ձայն՝ այդ պի սի ի -
րա վա սու թյամբ օժտ ված է միայն դա տա րա նը։
Գեր մա նիա յի Դաշ նա յին Հան րա պե տու թյան
քրեա կան դա տա վա րու թյան օ րենս գրքում, ո րը
հա մար վում է Եվ րո պա յի ա մե նա հին օ րենս գրքե -
րից մե կը, ևս  ամ րագր ված է, որ նման ի րա վա -
սու թյուն ու նե ցող մար մի նը դա տա րանն է։

Տե սա կան գրա կա նու թյան մեջ ա ռա ջարկ -
վում է մո տե ցում, որ ան ձի սահ մա նադ րա կան
ի րա վունք նե րի սահ մա նա փա կու մը պետք է լի -
նի դա տա կան վե րահս կո ղու թյան օբ յեկտ։ Այ -
սինքն՝ նախ նա կան դա տա կան վե րահս կո ղու -
թյան պետք է են թարկ վեն ան ձի ո րոշ սահ մա -
նադ րա կան ի րա վունք նե րի սահ մա նա փակ մանն
առնչ վող հար ցե րը։ Այս դի տանկ յու նից պետք է
նշել, որ պաշ տո նա վա րու թյան ժա մա նա կա վոր
դա դա րեց ման դեպ քում սահ մա նա փակ վում է
ան ձի՝ Սահ մա նադ րու թյամբ և կոն վեն ցիա նե -
րով ե րաշ խա վոր ված աշ խա տան քի և գոր ծու -
նեու թյան տե սակն ընտ րե լու ի րա վուն քը, և նշ -
ված ի րա վուն քի սահ մա նա փա կու մը դա տա րա -
նի վե րահս կո ղու թյան շրջա նակ նե րում ի րա կա -
նաց նե լը, մեր կար ծի քով, ճիշտ է։ Այդ կա պակ -

ցու թյամբ հարկ է վկա յա կո չել ՀՀ Վճ ռա բեկ դա -
տա րա նի (այ սու հետ՝ Վճ ռա բեկ դա տա րան) Լ.
Զար յա նի գոր ծով ո րոշ մամբ ար տա հայտ ված
դիր քո րո շում ներն առ այն, որ «(…) մինչ դա տա -
կան վա րույ թի նկատ մամբ դա տա կան վե րա -
հսկո ղու թյու նը մինչ դա տա կան վա րույ թում ան -
ձի սահ մա նադ րա կան ի րա վունք նե րի և ա զա -
տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան կարևո րա գույն
ե րաշ խիք նե րից մեկն է և դա տա խա զա կան հսկո -
ղու թյան հետ հա մա տեղ կոչ ված է ա պա հո վե լու
նա խաքն նու թյան մարմ նի գոր ծո ղու թյուն նե րի և
ո րո շում նե րի օ րի նա կա նու թյու նը և հիմ նա վոր -
վա ծու թյու նը։ Մինչ դա տա կան վա րույ թի նկատ -
մամբ ի րա կա նաց վող դա տա կան վե րահս կո ղու -
թյու նը, սա կայն, դա տա խա զա կան հսկո ղու թյան
հա մե մատ ու նի իր խնդիր նե րով պայ մա նա վոր -
ված ա ռանձ նա հատ կու թյուն ներ, ո րոնք ի րենց
հեր թին պայ մա նա վո րում են վե րահս կո ղու թյան
օբ յեկ տի, վե րահս կո ղու թյան ի րա կա նաց ման ըն -
թա ցա կար գի (դա տա վա րա կան ձևի) ըն դուն -
վող ո րո շում նե րի և դ րանց ի րա վա կան նշա նա -
կու թյան տար բե րու թյուն նե րը (...)»7։

Ինչ պես նշվեց, պաշ տո նա վա րու թյան ժա -
մա նա կա վոր դա դա րե ցու մը սահ մա նա փա կում
է ան ձի՝ ՀՀ Սահ մա նադ րու թյամբ և ՀՀ Աշ խա -
տան քա յին օ րենսդ րու թյամբ նա խա տես ված աշ -
խա տան քի ա զատ ընտ րու թյան, աշ խա տե լու և
դ րա դի մաց հա մա պա տաս խան վար ձատ րու -
թյուն ստա նա լու ի րա վունք նե րը։ Մեր խո րին
հա մոզ մամբ՝ նշված ի րա վունք նե րի սահ մա նա -
փա կում նե րը պետք է կի րառ վեն դա տա կան վե -
րահս կո ղու թյան շրջա նակ նե րում։ Դա տա կան
վե րահս կո ղու թյու նը, ինչ պես նշում է Վճ ռա բեկ
դա տա րա նը, դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի -
րա վուն քի արդ յու նա վետ ի րա կաց ման ե րաշ -
խիք նե րից մեկն է ինչ պես դա տա վա րու թյան
մաս նա կից նե րի և այլ ան ձանց ի րա վունք նե րի
և ա զա տու թյուն նե րի, օ րի նա կան շա հե րի պաշտ -
պա նու թյան ա պա հով ման, այն պես էլ վե րոնշ -
յալ ան ձանց խախտ ված ի րա վունք նե րի և ա զա -
տու թյուն նե րի վե րա կանգն ման տե սանկ յու նից8։ 

Գոր ծող օ րենսգր քի 278-րդ հոդ վա ծը սահ -
մա նում է, որ դա տա րա նը քննում է ան ձի հիմ -
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7 Տե՛ս Լաուրա Գարեգինի Զարյանի գործով Վճռաբեկ դատարանի 2010 թվականի փետրվարի 12-ի թիվ ԵԿԴ/0081/11/09
որոշման 13-րդ կետը։ 

8 Տե՛ս Դավիթ Վարոսյանի գործով Վճռաբեկ դատարանի 2014 թվականի դեկտեմբերի 16-ի թիվ ՇԴ/0005/11/14
որոշման 22-րդ կետը։ 
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նա կան ի րա վունք նե րը և ա զա տու թյուն նե րը սահ -
մա նա փա կող դա տա վա րա կան հար կադ րան քի
մի ջոց ներ կի րա ռե լու վե րա բեր յալ միջ նոր դու -
թյուն նե րը: ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 2-րդ գ լու խը,
որ տեղ զե տեղ ված են մար դու և քա ղա քա ցու
հիմ նա կան ի րա վունք ներն ու ա զա տու թյուն նե -
րը, ամ րագ րել է աշ խա տան քի ա զատ ընտ րու -
թյան ի րա վուն քը։ Կար ծում ենք՝ այս պայ ման նե -
րում օ րենսդ րու թյան մեջ պետք է կա տար վի փո -
փո խու թյուն, և ամ րագ րում ստա նա այն նոր մը,
որ քննի չը՝ դա տա խա զի հա մա ձայ նու թյամբ, ինչ -
պես նաև դա տա խա զը ի րա վունք ու նեն միջ նոր -
դել դա տա րան, որ պես զի կաս կած յա լի կամ մե -
ղադր յա լի նկատ մամբ կի րառ վի պաշ տո նա վա -
րու թյան ժա մա նա կա վոր դա դա րե ցում։ 

Այս ա ռու մով ընդ դի մա խոս նե րը հնա րա վոր
է բարձ րա ձայ նեն այն հար ցը, որ այդ պի սիով
կծան րա բեռն վեն դա տա րան նե րը։ Նշենք, որ
մեր հար ցում նե րի արդ յուն քում ստաց ված տվյալ -
նե րը վկա յում են այն մա սին, որ տա րե կան
կտրված քով պաշ տո նա վա րու թյան ժա մա նա կա -
վոր դա դա րեց ման մի քա նի ո րո շում է կա յաց -
վում։ Մաս նա վո րա պես՝ 2017 թվա կա նի ըն թաց -
քում ՀՀ քննչա կան կո մի տեի տա րած քա յին ստո -
րա բա ժա նում նե րում կա յաց վել է 4 ո րո շում, ո -
րից մե կի կի րառ մա նը դա տա խա զը հա մա ձայ -
նու թյուն չի տվել։ Կար ծում ենք՝ մեր ներ կա յաց -
րած փաս տարկ նե րը վկա յում են այն մա սին, որ
դա տա րա նին նման ի րա վա սու թյուն վե րա պա -
հե լը ծան րա բեռն վա ծու թյուն չի ա ռա ջաց նի։ Դեռ
ա վե լին՝ դա տա կան ե րաշ խի քը կնպաս տի ան ձի
հիմ նա կան ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի
ա ռա վել բարձր պաշտ պան վա ծու թյա նը։

Պետք է ար ձա նագ րել, որ այս հար ցի վե -
րա բեր յալ բա վա կա նա չափ հե տաքր քիր կար -
գա վո րում ներ առ կա են Նա խագ ծի շրջա նակ -
նե րում։ Նա խագ ծի 126-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի
հա մա ձայն՝ հան րա յին ծա ռա յող հան դի սա ցող
մե ղադր յա լի պաշ տո նա վա րու թյու նը ի րա վա սու
մարմ նի ո րոշ մամբ կա րող է կա սեց վել, ե թե

բա վա րար հիմ քեր կան են թադ րե լու, որ պաշ -
տո նա վա րու մը շա րու նա կե լով նա կխո չըն դո տի
վա րույ թի ըն թաց քին, են թադր յալ հան ցա գոր -
ծու թյամբ պատ ճառ ված վնա սի հա տուց մա նը
կամ կզբաղ վի հան ցա վոր գոր ծու նեու թյամբ։
Նա խագ ծի 122-րդ հոդ վա ծի 3-րդ և 4-րդ մա սի
հա մա ձայն՝ մինչ դա տա կան վա րույ թում Նա -
խագ ծի 115-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սի 3-8-րդ կե -
տե րով նա խա տես ված այ լընտ րան քա յին խա -
փան ման մի ջոց նե րը կա րող է կի րա ռել՝

1. քննի չը՝ մինչև մե ղադ րա կան եզ րա կա -
ցու թյու նը քրեա կան գոր ծի հետ միա -
սին դա տա խա զին հանձ նե լը,

2. հսկող դա տա խա զը՝ մե ղադ րա կան եզ -
րա կա ցու թյու նը քրեա կան գոր ծի հետ
միա սին քննի չից ստա նա լու պա հից
մինչև այն դա տա րան հանձ նե լը,

3. դա տա րա նը՝ խա փան ման մի ջոց կի րա -
ռե լու կամ կի րառ ված խա փան ման մի -
ջո ցի ժամ կե տը եր կա րաց նե լու միջ նոր -
դու թյու նը լու ծե լիս։

Նա խագ ծում նշվում է նաև, որ «115-րդ հոդ -
վա ծի 4-րդ մա սի 3-4-րդ կե տե րով (գրավ, պաշ -
տո նա վար ման կա սե ցում) նա խա տես ված այ -
լընտ րան քա յին մի ջոց նե րը քննի չը կա րող է կի -
րա ռել բա ցա ռա պես հսկող դա տա խա զի հա -
մա ձայ նու թյամբ»։

Նա խագ ծի կար գա վո րում նե րի պա րա գա -
յում նկա տում ենք, որ պաշ տո նա վար ման կա -
սե ցու մը կի րառ վում է միայն հան րա յին ծա ռա -
յու թյան մեջ գտնվող մե ղադր յա լի նկատ մամբ9։ 

Բա ցի այդ, Նա խագ ծով նշված խա փան -
ման մի ջո ցը կի րա ռե լու ի րա վա սու թյուն ու նե ցող
սուբ յեկտ ներն են քննի չը՝ հսկող դա տա խա զի
հա մա ձայ նու թյամբ, հսկող դա տա խա զը և դա -
տա րա նը։ Ընդ ո րում՝ քննի չը նման ի րա վա սու -
թյուն ու նի մինչև մե ղադ րա կան եզ րա կա ցու թյու -
նը քրեա կան գոր ծի հետ միա սին դա տա խա զին
հանձ նե լը, իսկ հսկող դա տա խա զը՝ մե ղադ րա -
կան եզ րա կա ցու թյու նը քրեա կան գոր ծի հետ

9 Վերոնշյալ հարցի կապակցությամբ Նախագծի մոտեցումը հետևյալն է. անձի տեսանկյունից որևիցե տարբերություն
չկա՝ իրեն ինչ ես անվանում՝ կասկածյալ, թե մեղադրյալ, պետք է ելնել անձի փաստացի վիճակից: Տվյալ անձը
պետության անունից մեղադրվում է պաշտոնապես հանցանք կատարելու մեջ: Երբ պետությունը անձին մեղադրում
է հանցանք կատարելու մեջ, տվյալ անձը ստանում է պաշտպանություն, որն անհրաժեշտ է տվյալ մեղադրանքից
պաշտպանվելու համար: Քանի որ «կասկածանք» և «մեղադրանք» հասկացությունների մեջ բովանդակային
առումով տարբերություն չկա (շեմերի մասին է խոսքը), դրա համար Նախագծում փորձ է արվել խուսափել նման
ձևականությունից, ուստի Նախագիծը հրաժարվել է «կասկածյալ» սուբյեկտից և միասնական դատավարական
կարգավիճակ սահմանել քրեական հետապնդման ենթարկված անձի համար:



միա սին քննի չից ստա նա լու պա հից մինչև այն
դա տա րան հանձ նե լը։ Ինչ վե րա բե րում է դա -
տա րա նի ի րա վա սու թյա նը, ա պա նշենք, որ այն
նո րույթ է ՀՀ քրեա կան օ րենսդ րու թյան շրջա -
նակ նե րում։ Նա խագ ծի ի րա վա կար գա վո րում -
նե րի հա մա ձայն՝ դա տա րա նը այս խա փան ման
մի ջո ցը կա րող է կի րա ռել այն դեպ քում, երբ
միջ նոր դու թյուն է ներ կա յաց վում դա տա րան կա -
լան քի, տնա յին կա լան քի կամ վար չա կան հսկո -
ղու թյան կի րառ ման, սա կայն դա տա րա նը, ի
տա բե րու թյուն գոր ծող օ րենսգր քի, միջ նոր դու -
թյու նը մեր ժե լու կամ ամ բող ջու թյամբ բա վա րա -
րե լու մա սին ո րո շում ներ ըն դու նե լուց բա ցի, կա -
րող է իր ի րա վա սու թյան շրջա նակ նե րում միջ -
նոր դու թյու նը մաս նա կի բա վա րա րել, երբ հան -
գի այն հետևու թյան, որ մե ղադր յա լի պատ շաճ
վար քա գիծն ա պա հո վե լը հնա րա վոր է ա ռա վել
մեղմ խա փան ման մի ջո ցի կամ խա փան ման մի -
ջոց նե րի հա մակ ցու թյան կի րառ մամբ կամ մե -
ղադր յա լի օ րի նա կան վար քա գի ծը հնա րա վոր է
ա պա հո վել միջ նորդ ված խա փան ման մի ջո ցի՝
ա ռա վել մեղմ պայ ման նե րով կի րառ մամբ (կա -
լան քի կամ տնա յին կա լան քի ա ռա վել կարճ
ժամ կե տով, վար չա կան հսկո ղու թյան ա ռա վել
բա րեն պաստ պայ ման նե րով։ Բա ցի այդ, Նա -
խա գի ծը դա տա րա նին հնա րա վո րու թյուն է ըն -
ձե ռում խա փան ման մի ջո ցի ժամ կե տի եր կա -
րաց ման հար ցը քննար կե լիս ևս  ո րո շում կա յաց -
նել այն մաս նա կի բա վա րա րե լու մա սին։ Բե -
րենք պրակ տիկ օ րի նակ։ Քն նի չը միջ նոր դում է
դա տա րան, որ ան ձի նկատ մամբ կի րառ վի կա -
լան քը որ պես խա փան ման մի ջոց, սա կայն դա -
տա րա նը, օգտ վե լով իր ի րա վա սու թյու նից, մաս -
նա կի է բա վա րա րում միջ նոր դու թյու նը՝ կա լան -
քի փո խա րեն կի րա ռե լով, օ րի նակ, այ լընտ րան -
քա յին խա փան ման մի ջոց նե րից պաշ տո նա վար -
ման կա սե ցու մը կամ եր կու խա փան ման մի ջոց՝
գրավ և պաշ տո նա վար ման կա սե ցում։ Խա փան -
ման մի ջո ցի ժամ կե տի եր կա րաձգ ման դեպ քում
ևս դա տա րանն ի րա վա սու է կի րա ռել այ լընտ -
րան քա յին խա փան ման մի ջոց ներ, ե թե հան գի
այն հա մոզ ման, որ խա փան ման մի ջո ցի ժամ -
կե տը եր կա րաց նե լու փո խա րեն մե ղադր յա լի
պատ շաճ վար քա գի ծը հնա րա վոր է ա պա հո վել
ա ռա վել մեղմ խա փան ման մի ջո ցի կամ խա -

փան ման մի ջոց նե րի հա մակ ցու թյան կի րառ -
մամբ։ Մեր կար ծի քով՝ Նա խագ ծի նման կար -
գա վո րումն ի րա վա չափ չէ։ Մաս նա վո րա պես՝
դա տա րա նը եր բեք չպետք է դառ նա, այս պես
ա սած, «քննիչ» և մատ նա շի՝ ո՛ր խա փան ման
մի ջո ցը կա րող է կի րառ վել ան ձի նկատ մամբ։
Դա տա րանն ի րա վա սու է քննար կել և սահ մա -
նա փակ վել բա ցա ռա պես ի րեն ներ կա յաց ված
միջ նոր դու թյան սահ ման նե րով։ Քն նի չի բա ցա -
ռիկ ի րա վա սու թյունն է ո րո շել, թե ո՛ր խա փան -
ման մի ջո ցը ընտ րի, դա տա րա նը կի րա ռո ղի դեր
է կա տա րում, այ սինքն՝ քննի չի ու դա տա րա նի
գոր ծա ռույթ նե րը չպետք է նույ նա նան։ 

Հարկ է նշել նաև, որ Նա խա գիծն ուղ ղա -
կիո րեն ամ րագ րում է, որ խա փան ման մի ջոց
կի րա ռե լու մա սին ո րո շու մը են թա կա է դա տա -
կան բո ղո քարկ ման։ Ընդ ո րում՝ մինչ դա տա -
կան (վա րույ թա յին) ակ տե րի դեմ բո ղոք նե րը
կա րող են ներ կա յաց վել դա տա րան՝ միայն ի -
րա վա սու դա տա խա զին բո ղո քար կե լու և նրա
կող մից չբա վա րար վե լու դեպ քում։ Իսկ վե րաքն -
նիչ և վճ ռա բեկ ատ յան նե րում բո ղո քար կումն
ի րա կա նաց վում է Նա խագ ծի՝ «Հա տուկ վե րա -
նա յու մը» 48-րդ գլ խի շրջա նակ նե րում։

Գործ նա կա նում հնա րա վոր են նաև ի րա վի -
ճակ ներ, երբ մինչ դա տա կան վա րույ թի ըն թաց -
քում դա տա խա զը կամ նրա հա մա ձայ նու թյամբ՝
քննի չը չկի րա ռի նշված հար կադ րան քի մի ջո ցը,
սա կայն դա տա կան վա րույ թի ըն թաց քում ծա գի
նման հար կադ րան քի մի ջոց կի րա ռե լու անհ րա -
ժեշ տու թյուն10։ Այս առն չու թյամբ հատ կան շա կան
է, որ 2015 թվա կա նին ու ժի մեջ մտած Ղա զախս -
տա նի ՔԴՕ-ում նշվում է, որ դա տա րա նը պաշ -
տո նա վար ման կա սե ցում կա րող է կի րա ռել ինչ -
պես մինչ դա տա կան վա րույ թի նկատ մամբ դա -
տա կան վե րահս կո ղու թյան շրջա նակ նե րում, այն -
պես էլ դա տաքն նու թյան ըն թաց քում, ընդ ո րում՝
կի րառ վում է ինչ պես մե ղադր յա լի ու կաս կած յա -
լի, այն պես էլ ամ բաս տան յա լի նկատ մամբ։ Նա -
խագ ծի կար գա վո րում նե րի՝ «Նախ նա կան դա -
տալ սում նե րը» վեր տա ռու թյամբ 42-րդ գլ խի շրջա -
նակ նե րում դա տա րա նը, ի թիվս այլ հար ցե րի,
քննարկ ման ա ռար կա է դարձ նում նաև մե ղա -
դրյա լի նկատ մամբ խա փան ման մի ջոց կի րա ռե -
լու հար ցը։ Վե րը նշված դրույթ նե րի վեր լու ծու -
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10 Տե՛ս Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարություն, Մաս 1, Հեղ. խումբ, գիտ. խմբ. Ա. Ղամբարյան,
Երևան, Տիգրան Մեծ հրատ., 2016, էջ 552։
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թյու նից ստաց վում է, որ Նա խագ ծի կար գա վո -
րում նե րի պայ ման նե րում պաշ տո նա վար ման կա -
սե ցու մը դա տա րա նը կա րող է կի րա ռել ինչ պես
մինչ դա տա կան վա րույ թի, այն պես էլ դա տա կան
քննու թյան ըն թաց քում։

Ան ձի պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քի ի րա -
կա նաց ման տե սանկ յու նից կարևոր ենք հա մա -
րում քննար կել այն հար ցը, թե արդ յոք պետք է
ժամ կետ նա խա տե սել պաշ տո նա վար ման ժա -
մա նա կա վոր դա դա րեց ման դեպ քում։ Այս հար -
ցի առն չու թյամբ Ռ. Գ. Բիկ միևը նշում է, որ դա -
տա րա նի ո րոշ ման հի ման վրա պաշ տո նա վար -
ման ժա մա նա կա վոր կա սեց ման դեպ քում պետք
է մատ նանշ վի կա սեց ման ժամ կետ11: Օ րի նակ՝
նման ժամ կետ նշվում է Ուկ րաի նա յի քրեա կան
դա տա վա րու թյան օ րենսգր քում (այ սու հետ՝ Ուկ -
րաի նա յի ՔԴՕ)։ Վեր ջի նիս հա մա ձայն՝ պաշ -
տո նա վար ման կա սե ցու մը կի րառ վում է ոչ պա -
կաս, քան 2 ա միս ժամ կե տով, ո րը կա րող է եր -
կա րաց վել դա տա խա զի միջ նոր դու թյամբ։ Ըստ
Օ. Վ. Բա լանդ յու կի՝ նման ժամ կետ նա խա տե -
սե լը հաս տատ վում է այն հան գա ման քով, որ
պաշ տո նա վար ման ժա մա նա կա վոր կա սե ցումն
իր էու թյամբ սահ մա նա փա կում է ան ձի՝ ո րո շա -
կի գոր ծու նեու թյամբ զբաղ վե լու սահ մա նադ րա -
կան ի րա վուն քը, հետևա բար պետք է հստակ
ժամ կետ ո րո շել այս դա տա վա րա կան հար կադ -
րան քի մի ջո ցի կի րառ ման հա մար՝ հնա րա վո -
րու թյուն ըն ձե ռե լով հե տա գա յում այն եր կա րաց -
նել12։ Հա մա միտ լի նե լով վե րը նշված դիր քո րո -
շում նե րին՝ կար ծում ենք, որ նման կար գա վո -
րումն ար դա րաց ված է ան ձի պաշտ պա նու թյան
ի րա վուն քի տե սանկ յու նից, և մեր օ րենսդ րու -
թյան մեջ այն ամ րա գրե լը խրա խու սե լի է։

Օ րենսգր քում առ կա թե րու թյու նե րից զատ՝
այս դա տա վա րա կան հար կադ րան քի մի ջո ցի օ -
րենսդ րա կան կար գա վոր ման հար թու թյու նում
առ կա են բա ցեր, ո րոնք կքննար կենք սույն հոդ -
վա ծի շրջա նակ նե րում։ Բա ցե րից մեկն այն է, որ
առ կախ է մնում այն հար ցը, թե պաշ տո նա վար -
ման ժա մա նա կա վոր դա դա րեց ման պա րա գա -
յում պահ պա նու՞մ է արդ յոք հան րա յին ծա ռա -
յողն իր աշ խա տա վար ձը, և ե թե ա յո, ա պա որ -

քան պետք է լի նի այն։ Սկզ բից ևեթ նշենք, որ ո -
րոշ սուբ յեկտ նե րի պա րա գա յում այս հար ցը իր
կար գա վո րումն ստա ցել է ա ռան ձին օ րենք նե րի
շրջա նակ նե րում, ո րի մա սին կխո սենք ստորև։
ԱՊՀ երկր նե րի օ րենսդ րու թյան ու սում նա սի րու -
թյու նը ցույց է տա լիս, որ վե րո նշյալ հար ցի ա ռա -
վել հե տաքրք րա կան կար գա վո րում ներն առ կա
են Բե լա ռու սի, Ղա զախս տա նի, Ռու սաս տա նի
քրեա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քե րում: Այս -
պես՝ Բե լա ռու սի ՔԴՕ-ի 131-րդ հոդ վա ծի 3-րդ
կե տի հա մա ձայն՝ պաշ տո նա վար ման ժա մա նա -
կա վոր կա սեց ման դեպ քում կաս կած յա լը կամ
մե ղադր յալն ի րա վունք ու նի ստա նալ ա մե նամս -
յա պե տա կան նպաստ, ե թե չի զբաղ վում այլ
վճա րո վի գոր ծու նեու թյամբ: 2015 թվա կա նին ու -
ժի մեջ մտած Ղա զախս տա նի ՔԴՕ-ի 158-րդ
հոդ վա ծի 7-րդ կե տի հա մա ձայն՝ պաշ տո նա վար -
ման կա սեց ման դեպ քում կաս կած յա լը, մե ղադր -
յա լը, ամ բաս տան յալն ի րա վունք ու նեն ստա նալ
ա մե նամս յա պե տա կան նպաստ նվա զա գույն աշ -
խա տա վար ձից ոչ պա կաս չա փով, ե թե նրանք
չեն կա րող աշ խա տել այլ պաշ տո նում կամ ըն -
դուն վել այլ աշ խա տան քի՝ ի րեն ցից ան կախ պատ -
ճառ նե րով: ՌԴ ՔԴO-ի 114-րդ հոդ վա ծի հա մա -
ձայն՝ պաշ տո նա վար ման ժա մա նա կա վոր կա -
սեց ման դեպ քում կաս կած յա լը կամ մե ղադր յալն
ի րա վունք ու նի ստա նալ ա մե նամս յա նպաստ, ո -
րը վճար վում է նույն օ րենսգր քի 131 հոդ վա ծի 2-
րդ մա սի 8-րդ կե տին հա մա պա տաս խան, այն է՝
ՌԴ-ում բնակ չու թյան կեն սա պա հով ման հա մար
նա խա տես ված նվա զա գույն չա փով։ Կար ծում
ենք՝ մեր օ րենսդ րու թյան մեջ առ կա այս բա ցը
պետք է լրաց նել՝ ամ րագ րե լով դրույթ առ այն,
որ մե ղադր յա լը կամ կաս կած յա լը պաշ տո նա -
վար ման ժա մա նա կա վոր դա դա րեց ման դեպ -
քում ի րա վունք ու նի ստա նալ ա մե նամս յա պե -
տա կան նպաստ՝ նվա զա գույն աշ խա տա վար ձից
ոչ պա կաս չա փով, ե թե չի կա րող աշ խա տել այլ
պաշ տո նում կամ ըն դուն վել այլ աշ խա տան քի՝ ի -
րե նից ան կախ պատ ճառ նե րով։

Ինչ վե րա բե րում է ա ռան ձին սուբ յեկտ նե -
րի լիա զո րու թյուն նե րի կա սեց մա նը, նշենք, որ
դա տա վո րի, դա տա խա զի, ոս տի կա նու թյան ծա -
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ռա յո ղի, ազ գա յին անվ տան գու թյան մար մին -
նե րի ծա ռա յո ղի, մաք սա յին ծա ռա յո ղի, հար -
կա դիր կա տա րո ղի, փրկա րար ծա ռա յու թյան
ծա ռա յո ղի լիա զո րու թյուն նե րը կա սեց վում են օ -
րեն քի ու ժով13։ Այս սուբ յեկտ նե րի աշ խա տա -
վար ձի հետ կապ ված հա րա բե րու թյու նեն րը ևս
կար գա վոր վում են հա մա նուն օ րենք նե րով։ Այս -
պես՝ «Դա տա կան օ րենս գիրք» Սահ մա նադ րա -
կան օ րեն քի 165-րդ հոդ վա ծի 1-ին և 2-րդ մա սի
հա մա ձայն՝ դա տա վո րի նկատ մամբ քրեա կան
հե տապն դում հա րու ցե լու կամ նրան ա զա տու -
թյու նից զրկե լու կա պակ ցու թյամբ դա տա վո րի
լիա զո րու թյուն նե րը կա սեց վում են Բարձ րա -
գույն դա տա կան խորհր դի ո րոշ մամբ մինչև
քրեա կան գոր ծով վա րույ թի ա վար տը: Դա տա -
վո րի լիա զո րու թյուն նե րը կա սեց նե լու ըն թաց -
քում դա տա վորն ստա նում է հա տու ցում` որ -
պես ոչ աշ խա տո ղի մեղ քով պա րա պուր դում
գտնվող14: Վե րոգր յա լից բխում է, որ դա տա վո -
րը ստա նում է ամ բողջ աշ խա տա վարձն այն
ժա մա նա կա հատ վա ծի հա մար, ո րի ըն թաց քում
գտնվել է քրեա կան հե տապնդ ման մեջ։

«Դա տա խա զու թյան մա սին» օ րեն քի հա մա -
ձայն՝ դա տա խա զի լիա զո րու թյուն նե րը կա սեց -
վում են դա տա խա զի նկատ մամբ քրեա կան հե -
տապն դում հա րուց վե լու դեպ քում՝ մինչև հա մա -
պա տաս խան վերջ նա կան ո րոշ ման ըն դու նու մը:
Դա տա խազ նե րի լիա զո րու թյուն նե րը կա սեց վում
են գլխա վոր դա տա խա զի հրա մա նով: Ինչ վե -
րա բե րում է աշ խա տա վար ձի հետ կապ ված հար -
ցին, ա պա օ րեն քը նշում է, որ դա տա խա զի լիա -
զո րու թյուն նե րի կա սեց ման ժա մա նա կա հատ վա -
ծում նրա աշ խա տա վար ձը պահ պան վում է15: 

«Ոս տի կա նու թյու նում ծա ռա յու թյան մա սին»,
«Փր կա րար ծա ռա յու թյան մա սին», «Դա տա կան
ակ տե րի հար կա դիր կա տա րումն ա պա հո վող
ծա ռա յու թյան մա սին», «Ազ գա յին անվ տան գու -
թյան մար մին նե րում ծա ռա յու թյան մա սին», «Մաք -
սա յին ծա ռա յու թյան մա սին» մա սին օ րենք նե -

րում ևս նշ վում է, թե որ դեպ քե րում են կա սեց -
վում լիա զո րու թյուն նե րը։ Ինչ վե րա բե րում է այս
սուբ յեկտ նե րի աշ խա տա վար ձի հետ կապ ված
հար ցե րին, ա պա նշենք, որ «Ոս տի կա նու թյու -
նում ծա ռա յու թյան մա սին» և «Փր կա րար ծա -
ռա յու թյան մա սին» օ րենք նե րում նշվում է, որ
աշ խա տա վար ձը վճար վում է մինչև եր կու ամս -
վա հա մար, իսկ մնա ցած վճա րու մը կա տար -
վում է գոր ծի՝ ար դա րաց նող հիմ քով ա վար տի
դեպ քում16: «Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր
կա տա րումն ա պա հո վող ծա ռա յու թյան մա սին»
օ րեն քի հա մա ձայն՝ հար կա դիր կա տա րո ղին աշ -
խա տա վարձ վճար վում է մինչև եր կու ամս վա
հա մար, իսկ մնա ցած վճա րու մը կա տար վում է
ան մե ղու թյան հիմ քով քրեա կան հե տապն դու մը
դա դա րեց նե լու կամ ար դա րաց ման դա տավ ճիռ
կա յաց նե լու դեպ քում17: Կար ծում ենք՝ ար դա րա -
ցի չէ օ րենսդ րի այն մո տե ցու մը, որ աշ խա տա -
վար ձի վճա րու մը կապ վում է միայն գոր ծի՝ ար -
դա րաց նող հիմ քի ա վար տի հետ։ Մեր խո րին
հա մոզ մամբ՝ ոչ միայն ար դա րաց նող հիմ քի, այլև
ոչ ար դա րաց նող հիմ քով քրեա կան հե տապն -
դու մը դա դա րեց նե լու պա րա գա յում աշ խա տա -
վար ձը պետք է տրա մա դրել, ո րով հետև այդ ըն -
թաց քում մե ղադր յա լը հա մար վում է ան մեղ։ 

Ո րո շա կի հե տաքրք րու թյուն է ներ կա յաց -
նում նաև այն հար ցը, թե ինչ պես է հա տուց վում
նշված հար կադ րան քի մի ջո ցի ա նօ րի նա կան
կի րառ ման հետևան քով պատ ճառ ված վնա սը:
ՀՀ ՔԴՕ-ի 63-րդ և 65-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝
կաս կած յա լը, մե ղադր յա լը ի րա վունք ու նեն ստա -
նալ քրեա կան վա րույթն ի րա կա նաց նող մարմ -
նի գոր ծո ղու թյուն նե րի հետևան քով ա նօ րի նա -
կան պատ ճառ ված վնա սի հա տու ցում: ՀՀ ՔԴՕ-
ի 66-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ ար դա րաց ված է
այն ան ձը, ո րի նկատ մամբ քրեա կան հե տապն -
դու մը դա դա րեց վել կամ քրեա կան գոր ծով վա -
րույ թը կարճ վել է սույն օ րենսգր քի 35 հոդ վա ծի
ա ռա ջին մա սի 1-3-րդ կե տե րով և երկ րորդ մա -
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13 Ուշագրավ է այն փաստը, որ ՌԴ ՔԴՕ-ի համաձայն՝ բարձրաստիճան պաշտոնատար անձանց նկատմամբ պաշտո -
նա վարման կասեցում կիրառվում է ՌԴ նախագահի որոշմամբ՝ ՌԴ Գլխավոր դատախազի միջնորդության հիման
վրա, այն էլ, երբ վերոնշյալ անձինք մեղադրվում են ծանր կամ առանձնապես ծանր հանցագործություն կատարելու
մեջ։

14 Տե՛ս ՀՀ Դատական օրենսգիրք, ՀՕ-95-Ն, ՀՀՊՏ 2018.02.12/10 (1368), 07.02.2018թ.-ի։
15 Տե՛ս Դատախազության մասին ՀՀ օրենք, ՀՕ-198-Ն ՀՀՊՏ 2017. 12. 13/74 (1349), 17. 11. 2017թ.-ի։
16 Տե՛ս Ոստիկանությունում ծառայության մասին ՀՀ օրենք, ՀՕ-401-Ն, ՀՀՊՏ 2002.08.08/32(207) 03.07.2002թ.-ի,

Փրկարար ծառայության մասին ՀՀ օրենք, ՀՕ-171-Ն, ՀՀՊՏ 2005.08.24/54(426) 08.07.2005թ.-ի:
17 Տե՛ս Դատական ակտերի հարկադիր կատարումն ապահովող ծառայության մասին ՀՀ օրենք, ՀՕ-40-Ն, ՀՀՊՏ

2004.03.31/18 (317) 18.02.2004թ.-ի:
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սով նա խա տես ված որևէ հիմ քով, կամ ո րի
նկատ մամբ կա յաց վել է ար դա րաց ման դա տավ -
ճիռ: Մեր կար ծի քով, ինչ պես աշ խա տա վար ձը,
այն պես էլ վնա սի հա տու ցու մը պետք է տրվի ոչ
միայն 35-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-3-րդ կե տե -
րով և 2-րդ մա սով (ռեա բի լի տա ցիոն հիմ քեր),
այլև նույն հոդ վա ծի 1-ին մա սի 4-13-րդ կե տե -
րով (ոչ ռեա բի լի տա ցիոն հիմ քեր) նա խա տես -
ված հիմ քե րի առ կա յու թյան դեպ քում: Նշենք,
որ գոր ծող օ րենսդ րու թյան պայ ման նե րում վնա -
սի հետ կապ ված հար ցե րը լուծ վում են ՀՀ քա -
ղա քա ցիա կան օ րենսգր քով18։ 

Հա ջորդ հար ցը, ո րին անդ րա դարձ ենք
կա տա րել սույն հոդ վա ծի շրջա նակ նե րում, այս
հար կադ րան քի մի ջո ցի ըն թա ցա կարգն է։

Գոր ծող օ րենսգր քի 152-րդ հոդ վա ծի 2-րդ
մա սի հա մա ձայն՝ կաս կած յա լի կամ մե ղադր յա լի
պաշ տո նա վա րու թյան ժա մա նա կա վոր դա դա -
րեց ման ո րո շումն ու ղարկ վում է նրա աշ խա տա -
վայ րի վար չա կազ մի ղե կա վա րին, որն ստա նա -
լուց հե տո՝ ե ռօր յա ժամ կե տում, պար տա վոր է
կա տա րել այն և դ րա մա սին տեղ յակ պա հել հա -
մա պա տաս խան ո րո շու մը կա յաց րած մարմ նին
կամ ան ձին։ Այս ա ռու մով պաշ տո նա վա րու թյան
ժա մա նա կա վոր դա դա րեց ման հա մար կի րառ -
վող ըն թա ցա կար գը պայ մա նա կա նո րեն կա րե լի
է բա ժա նել եր կու փու լի: Ա ռա ջի նը սո վո րա կան
ըն թա ցա կարգն է, այն է՝ դա տա խա զի կամ դա -
տա խա զի հա մա ձայ նու թյամբ՝ քննի չի ո րոշ ման
կա յաց ման փուլն է, երկ րոր դը՝ հա տուկ, ո րը նա -
խա տե սում է, որ այդ ո րո շումն ու ղարկ վում է
հան րա յին ծա ռա յող հան դի սա ցող պաշ տո նա -
տար ան ձի աշ խա տա կազ մի ղե կա վա րին։ Պաշ -
տո նա վա րու թյան ժա մա նա կա վոր դա դա րեց ման
մա սին ո րո շու մը կա տար ված է, ե թե վար չա կազ -
մի ղե կա վա րը, հիմք ըն դու նե լով դա տա վա րա -
կան հար կադ րան քի մի ջոց կի րա ռե լու ո րո շու մը,
գե րա տես չա կան հրա մա նով կա սեց նում է մե -
ղադր յա լի (կաս կած յա լի) պաշ տո նա վա րու թյու նը։
Վար չա կազ մի ղե կա վա րը ձեռ նարկ ված մի ջո -
ցա ռում նե րի մա սին տեղ յակ է պա հում ո րո շու մը
կա յաց րած մարմ նին կամ ան ձին19։

Գոր ծող օ րենս գիր քը կար գա վո րում է միայն
այն դեպ քը, երբ կաս կած յա լը կամ մե ղադր յա լը
ու նի վե րա դաս, ո րը աշ խա տա վայ րի վար չա -
կազ մի ղե կա վարն է, մինչ դեռ կար գա վոր ված
չեն այն դեպ քե րը, թե ում է ու ղարկ վե լու պաշ -
տո նա վա րու թյան ժա մա նա կա վոր դա դա րե ցան
մա սին ո րո շու մը, ե թե հան րա յին ծա ռա յո ղը
զբա ղեց նում է այն պի սի պաշ տոն, ո րին հա -
վակ նող նե րը նշա նակ վում կամ ընտր վում են։
Մեր բարձ րա ձայ նած հար ցի պա տաս խա նը Նա -
խագ ծում ո րո շա կի կար գա վո րում է ստա ցել։
Այս պես՝ Նա խագ ծի 126-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա -
սի հա մա ձայն՝ մե ղադր յա լի պաշ տո նա վար ման
կա սեց ման մա սին ո րո շումն ու ղարկ վում է նրա
ան մի ջա կան վե րա դա սին, իսկ այդ պի սին չլի -
նե լու դեպ քում՝ նրան նշա նա կող պաշ տո նա -
տար ան ձին, ով ո րո շու մը ստա նա լուց հե տո
ան հա պաղ պար տա վոր է կա տա րել այն և դ րա
մա սին գրա վոր տեղ յակ պա հել ո րո շու մը կա -
յաց րած մարմ նին կամ ան ձին։ Ինչ վե րա բե -
րում է հան րա յին ծա ռա յող հան դի սա ցող այն
պաշ տո նա տար ան ձանց, ինչ պի սիք են ա վա -
գա նի նե րը և պատ գա մա վոր նե րը, ո րոնք ընտր -
վում են ժո ղովր դի կող մից, նրանց նկատ մամբ
չի կա րող կի րառ վել պաշ տո նա վար ման կա սե -
ցու մը, ո րով հետև նրանք վե րա դաս չու նեն։ Այս -
պի սի պայ ման նե րում ա ռաջ է գա լիս նրանց
լիա զո րու թյուն նե րը դա դա րեց նե լու հար ցը։ Ուս -
տի ա ռա ջար կում ենք՝ օ րենսդ րու թյան մեջ ա -
վե լաց նել դրույթ, որ ընտր ված պաշ տո նա տար
ան ձանց դեպ քում պետք է դի մել նրանց լիա -
զու թյուն նե րը դա դա րեց նող մարմ նին։ Նա խագ -
ծում նշվում է նաև, որ խա փան ման մի ջո ցը փո -
խե լու կամ վե րաց նե լու մա սին ո րո շու մը ան հա -
պաղ հանձն վում է խա փան ման մի ջո ցի կի րա -
ռումն ա պա հո վող մարմ նին կամ պաշ տո նա -
տար ան ձին, իսկ դրա պատ ճենն այն ան ձին,
ում նկատ մամբ կի րառ վում է խա փան ման մի -
ջո ցը։ Այ սինքն՝ ոչ միայն կի րառ ման, այլև վե -
րաց ման ո րո շու մը, այն էլ՝ ան հա պաղ, պետք է
ու ղարկ վի հա մա պա տաս խան մարմ նին։ 

Ինչ վե րա բե րում է այս հար կադ րան քի մի -

18 Համեմատականի համար նշենք, որ մի շարք երկրներում տրվում է ոչ միայն վնասի հատուցում, այլև անձը
վերականգնում է աշխատանքային և այլ իրավունքները։ Այս առնչությամբ ուշագրավ էր հատկապես Ղազախստանի
ՔԴՕ-ն, որտեղ նշվում է, որ տրվում է ոչ միայն նյութական ու բարոյական վնասի հատուցում, այլև անձը
վերականգնում է աշխատանքային, կենսաթոշակ ստանալու, բնակարանային և այլ իրավունքները։

19 Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարություն, Մաս 1, Հեղ. խումբ, գիտ. խմբ. Ա. Ղամբարյան,
Երևան, Տիգրան Մեծ հրատ., 2016, էջ 552-553։



ջո ցի վե րաց մա նը, նշենք, որ ո րո շա կի հե տաքրք -
րու թյուն է ներ կա յաց նում այն հար ցը, թե պաշ -
տո նա վա րու թյան ժա մա նա կա վոր դա դա րեց -
ման ինչ պես կի րառ ման, այն պես էլ վե րաց ման
ո րո շում նե րը կա յաց նե լիս արդ յոք քննի չը պետք
է ստա նա դա տա խա զի հա մա ձայ նու թյու նը։ Գոր -
ծող օ րենսգր քի հա մա ձայն՝ այն վե րաց վում է
դա տա րա նի, դա տա խա զի կամ քննի չի ո րոշ -
մամբ, երբ վե րա նում է դրա անհ րա ժեշ տու թյու -
նը։ Ի տար բե րու թյուն գոր ծող օ րենսդ րու թյան՝
Նա խագ ծի 117-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ ե թե
խա փան ման մի ջո ցի գոր ծո ղու թյան ըն թաց քում
փոխ վել կամ վե րա ցել են դրա ի րա վա չա փու -
թյան պայ ման նե րը, վա րույթն ի րա կա նաց նող
մար մինն իր ի րա վա սու թյան սահ ման նե րում ո -
րո շում է կա յաց նում խա փան ման մի ջո ցը փո -
խե լու կամ վե րաց նե լու մա սին։ Նա խագ ծի վկա -
յա կոչ ված դրույ թի վեր լու ծու թյու նից եզ րա կաց -
նում ենք, որ այս խա փան ման մի ջո ցը ինչ պես
կի րա ռե լիս, այն պես էլ վե րաց նե լիս անհ րա -
ժեշտ է դա տա խա զի հա մա ձայ նու թյու նը։ Կար -
ծում ենք՝ նման մո տե ցումն ար դա րաց ված է։
Վեր ջինս հիմ նա վո րում ենք այն հան գա ման -
քով, որ նշված նոր մը օ րենսդ րի կամ քը բա ցա -
հայ տե լու ի րա վա մեկ նա բա նո ղա կան հնար քի
տե սանկ յու նից վեր լու ծե լիս հան գում ենք այն
հետևու թյան, որ նշված դրույ թը սահ մա նե լիս
օ րենսդ րի կամքն է ե ղել այն, որ պաշ տո նա վա -
րու թյան ժա մա նա կա վոր դա դա րեց ման ո րո շու -
մը կա յաց նե լիս դա տա խա զի հա մա ձայ նու թյունն
ի սկզբա նե լի նի, ուս տի տրա մա նա բա կան է,
որ այն վե րաց նե լիս ևս դա տա խա զի հա մա ձայ -
նու թյու նը պետք է լի նի, քան զի դա տա խա զի
գոր ծա ռույթն այս պա րա գա յում ոչ թե հար կադ -
րան քի մի ջո ցի կի րառ ման և վե րաց ման օ րի -
նա կա նու թյան նկատ մամբ հսկո ղու թյունն ի րա -
կա նաց նելն է, այլ ա վե լի լայն շրջա նակ ընդգր -
կող գոր ծա ռույթ, այն է՝ մինչ դա տա կան վա -
րույ թի օ րի նա կա նու թյան նկատ մամբ հսկո ղու -
թյուն ի րա կա նաց նե լը։ Նշ ված գոր ծա ռույ թի
առն չու թյամբ Ս. Ա. Դիլ բանդ յա նը նշում է. «Մինչ -
դա տա կան վա րույ թի նկատ մամբ դա տա խա -
զա կան հսկո ղու թյա նը բնո րոշ է հա մա կող մա -
նիու թյու նը, ըստ ո րի, դա տա խազն ար ձա գան -
քում է օ րեն քի ցան կա ցած խախտ ման, այլ ոչ

թե միայն նրանց, ո րոնք այս կամ այն կերպ շո -
շա փում են քրեա կան դա տա վա րու թյա նը մաս -
նակ ցող ան ձանց ի րա վունք ներն ու օ րի նա կան
շա հե րը։ Այդ պի սի հա մա կող մա նիու թյան շնոր -
հիվ նախ նա կան քննու թյան փու լում դա տա խա -
զա կան հսկո ղու թյու նը հան դի սա նում է օ րի նա -
կա նու թյան ա պա հով ման ե րաշ խիք և հ նա րա -
վո րու թյուն է ստեղծ վում ժա մա նա կին կա սեց -
նե լու քննի չի կող մից իր դա տա վա րա կան ինք -
նու րույ նու թյան չա րա շահ ման դեպ քե րը»20։
Հետևա բար կար ծում ենք, որ հար կադ րան քի
մի ջո ցը վե րաց նե լիս ևս քն նի չը պետք է ստա -
նա դա տա խա զի հա մա ձայ նու թյու նը, ո րով հետև
հնա րա վոր են ի րա վի ճակ ներ, երբ քննի չը նշված
հար կադ րան քի մի ջո ցը վե րաց նե լու ո րո շում կա -
յաց նի, սա կայն դա տա խա զը հան գի այն հետևու -
թյան, որ շա րու նա կում են առ կա լի նել պաշ տո -
նա վա րու թյան ժա մա նա կա վոր դա դա րեց ման
հիմ քե րը։ 

Ինչ վե րա բե րում է այն հար ցին, թե փաս -
տա ցի ինչ պես պետք է ի րա կա նաց վի վե րահս -
կո ղու թյու նը, նշենք, որ պետք է ո րո շա կի մե -
խա նիզմ ներ մշա կել, որ այս գոր ծըն թա ցը պրակ -
տի կա յում արդ յու նա վետ ի րա կա նա նա։ Ո րո շու -
մը կա յաց նող մարմ նի կամ աշ խա տա կազ մի
ղե կա վա րի վրա նման պար տա կա նու թյուն դնե -
լը, կար ծում ենք, ող ջա միտ է, քա նի որ գործ -
նա կա նում հնա րա վոր են դեպ քեր, երբ մե ղադր -
յա լի կամ կաս կած յա լի պաշ տո նա վա րու մը կա -
սեց ված է, բայց նա փաս տա ցի շա րու նա կում է
ի րա կա նաց նել իր գոր ծու նեու թյու նը։

Ամ փո փե լով վե րո շա րադր յա լը, ո րը վե րա -
բե րում էր պաշ տո նա վա րու թյան ժա մա կա նա -
վոր դա դա րեց ման օ րենսդ րա կան թե րու թյուն -
նե րի և բա ցե րի լու սա բան մա նը՝ հույս ու նենք,
որ սույն հոդ վա ծի շրջա նակ նե րում բարձ րա -
ձայ նած հար ցե րի լուծ մանն ուղղ ված ա ռա ջարկ -
նե րը հաշ վի կառն վեն, և օ րենսդ րա կան մա -
կար դա կում կկա տար վեն հա մա պա տաս խան
փո փո խու թյուն ներ, ինչ պես նաև կա վե լաց վեն
դրույթ ներ, ո րոնք կնպաս տեն օ րենսդ րու թյան
կա տա րե լա գործ մա նը՝ այդ պի սով նաև ան ձի
պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քի ա ռա վել արդ յու -
նա վետ և պատ շաճ ի րա կա նաց մա նը։
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Սահ մա նադ րա կան ա զա տու թյուն նե րի և ի -
րա վունք նե րի սահ մա նա փա կում նե րը, դրանց
ըն թա ցա կար գե րը և դա տա վա րա կան ե րաշ -
խիք նե րը մշտա պես ե ղել են գի տա կան հան -
րու թյան ու շադ րու թյան կենտ րո նում: Ա ռա վել
բարձր ու շադ րու թյան են ար ժա նի այդ նույն ա -
զա տու թյուն նե րի և ի րա վունք նե րի սահ մա նա -
փա կում նե րը և դ րանց ըն թա կար գե րը այն դեպ -
քե րում, երբ խոս քը վե րա բե րում է հա սա րա կու -
թյան խո ցե լի խմբե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րին,
ինչ պի սիք են օ րի նակ` ձեր բա կալ ված և կա լա -
նա վոր ված ան ձինք:

Ա զա տու թյան և ի րա վուն քի սահ մա նա փակ -
ման տե սանկ յու նից թերևս ա մե նա քիչ ու սում -
նա սիր վա ծը` հա ղոր դակց ման ա զա տու թյունն
ու գաղտ նիու թյան ի րա վունքն են:

Փո փոխ ված Սահ մա նադ րու թյու նը, նպա -
տակ ու նե նա լով ընդգ ծել նա մա կագ րու թյան,
հե ռա խո սա յին խո սակ ցու թյուն նե րի և հա ղոր -
դակ ցու թյան այլ ձևե րի գաղտ նիու թյան ի րա -
վուն քի կարևո րու թյու նը, այն կար գա վո րել է ա -
ռան ձին հոդ վա ծով1:

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 33-րդ հոդ վա ծով
սահ ման վել է հա ղոր դակ ցու թյան ա զա տու թյու -
նը և գաղտ նիու թյու նը որ պես մար դու հիմ նա -
կան ա զա տու թյուն և ի րա վունք: Հիշ յալ ի րա -
վադ րույ թի հա մա ձայն՝

«1. Յու րա քանչ յուր ոք ու նի նա մա կագ րու -
թյան, հե ռա խո սա յին խո սակ ցու թյուն նե րի և հա -
ղոր դակ ցու թյան այլ ձևե րի ա զա տու թյան և
գաղտ նիու թյան ի րա վունք:

2. Հա ղոր դակ ցու թյան ա զա տու թյու նը և
գաղտ նիու թյու նը կա րող են սահ մա նա փակ վել
միայն օ րեն քով՝ պե տա կան անվ տան գու թյան,
երկ րի տնտե սա կան բա րե կե ցու թյան, հան ցա -
գոր ծու թյուն նե րի կանխ ման կամ բա ցա հայտ -

ման, հա սա րա կա կան կար գի, ա ռող ջու թյան և
բա րո յա կա նու թյան կամ այ լոց հիմ նա կան ի րա -
վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու -
թյան նպա տա կով:

3. Հա ղոր դակ ցու թյան գաղտ նիու թյու նը կա -
րող է սահ մա նա փակ վել միայն դա տա րա նի ո -
րոշ մամբ, բա ցա ռու թյամբ երբ դա անհ րա ժեշտ
է պե տա կան անվ տան գու թյան պաշտ պա նու -
թյան հա մար և պայ մա նա վոր ված է հա ղոր -
դակց վող նե րի՝ օ րեն քով սահ ման ված ա ռանձ -
նա հա տուկ կար գա վի ճա կով»:

Ձեր բա կալ ված և կա լա նա վոր ված ան ձանց
հա մար հա ղոր դակ ցու թյան ա զա տու թյու նը ու -
նի ի րաց ման ե րեք հիմ նա կան ե ղա նակ, ո րոնք
են` տե սակ ցու թյուն ներ ու նե նա լու ի րա վուն քը`
մեր ձա վոր ազ գա կան նե րի, փաս տա բա նի, զանգ -
վա ծա յին լրատ վու թյան մի ջոց նե րի ներ կա յա -
ցու ցիչ նե րի և այլ ան ձանց հետ (ուղ ղա կի կապ
ար տա քին աշ խար հի հետ), հե ռա խո սա յին խո -
սակ ցու թյուն ներ վա րե լու ի րա վուն քը (ուղ ղա կի
կապ ար տա քին աշ խար հի հետ տեխ նի կա կան
սար քա վո րում նե րի մի ջո ցով) և հա ղոր դակ ցու -
մը նույն փակ հաս տա տու թյու նում պահ վող այլ
ան ձանց հետ:

Հա ղոր դակ ցու թյան ա զա տու թյան ներ կա -
յաց ված բո լոր ե րեք դրսևո րում նե րը ա ռան ձին-
ա ռան ձին կամ բո լո րը միա սին կա րող են սահ -
մա նա փակ վել քրեա կան վա րույթն ի րա կա նաց -
նող մարմ նի կամ հա մա պա տաս խան հիմ նար -
կի վար չա կազ մի կող մից, «Ձեր բա կալ ված և
կա լա նա վոր ված ան ձանց պա հե լու մա սին» ՀՀ
օ րեն քի այ սու հետ նաև՝ օ րենք հա մա պա տաս -
խան ի րա վադ րույթ նե րով նա խա տես ված կար -
գով:

2019 թվա կա նի փետր վա րի 5-ին ՀՀ սահ -
մա նադ րա կան դա տա րա նը քննու թյան առ նե -

ԶՈՐԱՅՐ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
ՀՀ փաստաբանների պալատի անդամ, փաստաբան
իրավ.գիտ.թեկնածու
____________________________________________________________________________________________________________

Òºð´²Î²Èì²Ì ºì Î²È²Ü²ìàðì²Ì ²ÜÒ²Üò Ð²Ôàð¸²ÎòàôÂÚ²Ü
²¼²îàôÂÚàôÜÀ ºì ¸ð² ê²ÐØ²Ü²ö²ÎØ²Ü ÐÆØÜ²ÊÜ¸ÆðÀ
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Սահմանադրությունը. – Եր.: Տիգրան Մեծ, 2016: Էջ 53:



լով Մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նի դի մու -
մի հի ման վրա՝ «Ձեր բա կալ ված և կա լա նա վոր -
ված ան ձանց պա հե լու մա սին» ՀՀ օ րեն քի 36-
րդ հոդ վա ծի 4-րդ մա սի, ՀՀ քրեա կա տա րո ղա -
կան օ րենսգր քի 59-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի և
98-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի, ինչ պես նաև ՀՀ
կա ռա վա րու թյան «Հա յաս տա նի Հան րա պե տու -
թյան ար դա րա դա տու թյան նա խա րա րու թյան
քրեա կա տա րո ղա կան ծա ռա յու թյան՝ կա լա նա -
վոր ված նե րին պա հե լու վայ րե րի և ուղ ղիչ հիմ -
նարկ նե րի ներ քին կա նո նա կար գը հաս տա տե -
լու մա սին» 2006 թվա կա նի օ գոս տո սի 3-ի N
1543-Ն ո րոշ մամբ հաս տատ ված ներ քին կա նո -
նա կար գի 231-րդ կե տի 1-ին պար բե րու թյան 2-
րդ նա խա դա սու թյան՝ Սահ մա նադ րու թյա նը հա -
մա պա տաս խա նու թյան հար ցը ո րո շե լու վե րա -
բեր յալ գոր ծը, ի թիվս այլ նի դիր քո րո շում է ար -
տա հայ տել առ այն, որ «Ձեր բա կալ ված և կա -
լա նա վոր ված ան ձանց պա հե լու մա սին» ՀՀ օ -
րեն քի 36-րդ հոդ վա ծի 4-րդ մասն այն քա նով,
որ քա նով պատ ժա խուց տե ղա փո խե լու ձևով
տույ ժի մի ջո ցի կի րառ ման փաս տի ու ժով ինք -
նին սահ մա նա փա կում է կա լա նա վոր ված ան -
ձի մաս նա վոր և ըն տա նե կան կյան քի ան ձեռնմ -
խե լիու թյան և հա ղոր դակ ցու թյան ա զա տու թյան
ի րա վունք նե րը, ճա նաչ վել է Սահ մա նադ րու թյան
31-րդ, 33-րդ և 78-րդ հոդ ված նե րին հա կա սող2։

Հիշ յալ ո րոշ ման 5.5-րդ կե տում մաս նա վո -
րա պես նշվում է`

«(…) Ան դամ պե տու թյուն նե րին ուղղ ված
«Եվ րո պա կան բան տա յին կա նոն նե րի մա սին»
Եվ րո պա յի խորհր դի Նա խա րար նե րի կո մի տեի
թիվ (2006)2 հանձ նա րա րա կա նը, ըն դուն ված
2006 թվա կա նի հուն վա րի 11-ին, սահ մա նում է,
որ բան տարկ յալ նե րին պետք է թույ լատր վի
հնա րա վո րինս հա ճախ նա մա կով, հե ռա խո սով
կամ հա ղոր դակ ցու թյան այլ ձևե րով հա ղոր -
դակց վել ի րենց ըն տա նիք նե րի, այլ ան ձանց և
ար տա քին կազ մա կեր պու թյուն նե րի ներ կա յա -
ցու ցիչ նե րի հետ, ինչ պես նաև տե սակ ցել թվարկ -
ված ան ձանց հետ: Հա ղոր դակ ցու թյուն նե րը և
տե սակ ցու թյուն նե րը կա րող են են թարկ վել սահ -
մա նա փա կում նե րի և մշ տա դի տարկ ման, որն
անհ րա ժեշտ է քրեա կան գոր ծի քննու թյու նը
շա րու նա կե լու, կար գու կա նո նի պահ պան ման,
ա պա հո վու թյան և անվ տան գու թյան, հան ցա -

գոր ծու թյան կան խար գել ման, հան ցա գոր ծու -
թյու նից տու ժած նե րին պաշտ պա նե լու հա մար,
սա կայն նման սահ մա նա փա կում նե րը, նե րառ -
յալ դա տա կան մար մին նե րի ո րո շում նե րով նա -
խա տես ված սահ մա նա փա կում նե րը, ա մեն պա -
րա գա յում չպետք է բա ցա ռեն շփում նե րի նվա -
զա գույն մա կար դա կը:

«Եվ րո պա կան բան տա յին կա նոն նե րի մա -
սին» թիվ (2006)2 հանձ նա րա րա կա նի մեկ նա -
բա նու թյուն նե րում նշվում է, որ ա զա տու թյան ի -
րա վուն քից զրկու մը չպետք է հան գեց նի այն
են թադ րու թյա նը, որ բան տարկ յալ նե րը մե խա -
նի կո րեն զրկվում են ի րենց քա ղա քա կան, քա -
ղա քա ցիա կան, սո ցիա լա կան, տնտե սա կան և
մ շա կու թա յին ի րա վունք նե րից նույն պես: Այն
դեպ քում, երբ այդ ի րա վունք նե րի սահ մա նա -
փա կումն ան խու սա փե լի է ա զա տու թյու նից
զրկվե լիս, ա պա հե տա գա սահ մա նա փա կում -
նե րը պետք է լի նեն հնա րա վո րինս քիչ, սահ -
ման ված լի նեն օ րեն քով և կի րառ վեն միայն այն
ժա մա նակ, երբ էա կան նշա նա կու թյուն ու նեն
բան տում կար գու կա նո նի, ա պա հո վու թյան և
անվ տան գու թյան հա մար: Եվ րո պա յի խորհր դի
Խոշ տան գում նե րի և ան մարդ կա յին կամ ար -
ժա նա պատ վու թյու նը նվաս տաց նող վե րա բեր -
մուն քի կամ պատ ժի կան խար գել ման եվ րո պա -
կան կո մի տեի (ԽԿԿ) 2011 թվա կա նի թիվ 26
Ընդ հա նուր զե կույ ցի 61-րդ կե տի (բ) են թա կե -
տի հա մա ձայն՝ այն դա տա պարտ յալ նե րը, ո -
րոնց նկատ մամբ կի րառ վել է մե նա խուց տե -
ղա փո խելն իբրև կար գա պա հա կան տույ ժի մի -
ջոց, եր բեք չպետք է ամ բող ջու թյամբ զրկվեն
ի րենց ըն տա նի քի հետ կա պից, և այդ կա պի
յու րա քանչ յուր սահ մա նա փա կում պետք է կի -
րառ վի միայն այն դեպ քե րում, երբ խախ տու մը
վե րա բե րում է նման կա պին։ Զե կույ ցում նշված
է, որ մե կու սա ցումն էլ ա վե լի է խստաց նում ա -
ռանց այդ էլ խիստ սահ մա նա փակ ված ի րա -
վունք նե րը: Լ րա ցու ցիչ սահ մա նա փա կում նե րը
պայ մա նա վոր ված չեն ա զա տազրկ ման փաս -
տով, հետևա բար պետք է պատ ճա ռա բան վեն
ա ռան ձին։ (…)»:

Ու շագ րավ է սա կայն այն հան գա ման քը,
որ մինչ օրս սահ մա նադ րա կան վե րահս կո ղու -
թյան տի րույ թում չեն հայտն վել ՀՀ քրեա կան
դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 137-րդ հոդ վա ծի
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2 Տե՛ս http://www.concourt.am/armenian/decisions/common/2019/pdf/sdv-1442.pdf (04.08.2019թ.)
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3-րդ մա սով, «Ձեր բա կալ ված և կա լա նա վոր -
ված ան ձանց պա հե լու մա սին» ՀՀ օ րեն քի 15-
րդ հոդ վա ծով և նույն օ րեն քի 17-րդ հոդ վա ծով
նա խա տես ված քրեա կան վա րույթն ի րա կա -
նաց նող մար մին նե րի կող մից հա ղոր դակ ցու -
թյան ա զա տու թյան սահ մա նա փակ ման ըն թա -
կար գե րը:

Այս պես, ՀՀ քրեա կան դա տա վա րու թյան
օ րենսգր քի այ սու հետ նաև՝ օ րենս գիրք 137-րդ
հոդ վա ծի 3-րդ մա սի հա մա ձայն՝

«Հե տաքն նու թյան մար մի նը, քննի չը, դա -
տա խա զը, դա տա րանն ի րա վա սու են քննչա -
կան մե կու սա րա նի վար չա կազ մին տալ ցու -
ցում ներ` մեկ քրեա կան գոր ծով, ինչ պես նաև
ի րար հետ կապ ված մի քա նի քրեա կան գոր ծե -
րով մե ղադր յալ նե րին միմ յան ցից ան ջատ պա -
հե լու, կա լա նա վոր ված այլ ան ձանց հետ մե -
ղադր յա լի հա ղոր դակց վե լը կան խե լու վե րա բեր -
յալ, ինչ պես նաև օ րեն քով նա խա տես ված այլ
ցու ցում ներ, ո րոնք չեն հա կա սում կա լա նա վոր -
ված նե րին պա հե լու` օ րեն քով սահ ման ված ռե -
ժի մին: Տր ված ցու ցում նե րը պար տա դիր են
քննչա կան մե կու սա րա նի վար չա կազ մի հա -
մար»:

«Ձեր բա կալ ված և կա լա նա վոր ված ան -
ձանց պա հե լու մա սին» ՀՀ օ րեն քի 15-րդ հոդ -
վա ծի հա մա ձայն՝

« …
Քն նու թյան շա հե րից ել նե լով` ձեր բա կալ -

ված կամ կա լա նա վոր ված ան ձանց տե սակ ցու -
թյու նը օ րի նա կան ներ կա յա ցուց չի, մեր ձա վոր
ազ գա կան նե րի, զանգ վա ծա յին լրատ վու թյան
մի ջոց նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի և այլ ան ձանց
հետ, բա ցա ռու թյամբ օ րեն քով նա խա տես ված
դեպ քե րի, կա րող է ար գել վել քրեա կան վա -
րույթն ի րա կա նաց նող մարմ նի ո րոշ մամբ` այդ
մա սին գրա վոր ի րա զե կե լով ձեր բա կալ ված նե -
րին պա հե լու վայ րի կամ կա լա նա վոր ված նե -
րին պա հե լու վայ րի վար չա կազ մին:

…»:
Հա մա ձայն օ րեն քի 17-րդ հոդ վա ծի՝
« …
Քն նու թյան շա հե րից ել նե լով` ձեր բա կալ -

ված կամ կա լա նա վոր ված ան ձանց հե ռա խո -
սա յին խո սակ ցու թյուն նե րը կա րող են ար գել վել

քրեա կան վա րույթն ի րա կա նաց նող մարմ նի ո -
րոշ մամբ` այդ մա սին գրա վոր ի րա զե կե լով ձեր -
բա կալ ված նե րին պա հե լու վայ րի կամ կա լա -
նա վոր ված նե րին պա հե լու վայ րի վար չա կազ -
մին:

… »:
Պետք է նշել, որ թե ի րա վա կի րառ պրակ -

տի կա յում, թե գի տա վեր լու ծա կան գրա կա նու -
թյու նում գե րա կա յում է այն դիր քո րո շու մը, որ
դա տա կան վե րահս կո ղու թյան ա ռար կա կա րող
է հան դի սա նալ միայն հա ղոր դակ ցու թյան գաղտ -
նիու թյան ի րա վուն քի, այլ ոչ ընդ հան րա պես
հա ղոր դակ ցու թյան ա զա տու թյան սահ մա նա -
փա կու մը:

Այս պես, Վ. Պո ղոս յա նը և Ն. Սարգս յա նը
մաս նա վո րա պես նշում են. Ինչ պես 2005 թվա -
կա նի խմբագ րու թյան Սահ մա նադ րու թյան 23-
րդ հոդ վա ծի 5-րդ մա սը, այն պես էլ փո փոխ -
ված Սահ մա նադ րու թյան 33-րդ հոդ վա ծի 3-րդ
մա սը հա ղոր դակ ցու թյան գաղտ նիու թյան ի րա -
վուն քի սահ մա նա փակ ման հնա րա վո րու թյու նը
նա խա տե սել է միայն դա տա րա նի ո րոշ մամբ,
ե թե առ կա են նույն հոդ վա ծի 2-րդ մա սով նա -
խա տես ված հիմ քե րը: Պետք է ու շադ րու թյուն
դարձ նել այն հան գա ման քին, որ խոս քը միայն
հա ղոր դակ ցու թյան գաղտ նիու թյան, այլ ոչ թե
ա զա տու թյան սահ մա նա փակ ման մա սին է3:

ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը ամ -
փո փե լով վե րը հի շա տակ ված ո րոշ ման մեջ տեղ
գտած վեր լու ծու թյուն նե րը, ար դա րա ցիո րեն նշել
է. «Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը փաս տում
է, որ կա լա նա վոր ված ան ձի կամ դա տա պարտ -
յա լի գտնվե լը պատ ժախ ցում բնո րոշ վում է նրա
սո ցիա լա կան մե կու սաց մամբ, շրջա պա տող մի -
ջա վայ րի ազ դե ցու թյան նվա զեց մամբ և ա ռօր -
յա կյան քի գրե թե բո լոր աս պեկտ նե րի նկատ -
մամբ վե րահս կո ղու թյան կորս տով, ինչն ան -
խու սա փե լիո րեն բա ցա սա կան է ազ դում պատ -
ժախ ցում գտնվող ան ձի հո գե կան վի ճա կի վրա:
Ուս տի, Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը գտնում
է, որ պատ ժա խուց տե ղա փոխ ված ան ձանց
նկատ մամբ կի րառ վող ար գելք նե րը պետք է
ան մի ջա կան կապ ու նե նան կա լա նա վոր ված
ան ձի կամ դա տա պարտ յա լի կող մից թույլ տրված
խախտ ման հետ, և նրանց հիմ նա կան ի րա -

3 Տե՛ս Վարդան Պողոսյան, Նորա Սարգսյան / Հայաստանի Հանրապետության 2015 թ. խմբագրությամբ
Սահմանադրությունը. – Եր.: Տիգրան Մեծ, 2016: Էջ 53:



վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի սահ մա նա փա -
կում նե րը պետք է ող ջամ տո րեն անհ րա ժեշտ
լի նեն ի րա վա չափ նպա տա կին հաս նե լու հա -
մար»4։

ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի ներ -
կա յաց ված դիր քո րո շու մը վկա յում է այն մա -
սին, որ այս բարձր ատ յա նը խո րա պես մտա -
հոգ ված է հա ղոր դակ ցու թյան ա զա տու թյան,
դրա բո լոր են թա տե սակ նե րով հան դերձ, սահ -
մա նա փա կում նե րի օ րենսդ րա կան թե րի կար -
գա վոր ված լի նե լու հան գա ման քով: Ա վե լին, ո -
րոշ ման մեջ տեղ գտած մի ջազ գա յին կա ռույց -
նե րի կող մից ըն դուն ված բա նաձևե րի, խորհր -
դատ վու թյուն նե րի բո վան դա կու թյու նը վկա յու -
թյուն է այն մա սին, որ մի ջազ գա յին ատ յան նե -
րը ևս  ան հանգս տա ցած են անձ նա կան ա զա -
տու թյան ի րա վուն քի սահ մա նա փա կում կրող
մարդ կանց այլ ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն -
նե րի սահ մա նա փա կում նե րի պրակ տի կա յով: 

Այս ա ռու մով հարկ է նշել նաև, որ նա խորդ
պար բե րու թյամբ շա րադր ված և տար բեր ատ -
յան նե րի կող մից ար տա հայտ վող ան հանգս տու -
թյու նը հիմ նա կա նում վե րա բե րում է ար դեն
քրեա կան պա տաս խա նատ վու թյան կանչ ված
մարդ կանց, ով կրում է օ րի նա կան ու ժի մեջ
մտած դա տավճ ռով սահ ման ված պա տի ժը:
Գտնում ենք, որ ձեր բա կալ ված և կա լա նա վոր -
ված ան ձանց հան դեպ նույ նա բո վան դակ ան -
հանգս տու թյու նը պետք է էլ ա վե լի բարձր լի նի,
նկա տի ու նե նա լով այն պարզ ճշմար տու թյու նը,
որ անձ նա կան ա զա տու թյան ի րա վուն քի սահ -
մա նա փա կում կրող այս ան ձինք հնա րա վոր է
ան մեղ են և հ նա րա վոր է ար դա րաց վեն: Այ -
սինքն, տվյալ պա րա գա յում անհ րա ժեշտ է այս
ան ձանց ի րա վունք նե րի ու ա զա տու թյուն նե րի
յու րա քանչ յուր սահ մա նա փակ ման դեպ քում
դրսևո րել ա ռա վել զգո նու թյուն, խու սա փե լով
նրանց ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի լրա -
ցու ցիչ սահ մա նա փա կում նե րի կի րա ռու մից, այդ -
պի սիք կի րա ռե լով միայն խիստ անհ րա ժեշ տու -
թյան և հիմ նա վոր վա ծու թյան դեպ քում:

Կար ծում ենք, որ ներ կա յիս հա յաս տան -
յան օ րենսդ րու թյու նը ձեր բա կալ ված և կա լա -
նա վոր ված ան ձանց ի րա վունք նե րի ու ա զա -
տու թյուն նե րի, մաս նա վո րա պես` հա ղոր դակ -
ցու թյան ա զա տու թյան սահ մա նա փա կում նե րի

վե րա բեր յալ բա վա րար ե րաշ խիք ներ չի պա -
րու նա կում: Հա ճախ, այս ա զա տու թյան սահ -
մա նա փա կում նե րի ըն թա ցա կար գե րը չեն հա -
մա պա տաս խա նում ան գամ ի րա վա կան ո րո -
շա կիու թյան հա մաի րա վա կան սահ մա նադ րա -
կան սկզբուն քին: 

Այս պես, ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 79-րդ
հոդ վա ծի հա մա ձայն՝

«Հիմ նա կան ի րա վունք նե րը և ա զա տու -
թյուն նե րը սահ մա նա փա կե լիս օ րենք նե րը
պետք է սահ մա նեն այդ սահ մա նա փա կում նե -
րի հիմ քե րը և ծա վա լը, լի նեն բա վա րար չա -
փով ո րո շա կի, որ պես զի այդ ի րա վունք նե րի և
ա զա տու թյուն նե րի կրող նե րը և հաս ցեա տե րերն
ի վի ճա կի լի նեն դրսևո րե լու հա մա պա տաս խան
վար քա գիծ»:

Մեջ բեր ված սահ մա նադ րա կան կար գա վո -
րու մը գտնվում է ուղ ղա կի ան հա մա պա տաս -
խա նու թյան մեջ «Ձեր բա կալ ված և կա լա նա -
վոր ված ան ձանց պա հե լու մա սին» ՀՀ օ րեն քի
վե րո հիշ յալ ի րա վադ րույթ նե րի հետ:

Սահ մա նադ րա կան մեջ բեր ված կար գա -
վոր ման և օ րեն քի ու օ րենսգր քի հիշ յալ ի րա -
վադ րույթ նե րի հա մադ րու թյու նից ող ջամ տո րեն
ա ռա ջա նում է հետևյալ հար ցը. Արդ յո՞ք հա ղոր -
դակ ցու թյան հիմ նա կան ա զա տու թյու նը սահ -
մա նա փա կե լիս «քննու թյան շա հե րից ել նե լով»
ձևա կեր պու մը բա վա րար չա փով ո րո շա կի է
նշված ձևա կերպ ման պայ ման նե րում ա զա տու -
թյու նը կրող նե րի մոտ առ կա է արդ յո՞ք ող ջա -
միտ հնա րա վո րու թյուն դրսևո րե լու հա մա պա -
տաս խան վար քա գիծ:

ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը իր թիվ
ՍԴՈ-1270 ո րոշ ման մեջ անդ րա դառ նա լով ի -
րա վա կան ո րո շա կիու թյան սկզբուն քին մաս -
նա վո րա պես նշել է.

«Ի րա վա կան պե տու թյան կարևո րա գույն
հատ կա նիշ նե րից է ի րա վուն քի գե րա կա յու թյու -
նը, ո րի ա պա հով ման գլխա վոր պա հանջ նե րից
են ի րա վա կան ո րո շա կիու թյան սկզբուն քը, ի -
րա վա հա րա բե րու թյուն նե րի կար գա վո րու մը բա -
ցա ռա պես այն պի սի օ րենք նե րով, ո րոնք հա -
մա պա տաս խա նում են ո րա կա կան ո րո շա կի
հատ կա նիշ նե րի` հստակ են, կան խա տե սե լի,
մատ չե լի: 

ՀՀ սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը մի շարք
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ո րո շում նե րում (ՍԴՈ-630, ՍԴՈ-1142) անդ րա -
դար ձել է ի րա վա կան ո րո շա կիու թյան սկզբուն -
քին և գ տել է, որ այն անհ րա ժեշտ է, որ պես զի
հա մա պա տաս խան հա րա բե րու թյուն նե րի մաս -
նա կից նե րը ող ջա միտ սահ ման նե րում ի վի ճա -
կի լի նեն կան խա տե սել ի րենց վարք ցագ ծի
հետևանք նե րը և վս տահ լի նեն ինչ պես ի րենց
պաշ տո նա պես ճա նաչ ված կար գա վի ճա կի ան -
փո փո խե լիու թյան, այն պես էլ ձեռք բեր ված ի -
րա վունք նե րի և պար տա վո րու թյուն նե րի հար -
ցում»5:

Ի րա վա կան ո րո շա կիու թյան սկզբուն քը
բխում է ի րա վա կան պե տու թյան սկզբուն քից և
պա հան ջում է այն պի սի օ րենք, ո րի փաս տա -
կազ մը և ի րա վա կան հետևան քը բո վան դա կա -
յին տե սանկ յու նից այն քան ո րո շա կի լի նեն, որ
հնա րա վո րու թյուն տան հիմ նա կան ի րա վուն քի
կրո ղին և հաս ցեա տի րո ջը դրսևո րե լու հա մա -
պա տաս խան վար քա գիծ6: 

Այս ա ռու մով պետք է նշել, որ «քննու թյան
շա հե րից ել նե լով» ձևա կեր պու մը ի րա վա հա րա -
բե րու թյուն նե րի մաս նա կից նե րի հա մար ոչ միայն
չի պա րու նա կում բա վա րար ո րո շա կիու թյուն,
այլ ընդ հա կա ռա կը բա ցա ռում է վեր ջին նե րիս
կող մից ի րենց վար քագ ծի հետևանք նե րը կան -
խա տե սե լու որևէ հնա րա վո րու թյուն: Քն նարկ -
վող ձևա կեր պու մը ըստ էու թյան հնա րա վո րու -
թյուն է ըն ձե ռում վա րույթն ի րա կա նաց նող
մարմ նին բա ցար ձակ հնա րա վո րու թյուն սահ -
մա նա փա կե լու ան ձի ա զա տու թյու նը:

Հատ կան շա կան է, որ ԱՄՆ ի րա վա կի րառ
պրակ տի կա յում ա նա զա տու թյան մեջ պահ վող
ան ձանց ի րա վունք նե րի սահ մա նա փա կում նե -
րի հիմ նա վոր ման վե րա բեր յալ առ կա է մի քա -
նի զու գա հեռ գոր ծող չա փա նիշ: Ա ռա վել լայն
տա րա ծում ստա ցած նե րից մե կը ամ րագր վել էր
ԱՄՆ Գե րա գույն դա տա րա նի կող մից ԱՄՆ
Սահ մա նադ րու թյամբ ե րաշ խա վոր ված տե ղե -
կատ վու թյան ա զա տու թյա նը վե րա բե րող Թյուր -
նե րի գոր ծով և հա մա նուն կոչ վում է «Թյուր նե -
րի թեստ»: Թես թը կա յա նում է նրա նում, որ ի -
րա վուն քի սահ մա նա փակ ման վե րա բեր յալ պետք
է ա ռաջ քաշ վի չորս հիմ նա կան հարց, ո րոնք

պետք է գտնեն ի րենց պա տաս խան նե րը: Դրան -
ցից եր կու սը կարևո րե լով ի րա վուն քի սահ մա -
նա փակ ման նպա տա կը, վե րա բե րում են դրա
ծա վա լին, տե սա կին, այ լընտ րան քի առ կա յու -
թյա նը7: Ուղ ղա կիո րեն նշվում է որ հա մա պա -
տաս խան ի րա վա կան հիմ քե րի ու ի րա վա չափ
նպա տակ նե րի առ կա յու թյան պայ ման նե րում
տե ղե կատ վու թյան ա զա տու թյու նը, ո րը իր բո -
վան դա կու թյամբ նե րա ռում է նաև հա ղոր դակ -
ցու թյան ա զա տու թյա նը հա մա հունչ ի րա վունք,
կա րող է սահ մա նա փակ վել, սա կայն այդ սահ -
մա նա փա կում նե րը չպետք է լի նեն ա վե լին քան
պա հանջ վում է հա մա պա տաս խան ի րա վա չափ
նպա տակն ի րա գոր ծե լու հա մար:

ԱՄՆ Գե րա գույն դա տա րա նի կող մից մեկ
այլ գոր ծով8 ար տա հայտ ված ի րա վա կան դիր -
քո րոշ ման հա մա ձայն` ա նա զա տու թյան մեջ
պահ վող ան ձինք կրում են ա մե րիկ յան սահ մա -
նադ րաի րա վա կան ի մաս տով տե ղե կատ վու թյան
ա զա տու թյան մեջ նե րառ վող բո լոր ի րա վունք -
նե րը, այն քա նով որ քա նով դա հնա րա վոր է ա -
նա զա տու թյան մեջ գտնվե լու պայ ման նե րում:
Տվ յալ գոր ծով կա յաց ված ո րոշ մամբ հիմ նա -
վոր ված էր ճա նաչ վել զանգ վա ծա յին լրատ վու -
թյան մի ջոց նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի հետ հան -
դի պում նե րի վե րա բեր յալ սահ մա նա փա կում նե -
րը, նկա տի ու նե նա լով այն, որ առ կա էր լիար -
ժեք այ լընտ րանք` գրա վոր հա ղոր դակ ցու թյու -
նը:

Շա րադր վա ծը վկա յում է այն պարզ ի րո -
ղու թյան մա սին, որ այն դեպ քե րում, երբ հա -
ղոր դակ ցու թյան ա զա տու թյան սահ մա նա փա -
կու մը չի հե տապն դում կոնկ րետ ձևա կերպ ված
ի րա վա չափ նպա տակ և չու նի հա մա պա տաս -
խան ի րա վա կան հիմ նա վո րում, ա պա տվյալ
դեպ քե րում սահ մա նա փա կու մը միան շա նակ
պետք է գնա հատ վի որ պես կա մա յա կան և հա -
կաի րա վա կան: Միևնույն ժա մա նակ, միան շա -
նակ է, որ նմա նօ րի նակ պա հանջ նե րի պահ -
պա նու մը հա յաս տան յան ի րա վա կի րառ պրակ -
տի կա յում հնա րա վոր կլի նի միայն այն դեպ -
քում, երբ շա րադր ված պա հանջ նե րի պահ պա -
նու մը ուղ ղա կի նա խա տես ված լի նի ի րա վա հա -

5 Տե՛ս http://concourt.am/armenian/decisions/common/2016/pdf/sdv-1270.pdf (04.08.2019թ.)
6 Տե՛ս Վարդան Պողոսյան, Նորա Սարգսյան / Հայաստանի Հանրապետության 2015 թ. խմբագրությամբ

Սահմանադրությունը. – Եր.: Տիգրան Մեծ, 2016: Էջ 82:
7 Տե՛ս Turner v. Safley 482 U.S. 78 (1987).
8 Տե՛ս Pell v. Procunier 417 U.S. 817, 818 (1974). 



րա բե րու թյուն նե րը կար գա վո րող ի րա վա կան
ակ տե րում:

Այս պես, ՀՀ քննչա կան կո մի տեի ՀԿԳ
քննու թյան գլխա վոր վար չու թյան քննի չի վա -
րույ թում գտնվող քրեա կան գոր ծով ո րո շում էր
կա յաց վել, ո րով մե ղադր յալ կա լա նա վոր Ա.Ա.-
ի հե ռա խո սա յին խո սակ ցու թյուն նե րը, նա մա -
կագ րու թյու նը և հե ռա հա ղոր դակց ման այլ ե -
ղա նակ նե րը, ինչ պես նաև տե սակ ցու թյու նը մեր -
ձա վոր ազ գա կան նե րի, զանգ վա ծա յին լրատ -
վու թյան մի ջոց նե րի ներ կա յա ցու ցիչ նե րի և այլ
ան ձանց հետ ար գել վել էր: Միայն դա տա կան
բո ղո քարկ ման արդ յուն քում նշա նակ ված դա -
տա կան նիս տի ըն թաց քում քննի չը պար զա բա -
նեց, որ քննու թյան շա հը տվյալ դեպ քում հան -
դի սա ցել է այն, որ են թադր յալ հան ցա վոր ա -
րար քի կա տար մա նը մաս նակ ցել են ՀՀ տա -
րած քից դուրս գտնվող հան ցա կից ներ, իսկ հա -
ղոր դակ ցու թյան ա զա տու թյան սահ մա նա փակ -
ված չլի նե լու պայ ման նե րում Ա.Ա-ն կա րող էր
կապ հաս տա տել նրանց հետ նպաս տե լով նրանց
թաքն վե լուն և/ կամ քրեա կան գոր ծով ա պա ցու -
ցո ղա կան նշա նա կու թյուն ու նե ցող տե ղե կատ -
վու թյան ոչն չաց մա նը: Հա մա պա տաս խան նպա -
տա կը միան շա նակ ի րա վա չափ է և առ կա են
հա մա պա տաս խան հիմ քե րը են թադ րե լու, որ
տվյալ ան ձը կա րող է կա տա րել կան խա տես -
վող գոր ծո ղու թյուն նե րը: Բայց չէ ո՞ր այս դեպ -
քում կա րե լի էր նույն ի րա վա չափ նպա տա կին
հաս նել օ րի նակ` ա ռանց վեր ջի նիս նա մա կագ -
րու թյուն վա րե լու ի րա վուն քի ամ բող ջա կան սահ -
մա նա փակ ման, չէ ո՞ր կա րե լի էր թույլ տալ, որ
ան ձը շա րու նա կի իր մեր ձա վոր ազ գա կան նե -
րի հետ կապ պաշտ պա նել օ րի նակ նա մա կագ -
րու թյուն վա րե լու մի ջո ցով, ո րը միա ժա մա նակ
կա րող էր վե րահսկ վել հա մա պա տաս խան քրեա -
կա տա րո ղա կան հիմ նար կի վար չա կազ մի կող -
մից:

Վե րը շա րադր վա ծից ել նե լով կա րե լի է հան -
գել այն միան շա նակ եզ րա կա ցու թյան, որ օ -
րեն քի վե րը վկա յա կոչ ված ի րա վա կան կար -
գա վո րում նե րը ան րա ժեշտ է են թար կել վե -
րախմ բագր ման, հա մա պա տաս խա նեց ման ի -
րա վա կան ո րո շա կիու թյան սկզբուն քի պա հանջ -
նե րին:

Անհ րա ժեշտ է հստակ ամ րագ րել այն, որ
հա մա պա տաս խան ո րո շում նե րի կա յա ցու մը
պետք է ու նե նա հստակ ի րա վա կան հիմ քեր,

ինչ պի սիք կա րող են հան դի սա նալ ՀՀ քրեա -
կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 135-րդ հոդ -
վա ծով թվարկ ված խա փան ման մի ջոց կի րա -
ռե լու հիմ քե րից` մինչ դա տա կան վա րույ թում
կամ դա տա րա նում գոր ծի քննու թյա նը խո չըն -
դո տե լու (քրեա կան դա տա վա րու թյա նը մաս -
նակ ցող ան ձանց վրա ա նօ րի նա կան ազ դե ցու -
թյուն գոր ծադ րե լու, գոր ծի հա մար նշա նա կու -
թյուն ու նե ցող նյու թե րը թաքց նե լու կամ կեղ ծե -
լու ե ղա նա կով), քրեա կան օ րեն քով չթույ լատր -
ված ա րարք կա տա րե լու և դա տա րա նի դա -
տավճ ռի կա տար մա նը խո չըն դո տե լու հիմ քե -
րից որևէ մե կի կամ մի քա նի սի առ կա յու թյան
դեպ քում:

Ընդ ո րում, կար ծում ենք, որ հա ղոր դակ -
ցու թյան ա զա տու թյան սահ մա նա փակ ման հա -
մար որ պես հիշ յալ հիմ քե րի առ կա յու թյան հաս -
տա տում պետք է դի տարկ վի խա փան ման մի -
ջոց կա լա նա վո րու մը կի րա ռե լու մա սին դա տա -
րա նի ո րոշ մամբ ար ձա նագր ված լի նե լը, ին չը
կա զա տի վա րույթն ի րա կա նաց նող մարմ նին
հա մա պա տաս խան ո րոշ ման լրա ցու ցիչ պատ -
ճա ռա բա նու մից և հիմ նա վո րու մից, թույլ տա -
լով` ո րոշ ման մեջ ուղ ղա կի հղում կա տա րել դա -
տա րա նի հա մա պա տաս խան ո րոշ մա նը:
Միևնույն ժա մա նակ, այն դեպ քե րում երբ կա -
լա նա վո րու մը որ պես խա փան ման մի ջոց կի -
րա ռե լու մա սին դա տա րա նի ո րոշ ման մեջ որ -
պես հիմք նշված լի նի միայն քրեա կան վա -
րույթն ի րա կա նաց նող մարմ նից թաքն վե լը, ա -
պա այս դեպ քե րում կա լա նա վոր ված ան ձի հա -
ղոր դակ ցու թյան ա զա տու թյան սահ մա նա փա -
կու մը կդառ նա անհ նա րին:

Նկա տի ու նե նա լով այն, որ հա մա պա տաս -
խան հիմ քե րը կա րող են ծա գել հա մա պա տաս -
խան ան ձի նկատ մամբ կա լա նա վո րու մը որ -
պես խա փան ման մի ջոց կի րա ռե լուց հե տո, այս
դեպ քե րում տվյալ հիմ քե րի առ կա յու թյու նը պետք
է լրա ցու ցիչ փաս տարկ վի վա րույթն ի րա կա -
նաց նող մարմ նի կող մից կա լա նա վոր ան ձի հա -
ղոր դակ ցու թյան ա զա տու թյու նը սահ մա նա փա -
կե լու մա սին հա մա պա տաս խան ո րոշ ման պատ -
ճա ռա բա նա կան մա սում: Ինչ պես նաև կա լա -
նա վոր ման ժամ կե տը եր կա րաց նե լու մա սին
միջ նոր դու թյուն հա րու ցե լու դեպ քում, նա խաքն -
նա կան մար մի նը պար տա վոր է դա տա րա նին
ներ կա յաց նել նոր ի հայտ ե կած փաս տա կան
տվյալ նե րը, ո րոնք հիմ նա վո րում են հա մա պա -
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տաս խան հիմ քե րի առ կա յու թյու նը: Նույ նան -
ման պատ ճա ռա բա նու թյուն ներ պա րու նա կող
ո րո շում պետք է կա յաց վի նաև այն դեպ քե -
րում, երբ վա րույթն ի րա կա նաց նող մարմ նի
կող մից կա յաց վում է ձեր բա կալ ված ան ձի հա -
ղոր դակ ցու թյան ա զա տու թյան սահ մա նա փակ -
մա նը վե րա բե րող վե րո հիշ յալ ո րո շու մը: Ընդ ո -
րում, տվյալ ո րոշ ման կա յա ցու մը չպետք է ամ -
բող ջու թյամբ սահ մա նա փա կի ան ձի հա ղոր -
դակ ցու թյան ա զա տու թյու նը: Հա ղոր դակ ցու -

թյան ա զա տու թյան ամ բող ջա կան սահ մա նա -
փա կու մը պետք է լի նի ծայ րա հեղ մի ջոց:

Ել նե լով վե րը շա րադր վա ծից, ա ռա ջարկ -
վում է ՀՀ քրեա կան դա տա վա րու թյան օ րենս -
գրքի և օ րեն քի հա մա պա տաս խան հոդ ված նե -
րում կա տա րել վե րո հիշ յալ լրա ցում ներն ու փո -
փո խու թյուն նե րը, լու ծե լով օ րեն քի ու օ րենս -
գրքի քննարկ վող ի րա վա կար գա վո րում նե րի ո -
րո շա կիու թյան խնդի րը:



Գե նե տի կա կան ֆո տո ռո բո տը կազմ վում է
ըստ գե նե տի կա կան տվյալ նե րի՝ ձեռք բեր ված
դեպ քի վայ րից կամ տու ժո ղի մարմ նից: Հայտ -
նա բեր ված հետ քը դրվում է հա տուկ կրի չի1 մեջ,
ո րից հե տո սար քը հետ քից ա ռանձ նաց նում է
ԴՆԹ-ն2 (հնա րա վոր է ա ռանձ նաց նել ցան կա -
ցած կեն սա բա նա կան նյու թից) և կազ մում հան -
ցա գոր ծու թյան մեջ կաս կած վող ան ձի ար տա -
քին տվյալ նե րի վի ճա կագ րա կան հա վա նա կա -
նու թյան աղ յու սակ՝ ել նե լով ԴՆԹ կո դա վոր ման
վեր լու ծու թյու նից: Այս մի ջո ցի ինք նա տի պու թյու -
նը կա յա նում է նրա նում, որ այն ա պա հո վում է
ԴՆԹ-ի կան խա տե սե լի օգ տա գոր ծումն ու կաս -
կած յա լի մոր ֆո լո գիա կան պրո ֆի լը զար գաց -
նե լու հնա րա վո րու թյու նը՝ ի տար բե րու թյուն հետ -
քե րի ա վան դա կան օգ տա գործ ման, ո րի դեպ -
քում հա մե մատ վում է դեպ քի վայ րում հայտ նա -
բեր ված նմու շը3 տվյալ նե րի բա զա յում գտնվող
գե նե տի կա կան բնու թագ րի հետ: 

Այս ե ղա նա կով հնա րա վոր է ո րո շել մար -
դու ֆի զի կա կան (ար տա քին հատ կա նիշ ներ) և
ֆի զիո լո գիա կան (հյուս վածք նե րի, օր գան նե րի,
բջիջ նե րի ֆունկ ցիա նե րի, դրան ցում ըն թա ցող
գոր ծըն թաց նե րի ա ռանձ նա հատ կու թյուն ներ) մի
շարք հատ կա նիշ ներ. սե ռը, մաշ կի գույ նը, աչ -
քե րի գույ նը, մա զե րի գույ նը, ձևը, ծնո տի լայ -
նու թյու նը, գան գոսկ րի ծա վա լը, կեն սա բա նա -
կան տա րի քը, ա կան ջա խե ցի նե րի բաց ված քը,

միջ հոն քա յին մա զա ծած կույ թը, կզա կի և այ տե -
րի վրա նշան նե րի, ծաղ կաս պիե րի առ կա յու -
թյու նը, քթի, շուր թե րի ձևը, աչ քե րի շուրջ ոս -
կոր նե րի ձևը: Բա ցի նշված հատ կա նիշ նե րից,
ԴՆԹ-ն պա րու նա կում է նաև ան ձի գե նե տի -
կա կան հի վան դու թյուն նե րի, դրանց հետևան -
քով ա ռա ջա ցած մու տա ցիա նե րի և խառն ված -
քի՝ հո գե կան-է մո ցիո նալ բնու թագ րի մա սին
տվյալ ներ4 (սանգ վի նիկ, ֆլեգ մա տիկ, մե լան -
խո լիկ, խո լե րիկ). կան ԴՆԹ-ի բա ժին ներ, ո -
րոնք պա տաս խա նա տու են ագ րե սիա յի և հան -
ցա գոր ծու թյան որևէ տե սա կի հակ վա ծու թյան
հա մար: 

Երկր նե րի մեծ մա սում, որ տեղ օգ տա գործ -
վում է այս տեխ նի կան, հիմ նա կա նում ո րոշ -
վում է սե ռը, կեն սա բա նա կան տա րի քը, մա զե -
րի, աչ քե րի, մաշ կի գույ նը և կեն սաաշ խար -
հագ րա կան ծա գու մը: Մնա ցած հատ կա նիշ նե -
րի ո րո շու մը դեռևս փոր ձարկ վել է Բոր դո յի
բժշկա-ի րա վա կան ար յու նա բա նա կան լա բո րա -
տո րիա յում5: 

Աշ խա տան քի նպա տա կը կա յա նում է պար -
զել գե նե տի կա կան ֆո տո ռո բո տի կի րառ ման
անհ րա ժեշ տու թյունն ու թույ լատ րե լիու թյու նը՝
հաշ վի առ նե լով հան ցա գոր ծու թյուն նե րի բա -
ցա հայտ ման և մար դու ի րա վունք նե րի և հիմ -
նա րար ա զա տու թյուն նե րի պահ պան ման նպա -
տակ նե րի հա րա բե րակ ցու թյու նը: Այս ա ռու մով
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ՋՈՆ ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ ԱՆՆԱ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ
Հայաստանի Ֆրանսիական Համալսարանի դասախոս, Հայաստանի Ֆրանսիական Համալսարանի ուսանող
իրավագիտության թեկնածու 
____________________________________________________________________________________________________________

¶ºÜºîÆÎ²Î²Ü üàîàèà´àîÜºðÆ ÎÆð²èàôØÀ 
úäºð²îÆì-Ðºî²Êàô¼²Î²Ü ¶àðÌàôÜºàôÂÚàôÜàôØ

1 Կրիչն արտադրվել է ամերիկյան VisiGen ընկերության կողմից 2012 թվականին:
2 Դեզօքսիռիբոնուկլեինաթթուն (ԴՆԹ) բոլոր կենդանի օրգանիզմների և որոշ վիրուսների զարգացման և

կենսագործունեության գենետիկական հրահանգները պարունակող նուկլեինաթթու է։ Դատաբժշկության մեջ ԴՆԹ-
ն կիրառվում է դեպքի վայրում գտնված արյան, սերմնահեղուկի, մաշկի, թքի և մազի հետքերի մեջ պարունակվող
ԴՆԹ-ի և մեղադրյալի ԴՆԹ-ի հետ համապատասխանության միջոցով մեղադրյալին նույնականացնելու նպատակով։

3 Մեթոդն անվանվել է նրա հեղինակի՝ ոստիկան Էդմոնդ Լոկարդի անունով, ըստ որի՝ հանցագործություն կատարած
անձը թողնում է իր հետքերը դեպքի վայրում, իսկ դեպքի վայրի հետքերը նրա վրա են հայտնվում: Levy, A. (2008).
La police scientifique - La technologie de pointe au service des enquêteurs, էջ 25, Փարիզ:

4 Տե՛ս О применении специалистом технических средств в исследовании материалов уголовного дела, Я. Д. Ревенко,
2010, էջ 3:

5 Տե՛ս՝ https://www.lemonde.fr/societe/visuel/2014/12/18/le-portrait-robot-genetique-arrive-en-france_4541590_3224.html
(վերջին այցելություն՝ 06.11.2019թ.)
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ըն դու նում ենք այն ե լա կե տը, որ գե նե տի կա -
կան ֆո տո ռո բո տի կի րառ ման դեպ քում պետք
է ա ռաջ նորդ վել «չե զոք նույ նա կա նաց ման»
սկզբուն քով, ո րի ի մաս տը հան ցա գոր ծու թյուն -
նե րի բա ցա հայ տումն է՝ պահ պա նե լով մար դու
ի րա վունք ներն ու ա զա տու թյուն նե րը: 

Այս ա ռու մով ԴՆԹ հիմ քով գե նե տի կա կան
ֆո տո ռո բո տի կի րառ ման անհ րա ժեշ տու թյու նը
և թույ լատ րե լիու թյու նը պար զե լու հա մար պետք
է այն դի տար կել հետևյալ աս պեկ տե րով. 

1) կի րա ռու թյու նը մար դու ի րա վունք նե րի
և հիմ նա րար ա զա տու թյուն նե րի հա մա -
տեքս տում (մի ջազ գա յին փաս տաթղ թեր,
ներ պե տա կան օ րենսդ րու թյուն), 

2) գործ նա կան կի րա ռու թյան ա ռանձ նա -
հատ կու թյուն նե րը, 

3) տար բեր երկր նե րում գե նե տի կա կան ֆո -
տո ռո բո տի կի րառ ման հետ կապ ված
նոր մա տիվ բա զա,

4) գե նե տի կա կան ֆո տո ռո բո տի կի րառ -
ման հիմ քը ՀՀ օ րենսդ րու թյու նում: 

Հարկ ենք հա մա րում մար դու ի րա վունք նե -
րի և հիմ նա րար ա զա տու թյուն նե րի հա մա տեքս -
տում այս տեխ նի կա յի կի րառ մանն անդ րա դա -
ռալ ի րա վա կան և է թի կա կան տե սանկ յուն նե -
րից միա ժա մա նակ: Որ պես գե նե տի կա կան ֆո -
տո ռո բոտ նե րի օգ տա գործ ման անհ րա ժեշ տու -
թյան հիմ նա կան հա կա փաս տարկ բեր վում է
Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմ նա րար ա զա տու -
թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին կոն վեն -
ցիա յի 8-րդ հոդ վա ծը (անձ նա կան և ըն տա նե -
կան կյան քը հար գե լու ի րա վունք): Այս գա ղա -
փա րի կողմ նա կից նե րըը գտնում են, որ այդ
արդ յու նա վե տու թյու նը չպետք է լի նի ի րա վունք -
նե րի և հիմ նա րար ա զա տու թյուն նե րի հաշ վին,
հա կա ռակ դեպ քում ա սի մետ րիա է ա ռա ջա նում
նպա տա կի և այդ նպա տա կին հաս նե լու հա -
մար ընտր ված մի ջոց նե րի հա մա չա փու թյան
միջև: Սա կայն պետք է ար ձա նագ րել, որ հենց
նույն հոդ վա ծի երկ րորդ մա սը, չնա յած որ ար -
գե լում է պե տա կան մար մին նե րի մի ջամ տու -
թյունն այդ ի րա վունք նե րի ի րա կա նաց մա նը,
բայց միևնույն ժա մա նակ սահ մա նում է բա ցա -
ռու թյուն նե րի մի շարք, ո րում տեղ է գտել նաև
ան կար գու թյուն նե րի կամ հան ցա գոր ծու թյուննե -
րի կանխ ման նպա տա կով սահ մա նա փա կու մը: 

Հա կա փաս տար կի էու թյու նը հետևյալն է.
ԴՆԹ-ն կազմ ված է ան ձի ֆի զի կա կան և ֆի -

զիո լո գիա կան հատ կա նիշ նե րի մա սին գաղտ -
նի տե ղե կատ վու թյուն պա րու նա կող գե նե րից,
ո րոնք օգ տա գործ վում են գե նե տի կա կան ֆո -
տո ռո բո տը կազ մե լիս, իսկ դա ան ձի մաս նա -
վոր կյան քի մի մասն է կազ մում: Գե նե տի կա -
կան ֆո տո ռո բոտ նե րի օգ տա գործ ման անհ րա -
ժեշ տու թյան հա կա փաս տարկ կա րող էր հա -
մար վել 2015 թվա կա նի փո փո խու թյուն նե րով
ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 31-րդ հոդ վա ծը, ո րը
սահ մա նում է մաս նա վոր կյան քի ան ձեռնմ խե -
լիու թյան ի րա վուն քը: Սա կայն այս դեպ քում ևս
նույն հոդ վա ծի 2-րդ մա սը սահ մա նում է բա ցա -
ռու թյուն՝ հան ցա գոր ծու թյուն նե րի կանխ ման
կամ բա ցա հայտ ման նպա տա կով սահ մա նա -
փա կու մը:

Մեկ այլ ի րա վա կան և է թի կա կան տե սանկ -
յան հա մա ձայն՝ սրա նով չի խախտ վում ան ձի
մաս նա վոր կյան քը հար գե լու սկզբուն քը, քա նի
որ այն ֆի զի կա կան հատ կա նիշ նե րը (աչ քե րի,
մաշ կի գույ նը, դեմ քը), ո րոնք անհ րա ժեշտ են
ֆո տո ռո բո տը կազ մե լու հա մար, բո լո րի հա մար
տե սա նե լի են: Խն դիրն ա ռա ջա նում է մար դու
էթ նի կա կան ծագ ման, հի վան դու թյուն նե րի կամ
հի վան դու թյուն նե րի հետ կապ ված մու տա ցիա -
նե րի դեպ քե րում: Այլ հարց է, թե ինչ ե րաշ խիք -
ներ պետք է ա պա հով վեն այս տվյալ նե րը ստա -
նա լու և սա հա մա նա փակ օգ տա գոր ծե լու հա -
մար:

Եվ րո պա յի խոր հուրդն իր՝ քրեա կան գոր -
ծե րի հե տաքն նու թյան ներ քո դե զօք սի ռի բո նուկ -
լեա կան թթվի վեր լու ծու թյան արդ յունք նե րի օգ -
տա գործ ման մա սին թիվ R(92)1 հանձ նա րա -
րու թյան (ըն դուն վել է 1992 թվա կա նի փետր -
վա րի 10-ին) 3-րդ հոդ վա ծում նշում է. «ԴՆԹ
վեր լու ծու թյան հա մար վերց ված նմուշ նե րը և
հան ցա գոր ծու թյուն նե րի բա ցա հայտ ման ու պա -
տաս խա նատ վու թյան են թար կե լու նպա տա կով
վեր լու ծու թյան արդ յուն քում ստաց ված տե ղե -
կատ վու թյու նը չեն կա րող օգ տա գործ վել այլ
նպա տակ նե րի հա մար (օ րի նակ՝ կլո նա վոր ման,
եվ գե նի կա յի նպա տակ նե րով)», ին չը ե րաշ խիք
կհան դի սա նա օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան գոր -
ծու նեու թյուն ի րա կա նաց նող մար մին նե րի կող -
մից՝ ան ձի գե նե տի կա կան տվյալ ներն օգ տա -
գոր ծե լիս (միայն ֆի զի կա կան հատ կա նիշ նե րի
դեպ քում)՝ գոր ծել՝ ել նե լով նրա անձ նա կան կյան -
քը հար գե լու ի րա վուն քից: Հենց այս սկզբուն քի
պահ պան ման պա րա գա յում տվյալ մար մի նը



հնա րա վո րու թյուն չի ու նե նա դուրս գա լու «չե -
զոք նույ նա կա նաց ման» շրջա նակ նե րից: Պետք
է հաշ վի առ նել նաև, որ գե նե տի կա կան նույ -
նա կա նա ցու մը և դա տա կան բժշկու թյու նը ոչ
թե հա կա սում, այլ փոխլ րաց նում են միմ յանց6,
և հա մա պա տաս խան ի րա վա կան մե խա նիզմ -
նե րի դեպ քում գե նե տի կա կան նույ նա կա նա ցու -
մից ստաց ված տվյալ նե րը քրեա կան դա տա -
վա րու թյու նում ևս  ա պա ցույ ցի տե սակ կա րող
են դի տարկ վել:

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում գե նե -
տի կա կան ֆո տո ռո բոտ նե րի գոր ծարկ ման դեպ -
քում կի րա ռե լի են այն նոր մե րը, ո րոնք ա պա -
հո վում են մար դու անձ նա կան տվալ նե րի պաշտ -
պա նու թյան ի րա վուն քը (ՀՀ Սահ մա նադ րու -
թյան 34-րդ հոդ ված, «Անձ նա կան տվյալ նե րի
պաշտ պա նու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի դրույթ -
ներ): Ըստ 2015 թվա կա նի մա յի սի 18-ին ըն -
դուն ված «Անձ նա կան տվյալ նե րի պաշտ պա -
նու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 3-րդ հոդ վա ծի 1-
ին մա սի 1-ին կե տի ՝ ֆի զի կա կան ան ձին վե -
րա բե րող ցան կա ցած տե ղե կու թյուն, ո րը թույլ է
տա լիս կամ կա րող է թույլ տալ ուղ ղա կի կամ
ա նուղ ղա կի կեր պով նույ նա կա նաց նել ան ձի
ինք նու թյու նը: «Անձ նա կան տվյալ նե րի պաշտ -
պա նու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քը (3-րդ հոդ վա -
ծի ա ռա ջին մա սի 12-15 կե տե րով) ա ռանձ նաց -
նում է անձ նա կան տվյալ նե րի 4 տե սակ՝ անձ -
նա կան կյան քի տվյալ ներ, կեն սա չա փա կան
անձ նա կան տվյալ ներ, հա տուկ կա տե գո րիա յի
անձ նա կան տվյալ ներ, հան րա մատ չե լի անձ -
նա կան տվյալ ներ: 

Գե նե տի կա կան ֆո տո ռո բո տի ստեղծ ման
դեպ քում մենք, բա ցա ռու թյամբ հան րա մատ չե -
լի անձ նա կան տվյալ նե րի, առնչ վում ենք բո լոր
կա տե գո րիա նե րի հետ: Ըստ այդմ «Անձ նա կան
տվյալ նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին» ՀՀ օ -
րեն քը նյու թա կան բա զա կա րող է հան դի սա -
նալ գե նե տի կա կան ֆո տո ռո բոտ նե րի կի րառ -
ման դեպ քում ան ձանց ի րա վունք նե րի և ա զա -
տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան և ա պա հով -

ման հա մար: Հիշ յալ օ րեն քի 8-րդ հոդ վա ծի 1-
ին մա սի 1-ին կե տի հա մա ձայն՝ անձ նա կան
տվյալ ներ մշա կելն օ րի նա կան է, ե թե՝ տվյալ -
նե րը մշակ վել են օ րեն քի պա հանջ նե րի պահ -
պան մամբ, և տվ յալ նե րի սուբ յեկ տը տվել է իր
հա մա ձայ նու թյու նը...»: ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան
34-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն՝ անձ -
նա կան տվյալ նե րի մշա կու մը պետք է կա տար -
վի բա րեխղ ճո րեն, օ րեն քով սահ ման ված նպա -
տա կով, ան ձի հա մա ձայ նու թյամբ: 

Քա նի որ տվյալ դեպ քում գե նե տի կա կան
տվյալ նե րը վերց վում են դեպ քի վայ րից7 կամ
տու ժո ղից, այս տեղ կա րող է բա ցա կա յել ան ձի
հա մա ձայ նու թյու նը՝ ի րեն վե րա բե րող տվյալ -
նե րի մշակ ման հար ցում: Բա ցի այդ նույն նոր -
մը ամ րագ րում է, որ օ րեն քով սահ ման ված այլ
ի րա վա չափ հիմ քի (որ պի սին տվյալ դեպ քում
հան դի սա նում է հան ցա գոր ծու թյուն նե րի բա -
ցա հայ տու մը) առ կա յու թյան դեպ քում անձ նա -
կան տվյալ նե րի մշա կու մը կա տար վում է ա -
ռանց այդ ան ձի հա մա ձայ նու թյան: 

Հարկ ենք հա մա րում անդ րա դառ նալ Գեր -
մա նիա յի Դաշ նա յին Սահ մա նադ րա կան դա -
տա րա նի կող մից ձևա վոր ված ո լորտ նե րի տե -
սու թյա նը8 և պար զա բա նել, թե գե նե տի կա կան
ֆո տո ռո բոտ նե րի կի րառ ման դեպ քում անհ րա -
ժեշտ տե ղե կատ վու թյան օգ տա գոր ծու մը որ քա -
նով է խախ տում ան ձի մաս նա վոր կյան քի
գաղտ նիու թյան ի րա վուն քը, և այս տե սանկ յու -
նից արդ յո՞ք կազմ ված ֆո տո ռո բո տը կա րե լի է
դի տար կել որ պես թույ լատ րե լի ա պա ցույց: 

Ըստ այս տե սու թյան՝ ընդ հա նուր ան հա -
տա կա նու թյան ի րա վուն քում տար բե րա կում են
նախ ներ քին (ան հա տա կան ինք նու թյուն) ո -
լորտ և ար տա քին (սո ցիա լա կան ինք նու թյուն)
ո լորտ: Ներ քին ո լոր տի ներ սում տար բե րակ -
վում է սկզբուն քո րեն ան ձեռնմ խե լի ին տիմ ո -
լոր տը և մաս նա վոր կամ գաղտ նի ո լոր տը՝ իր
տար բեր դրսևո րում նե րով: Սրան ցից ա ռա ջի նը
ա ռանձ նա հա տուկ և բա ցար ձակ պաշտ պա նու -
թյան տակ է գտնվում և են թա կա չէ իշ խա նու -
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6 Տե՛ս Современная криминалистика: проблемы, тенденции, перспективы, Московский Государственный Университет
имени М.В. Ломоносова, Մոսկվա, 2015, էջ 90:

7 Տե՛ս Использование специальных познаний в процессе расследования серийных убийств: первоначальный этап рас-
следования, Горбулинская Ирина Николаевна; Բարնաուլ, 2007թ., էջ 15:

8 Տե՛ս Մասնավոր անձի կատարած գաղտնի տեսագրության կամ ձայնագրության օգտագործման թույլատրելիությունը
քրեական և քաղաքացիական դատավարությունում, Գ. Հովհաննիսյան, Ա. Ղամբարյան, Ա. Սարգսյան; Երևան
2017, էջ 24-28:



31

ՔՐԵԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ 

Օ
Ր

Ի
Ն

Ա
Կ

Ա
Ն

Ո
Ւ

Թ
Յ

Ո
Ւ

Ն
  №

1
1

5
  2

0
2

0

թյան ներ գոր ծու թյա նը ան գամ հան րա յին գե -
րա կա շա հե րի առ կա յու թյան դեպ քում: Այն նե -
րա ռում է մաս նա վոր գրա ռում նե րը, ըն տա նե -
կան նեղ հա րա բե րու թյուն նե րը և սե ռա կան
կյան քը: Ի տար բե րու թյուն ան ձեռնմ խե լի ո լոր -
տի, մաս նա վոր կամ գաղտ նի ո լոր տի նկատ -
մամբ մի ջամ տու թյուն նե րը թույ լատ րե լի են միայն
հա նուն հա սա րա կու թյան գե րա կա շա հե րի և
հա մա չա փու թյան սկզբուն քի խստիվ պահ պան -
մամբ: Այս ո լոր տը ընդգր կում է մի շարք ի րա -
վունք ներ և հատ կա նիշ ներ, այդ թվում նաև
հիմ նա կան ի րա վուն քի սուբ յեկ տի ար տա քին
տես քը: Ինչ պես տես նում ենք գե նե տի կա կան
ֆո տո ռո բո տի կի րառ ման դեպ քում առնչ վում
ենք ա ռա վե լա պես ար տա քին տես քին վե րա բե -
րող տվյալ նե րի հետ, ո րոնք մաս նա վոր կամ
գաղտ նի ո լոր տի մասն են կազ մում, հետևա -
բար հա նուն հա սա րա կու թյան գե րա կա շա հի՝
այն է հան ցա գոր ծու թյուն նե րի բա ցա հայ տու մը
և կան խու մը, պե տու թյունն օժտ ված է ո րո շա կի
սահ մա նա փակ մի ջամ տու թյան ի րա վունք նե -
րով:

Գե նե տի կա կան ֆո տո ռո բո տի ա ռանձ նա -
հատ կու թյուն նե րին պետք է անդ րա դառ նալ՝
ԴՆԹ տվյալ նե րի բա զա նե րի և սո վո րա կան ֆո -
տո ռո բոտ նե րի հետ հա մե մա տա կան վեր լու ծու -
թյուն ա նե լով: 

ԴՆԹ տվյալ նե րի ազ գա յին բա զա նե րը հնա -
րա վո րու թյուն են տա լիս հա մե մա տա կան հե -
տա զոտ ման հա մար վերց ված կեն սա բա նա կան
ծագ ման նմուշ նե րի և հաշ վառ ման մեջ գտնվող
նմուշ նե րի հա մե մա տա կան հե տա զո տում կա -
տա րե լով հա մա պա տաս խան մարմ նին տրա -
մադ րել ո րոն վող ան ձի տվյալ նե րը՝ նպաս տե -
լով հան ցա գոր ծի ան ձի բա ցա հայտ մա նը: ԴՆԹ
տվյալ նե րի բա զա նե րը տար բեր երկր նե րում
կա՛մ հաշ վառ վում են ամ բողջ բնակ չու թյան գե -
նե տի կա կան տվյալ նե րը, կա՛մ բա ցա ռա պես
ծանր և ա ռանձ նա պես ծանր հան ցա գոր ծու -
թյուն նե րի կա տար ման հա մար դա տա պարտ -

ված ան ձանց գե նե տի կա կան տվյալ նե րը, կա՛մ
հան ցա գոր ծու թյան բո լոր տե սակ նե րի հա մար
դա տա պարտ ված ան ձանց տվյալ նե րը: Հնա -
րա վոր են դեպ քեր, երբ ԴՆԹ տվյալ նե րի բա -
զան չպա րու նա կի ո րոն վող ան ձի տվյալ նե րը և
անհ նար դարձ նի նրա բա ցա հայ տու մը9: Ըստ
«Ոս տի կա նու թյան մա սին» օ րեն քում լրա ցում
կա տա րե լու մա սին օ րեն քի նա խագ ծի՝ ՀՀ-ում
ներդր վե լու է միայն ծանր, ա ռանձ նա պես ծանր
և սե ռա կան ա զա տու թյան և ան ձեռնմ խե լիու -
թյան դեմ ուղղ ված հան ցա գոր ծու թյուն նե րի բա -
ցա հայտ ման նպա տա կով: Բա ցի այդ տվյալ նե -
րի բա զա յում առ կա ԴՆԹ նմուշ նե րը օ րեն քով
սահ ման ված ո րո շա կի ժա մա նա կա հատ ված
պահ վե լուց հե տո ոչն չաց վում են, ին չը նվա զեց -
նում է տվյալ նե րի բա զա յի օգ տա գործ ման հնա -
րա վո րու թյու նը նմա նա տիպ հան ցա գոր ծու թյուն -
ներ բա ցա հայ տե լու նպա տա կով: 

Սո վո րա կան ֆո տո ռո բոտ նե րի հետ հա մե -
մա տե լիս՝ պետք է անդ րա դառ նալ սուբ յեկ տիվ
գոր ծո նին: Հան ցա գոր ծու թյան ա կա նա տես նե -
րի (վկա նե րի) կող մից ան ձի ար տա քին տվյալ -
նե րի նկա րագ րու թյան հի ման վրա ան ձի ֆո -
տո ռո բո տը կազ մե լիս պետք է հաշ վի առ նել, որ
նկա րագ րու թյու նը կա րող է կա տար վել սխալ՝
շա հա դի տա կան նպա տակ նե րից ել նե լով: Այս
դեպ քում մեծ է ռիս կը, որ հե տա գա յում հան ցա -
գոր ծու թյուն կա տա րե լու մեջ կա րող է կաս կած -
վել բո լո րո վին այլ անձ: Բա ցի դրա նից «Անձ -
նա կան տվյալ նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին»
օ րեն քի 7-րդ հոդ վա ծի 1-ին մասն ամ րագ րում
է. «անձ նա կան տվյալ նե րի մշա կումն ի րա կա -
նաց վում է սուբ յեկտ նե րի նվա զա գույն ներգ -
րավ ման սկզբուն քով»: Նշ վա ծից կա րող ենք
հետևու թյուն ա նել, որ այս սկզբուն քի պահ -
պան ման դեպ քում անձ նա կան տվյալ նե րի մշակ -
ման մի ջո ցով ձեռք բեր ված ա պա ցույց ներն ա -
վե լի ար ժե քա վոր են և օբ յեկ տիվ10: Իսկ գե նե -
տի կա կան ֆո տո ռո բո տի ստեղծ ման ժա մա նակ
պահ պան վում է այս սկզբուն քը՝ ա պա հո վե լով

9 Օրինակ՝ Ֆրանսիայում Ոստիկանության գիտական ազգային ինստիտուտի (INPS) մասնագետները 6-8 շաբաթվա
ընթացքում կազմում են գենետիկական ֆոտոռոբոտը, որի արժեքը կազմում է 580 եվրո, որն էլ փոխհատուցվում է
Արդարադատության նախարարության կողմից: Սակայն գենետիկական ֆոտոռոբոտի օգնությանն են դիմում
միայն այն ժամանակ, երբ դեպքի վայրից կամ տուժողից վերցված հետքերի ԴՆԹ չի համապատասխանում FNAEG-
ի ոչ մի տվյալի հետ:

10 Տե՛ս Актуальные проблемы уголовного и уголовно-процессуального права, криминалистики: сборник научных статей
студентов магистратуры Северо-Западного института Университета имени О.Е. Кутафина, Судебные Ошибки И Днк
Как Гарантии Вины, Пуляева Анна Викторовна, Վոլոգդա, 2018, էջ 263;



օբ յեկ տի վու թյու նը: Բա ցի այդ շատ են հան ցա -
գոր ծու թյուն նե րը, որ տեղ վկա նե րը բա ցա կա -
յում են:

Գե նե տի կա կան ֆո տո ռո բո տի կի րառ ման
պրակ տի կան, դրա ըն թաց քում ա ռա ջա ցող
խնդիր նե րը պար զա բա նե լու հա մար պետք է
անդ րա դարձ կա տա րել այն երկր նե րին, որ տեղ
այդ ֆո տո ռո բո տի օգ տա գոր ծու մը այս կամ այն
չա փով կի րա ռե լի գոր ծու նեու թյուն է նախ նա -
կան քննու թյան փու լում ըն թաց քում: 

Ֆրան սիա: Ներ կա յումս ֆրան սիա կան օ -
րենսդ րու թյան մեջ գե նե տի կա կան ֆո տո ռո բո -
տի ստեղծ ման մե թո դի վե րա բեր յալ որևէ դրույթ
չկա, սա կայն դեպ քի վայ րից հայտ նա բեր ված
հետ քե րի գե նե տի կա կան հիմ քով ո րոշ վող ան -
հայտ կաս կած յա լի՝ տվյալ նե րի վեր լու ծու թյան
վե րա բեր յալ դրույթ ներ է պա րու նա կում քա ղա -
քա ցիա կան օ րենս գիր քը (16-1111) և ք րեա կան
դա տա վա րու թյան օ րենս գիր քը՝ (706-54, 706-
55, 706-56) ԴՆԹ-ի վեր լու ծու թյան ազ գա յին
ռե գիստ րում ԴՆԹ բնու թագ րե րի մա սին: 

Քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 16-11 հոդ -
վա ծը ամ րագ րում է. «ան ձի նույ նա կա նա ցու մը
գե նե տի կա կան նմուշ նե րի (կեն սա բա նա կան
նյու թից) օգ նու թյամբ կա րող է կա տար վել. 1)
նա խա կան քննու թյան փու լում կա տար վող, ինչ -
պես նաև դա տա կան քննու թյան ժա մա նակ
նշա նակ ված քննչա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի դեպ -
քում, 2) բժշկա կան կամ գի տա կան հե տա զո -
տու թյուն նե րի նպա տա կով, 3) ան հայտ ճա նաչ -
ված կամ մա հա ցած ան ձանց նույ նա կա նաց -
ման դեպ քում, 4) ռազ մա կան գոր ծո ղու թյուն նե -
րի կամ պա տե րազ մի ժա մա նակ զոհ ված ան -
ճա նա չե լի կամ դժվար ճա նա չե լի ան ձանց (կոմ -
բա տանտ, քա ղա քա ցիա կան բնա կիչ, զին ծա -
ռա յող) նույ նա կա նաց ման դեպ քում»:

Նի դեռ լանդ ներ: Նի դեռ լանդ ներն այն միակ
եվ րո պա կան պե տու թյունն է, որն իր ի րա վա -
կան հա մա կար գում ամ րագ րում է գե նե տի կա -
կան ֆո տո ռո բոտ նե րի կի րառ ման պրակ տի -
կան: 2003 թվա կա նին Նի դեռ լանդ նե րի քրեա -
կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի փո փո խու -

թյուն նե րը թույլ տվե ցին ար տա քին մոր ֆո լո -
գիա կան տվյալ նե րի ո րո շու մը հե տաքն նու թյան
ըն թաց քում: Կա տար ված ու սում նա սի րու թյուն -
նե րից ել նե լով՝ օ րենս դի րը ա ռանձ նաց րել է 2
սահ մա նա փա կում. 1) այդ տվյալ նե րի վեր լու -
ծու թյու նը պետք է նպաս տի գոր ծի քննու թյա -
նը, 2) մաս նա վոր կյան քը հար գե լու ի րա վուն քը
ե րաշ խա վո րե լու նպա տա կով՝ ու սում նա սիր ված
գե նե տի կա կան հատ կու թյուն նե րը պետք է բա -
ցա ռա պես վե րա բե րեն միայն ար տա քին մոր -
ֆո լո գիա կան հատ կա նիշ նե րին և վերց ված լի -
նեն ան ծա նոթ հետ քից12: 

Գեր մա նիա: Ա ռա ջին օ րի նա գի ծը ներ կա -
յաց վել է 2017 թվա կա նի փետր վա րի 3-ին Bade-
Wurtemberg հո ղի խորհր դա րա նի առջև13, ո րը
նա խա տե սում էր ան հայտ ԴՆԹ-ի հետ քի վեր -
լու ծու թյամբ ո րոշ ար տա քին հատ կա նիշ նե րի
ձեռք բե րում և հա վա քում միայն քրեա կան հե -
տաքն նու թյան հա մա տեքս տում: Ի րա կա նաց -
ված հե տա զո տու թյան հի ման վրա՝ օ րենս դի րը
ճա նա չել է այդ հատ կա նիշ նե րից ո րոշ նե րի բա -
ցա հայտ ման հու սա լիու թյան կան խա վար կա ծը:
Օ րեն քի նա խագ ծում նշվում է, որ այն բա վա -
կա նին կհեշ տաց նի լու ծե լու կաս կած յա լի նույ -
նա կա նաց ման խնդի րը: Ստաց ված տվյալ նե րը
պետք է ներ կա յաց վեն վի ճա կագ րա կան հա -
վա նա կա նու թյան սանդ ղա կի ձևով, և ոչ մի
դեպ քում դի ման կա րի: 

Դաշ նա յին մա կար դա կով ներ կա յաց ված օ -
րեն քի նա խա գի ծը ևս թույ լատ րում է գե նե տի -
կա կան ֆո տո ռո բոտ նե րի օգ տա գոր ծու մը14: Դաշ -
նա յին օ րեն քը հիմ նա կա նում ընդգր կում է նույն
կար գա վո րում նե րը, ինչ Bade-Wurtemberg-ի օ -
րի նա գի ծը: Այն ու նե նա լու է միևնույն ի րա վա -
կան ու ժը, ինչ վկա յու թյու նը:

2018 թվա կա նի մա յի սին Բա վա րիա յի
խորհր դա րա նը Գեր մա նիա յում ա ռա ջին ան -
գամ ըն դու նեց օ րենք՝ ըստ ո րի ոս տի կա նու -
թյա նը թույ լատր վել է դեպ քի վայ րից հայտ նա -
բեր ված ԴՆԹ նմուշ նե րի հի ման վրա կազ մել
ան ձի ֆո տո ռո բո տը, ո րը կար տա ցո լի աչ քե րի,
մա զե րի, մաշ կի գույ նը, ռաս սա յա կան և էթ նի -
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11 Տե՛ս LoI n°2016-731 du 3 juin 2016 - art. 116 - NOR: JUSD1532276L
12 Տե՛ս Le Proces Penal A L’epreuve De La Genetique, Elsa Supiot; 2017; էջ 75 http://www.njb.nl/wetgeving/staatsbladen/import/dna-

onderzoek-naar-uiterlijk-waarneembare.3117.lynkx
13 Տե՛ս https://www.baden-wuerttemberg.de/de/service/presse/pressemitteilung/pid/gesetzesinitiative-zur-erweiterung-der-

dna-analyse/ (վերջին այցելություն՝ 06.11.2019թ.)
14 Տե՛ս Entwurf eines Gesetzes zur Erweiterung des Umfangs der Untersuchungen von DNA-fähigem Material.
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կա կան պատ կա նե լիու թյու նը, ինչ պես նաև կո -
րոշ վի հան ցա գոր ծի սե ռը15:

Ա մե րի կա յի Միաց յալ Նա հանգ ներ: ԱՄՆ-
ում դաշ նա յին մա կար դա կով չկա որևէ օ րենք,
ո րը նա խա տե սում է գե նե տի կա կան ֆո տո ռո -
բոտ նե րի կի րա ռու մը: Ին դիա նա16 և Վյո մինգ17

նա հանգ նե րում օ րենսդ րու թյունն ար գե լում է
ազ գա յին ԴՆԹ-ի ֆայ լե րում պահ պան ված գե -
նե տի կա կան տվյալ նե րի օգ տա գոր ծու մը մոր -
ֆո լո գիա կան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի կամ
հի վան դու թյուն նե րի մա սին տե ղե կու թյուն ներ
ստա նա լու նպա տա կով: Ռոդ Այ լեն դի18 օ րենսդ -
րու թյու նը նա խա տե սում է, որ հա վաք ված նմուշ -
նե րը և պահ պան վող հետ քե րը չեն կա րող օգ -
տա գործ վել ֆի զի կա կան բնու թագ րեր բա ցա -
հայ տե լու նպա տա կով: Վեր մոն տի19 օ րենսդ րու -
թյու նը, ա ռանց անդ րա դառ նա լու մոր ֆո լո գիա -
կան հատ կա նիշ նե րին, պար զա պես ար գե լում է
ցան կա ցած վեր լու ծու թյուն, ո րը թույլ կտա պար -
զել հի վան դու թյուն ներ, գե նե տի կա կան ա նո -
մա լիա ներ, որն ընդ հա նուր առ մամբ չեն նե րա -
ռում ֆի զի կա կան հատ կա նիշ ներ: Պետք է ընդգ -
ծել, որ այս ար գե լող դրույթ նե րը վե րա բե րում
են հիմ նա կա նում գե նե տի կա կան բնու թագ րեր
պա րու նա կող տվյալ նե րի բա զա յին: Պ րո ֆե սոր
Մուր ֆին նշում է, որ այս նոր մա տիվ կար գա վո -
րում նե րը վե րա բե րում են հայտ նի մարդ կան -
ցից ստաց ված ԴՆԹ պրո ֆիլ նե րին, այ նինչ գե -
նե տի կա կան ֆո տո ռո բո տի հա մար անհ րա ժեշտ
հետ քը հա մար վում է հան ցա գոր ծու թյան վայ -
րում կամ տու ժո ղի վրա թողն ված լքված նյութ
(abandoned material)20: Օ րեն քի լռու թյու նը մի
շարք նա հանգ նե րում հնա րա վո րու թյուն է տա -
լիս կի րա ռե լու այս մի ջո ցը: Այս պի սին է ի րա վի -
ճա կը Տե խա սում և Նյու Յոր քում, որ տեղ կաս -
կած յա լի ֆի զի կա կան հատ կա նիշ նե րը բա ցա -
հայ տե լու նպա տա կով ան հայտ հետ քի վեր լու -
ծու թյան ինս տի տու տը զար գա նում է: 

Անգ լիա21: Անգ լիա յում գե նե տի կա կան ֆո -
տո ռո բո տը օգ տա գործ վում է հիմ նա կա նում սա -
ռը դեպ քե րի հա մար (cold cases՝ չբա ցա հայտ -
ված հան ցա գոր ծու թյուն ներ, ո րոնց վա րույ թը
կա սեց վել կամ զե տեղ վել է ար խի վում (սա ռեց -
ված)՝ հան ցա գոր ծու թյուն կա տա րած ան ձին
բա ցա հայ տե լու անհ նա րի նու թյան պատ ճա ռով):
Ոս տի կա նու թյունն այս մի ջո ցից օգտ վում է բա -
ցա հայ տե լու հա մար կաս կած յա լի աշ խար հագ -
րա կան ծագ ման մա սին տե ղե կու թյուն ներ՝ նույ -
նա կա նա ցու մը հեշ տաց նե լու նպա տա կով: 

Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյուն: «Գե նո մի պե -
տա կան գրանց ման» մա սին ՌԴ օ րեն քի22 1-ին
հոդ վա ծի 1-ին մա սում մաս նա վո րա պես աս -
վում է՝ 

«Գե նո մի պե տա կան գրան ցու մը պե տա -
կան մար մին նե րի և հաս տա տու թյուն նե րի կող -
մից ի րա կա նաց վող գոր ծու նեու թյուն է՝ ուղղված
կեն սա բա նա կան նյու թի ստաց մա նը, հաշ վառ -
մա նը, պահ պան մա նը, փո խանց մա նը, ոչնչաց -
մա նը և գե նո մա յին տե ղե կատ վու թյան մշակ -
մա նը»:

Մար դու ի րա վունք նե րի պահ պան ման և ե -
րաշ խա վոր ման նպա տա կով օ րեն քը սահ մա -
նում է գե նո մի գրանց ման եր կու հիմ նա կան
սկզբունք՝ 1) գե նո մի պե տա կան գրան ցու մը կա -
տար վում է մար դու և քա ղա քա ցու հա մընդ հա -
նուր ճա նաչ ված ի րա վունք նե րի և ա զա տու -
թյուն նե րի հա մա ձայն` օ րի նա կա նու թյան, հու -
մա նիս տու թյան, գաղտ նիու թյան, կա մա վո րու -
թյան և պար տադր ման հա մադ րու թյամբ, 2) գե -
նո մի պե տա կան գրան ցու մը չպետք է վտան -
գա վոր լի նի մար դու կյան քի և ա ռող ջու թյան
հա մար կամ նվաս տաց նի իր պա տիվն ու ար -
ժա նա պատ վու թյու նը: ՌԴ-ում գրանց ման տե -
սակ նե րը եր կուսն են՝ կա մա վոր և պար տա դիր:
Պար տա դիր են՝ 1) ծանր կամ ա ռանձ նա պես
ծանր հան ցա գոր ծու թյուն ներ կա տա րե լու հա -

15 Տե՛ս https://medium.com/hightech-plus (վերջին այցելություն՝ 06.11.2019թ.)
16 Տե՛ս Collection of information for certain purposes prohibited՝ article 10-13-6-16 http://www.in.gov/isp/labs/files/Biology%20Data-

basing%20Test%20Method%20Version%2011%2001-01-18.pdf (վերջին այցելություն՝ 06.11.2019թ.)
17 Տե՛ս Access to database; information authorized to be stored` article 7-19-404 

https://law.justia.com/codes/wyoming/2010/Title7/chapter19.html (վերջին այցելություն՝ 06.11.2019թ.)
18 Տե՛ս Rhode Island Stat. Ann. § 12-1.5-10 (2007).
19 Տե՛ս Vermont Stat. Ann. Tit. 20, § 1937 (2008).
20 Տե՛ս E. MURPHY, Inside the cell, NationBooks, 2015, pp. 220 et s..
21 Տե՛ս Le Proces Penal A L’epreuve De La Genetique, Elsa Supiot; Juin 2017, p. 84
22 Տե՛ս https://rg.ru/2008/12/09/genom-registracia-dok.html; Актуальные проблемы организации и использования экс-

пертно-криминалистических учетов органов внутренних дел, пути их решения, В.Х. Каримов, 2014, էջ 3:



մար դա տա պարտ ված և ա զա տազրկ ման դա -
տա պարտ ված ան ձանց, ինչ պես նաև ան ձի սե -
ռա կան ան ձեռնմ խե լիու թյան և սե ռա կան ա -
զա տու թյան դեմ հան ցա գոր ծու թյուն նե րի բո լոր
կա տե գո րիա նե րը, 2) ան հայտ ան ձինք, ո րոնց
կեն սա բա նա կան նյու թը ստաց վել է քննչա կան
գոր ծո ղու թյուն նե րի ըն թաց քում, 3) ան հայտ
դիակ նե րը: 

Այս պի սի կար գա վո րու մը թույլ է տա լիս
տվյալ նե րի բա զան ծա ռա յեց նել հետևյալ նպա -
տակ նե րին՝ հան ցա գոր ծու թյուն նե րի կան խար -
գե լում, բա ցա հայ տում, հան ցա գոր ծու թյուն կա -
տա րած ան ձանց նույ նա կա նա ցում, ՌԴ տա -
րած քում ան հայտ կո րած նե րի, բնակ վող կամ
ժա մա նա կա վո րա պես բնակ վող օ տա րերկր յա
քա ղա քա ցի նե րի և քա ղա քա ցիու թյուն չու նե ցող
ան ձանց հայտ նա բե րում, այն ան ձի նույ նա կա -
նա ցու մը, ո րի մար մի նը չի հայտ նա բեր վել այլ
մի ջոց նե րով, փնտրվող ան ձանց ըն տա նե կան
հա րա բե րու թյուն նե րի հաս տա տու մը: Կարևոր
է հաս կա նալ, թե ում է պատ կա նում այս տե ղե -
կատ վու թյան օգ տա գործ ման ի րա վուն քը (օ րեն -
քի 15-րդ հոդ ված), որ պես զի չա րա շա հում նե րի
ա ռիթ չան դի սա նա այդ լիա զո րու թյու նը: Գե նո -
մի տե ղե կատ վու թյան օգ տա գործ ման ի րա վուն -
քը հա սա նե լի է դա տա րան նե րին, նա խաքն նա -
կան մար մին նե րին, հե տաքն նա կան մար մին -
նե րին և հե տա խու զա կան գոր ծու նեու թյուն ի -
րա կա նաց նող մար մին նե րին (1-ին մաս): Օ տա -
րերկր յա պե տու թյուն նե րի շա հե րի հա մար գե -
նո մա յին տե ղե կատ վու թյան օգ տա գոր ծու մը ի -
րա կա նաց վում է Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյան մի -
ջազ գա յին պայ մա նագ րե րին հա մա պա տաս -
խան (2-րդ մաս): 

Ինչ պես տես նում ենք, ռու սա կան օ րենսդ -
րու թյու նը ևս շարժ վել է այն ճա նա պար հով, որ
նա խա տե սել է այն անհ րա ժեշտ պայ մա նը, ըստ
ո րի՝ հստակ պետք է ամ րագր վի լիա զո րու -
թյունն ի րա կա նաց նող մար մի նը:

Այս պի սով, ամ փո փե լով նշվա ծը, գտնում
ենք, որ գե նե տի կա կան ֆո տո ռո բոտ նե րի կի -
րա ռու մը օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան գոր ծու -
նեու թյու նում կա պա հո վի քրեա կան գոր ծի 

1) օբ յեկ տի վու թյուն, 
2) արդ յու նա վե տու թյուն, 
3) ժա մա նա կի և մի ջոց նե րի խնա յո ղու թյուն, 
4) ի րա կան հան ցա գոր ծի բա ցա հայ տում: 
Բա ցի այդ, հարկ ենք հա մա րում նշել նաև,

որ գե նե տի կա կան ֆո տո ռո բոտ նե րի կի րա ռու -
մը ար գել ված չէ ի րա վա կան ակ տե րով, սա -
կայն, այ նուա մե նայ նիվ կար ծում ենք, որ նպա -
տա կա հար մար է գե նե տի կա կան ֆոտ ռո բո տի
մա սին հա մա պա տաս խան օ րենսդ րա կան
դրույթ ներ սահ ման վեն «Օ պե րա տիվ- հե տա -
խու զա կան գոր ծու նեու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն -
քում: Նման կար գա վո րում նե րի նա խա տե սու -
մը կա պա հո վի գե նե տի կա կան ֆո տո ռո բոտ նե -
րի կազ ման դրա հետ առնչ վող այլ հար ցե րի
հստակ և ո րո շա կի կա նո նա կար գու մը, ինչն իր
հեր թին թույլ կտա վա րույթ ի րա կա նաց նող մար -
մին նե րին օգ տա գոր ծել այդ նյու թե րը հան ցա -
գոր ծու թյուն նե րի բա ցա հայտ ման ըն թաց քում:

Ի սկզբա նե կողմ լի նե լով նաև ա ռան ձին օ -
պե րա տիվ-հե տա խու զա կան մի ջո ցառ ման նա -
խա տես մա նը, գտնում ենք, որ գոր ծող «Օ պե -
րա տիվ-հե տա խու զա կան գոր ծու նեու թյան մա -
սին» ՀՀ օ րեն քի 14-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 9-
րդ կե տը այ սօր էլ հնա րա վո րու թյուն է նա խա -
տե սում գե նո տի կա կան ֆո տո ռո բոտ նե րի կի -
րառ ման հա մար: Մաս նա վո րա պես հիշ յալ օ -
րեն քը որ պես օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան մի -
ջո ցա ռում սահ մա նում է ան ձի նույ նա ցու մը: Իսկ
23-րդ հոդ վա ծը նշում է. «ան ձի նույ նա ցու մը օ -
պե րա տիվ-հե տա խու զա կան նպա տակ նե րով
նրա ինք նու թյու նը պար զելն է ար տա քին նշան -
նե րի, մատ նա հետ քե րի և ք րեա գի տա կան այլ
հետ քե րի հի ման վրա»: Քա նի որ գե նե տի կա -
կան ֆո տո ռո բո տը ստեղծ վում է դեպ քի վայ րից
կամ տու ժո ղի մարմ նից հայտ նա բեր ված հետ -
քե րից ա ռանձ նաց ված ԴՆԹ-ի հի ման վրա,
սույն օ րեն քի ի մաս տով այն կա րող է հա մար վել
ան ձի նույ նաց ման ե ղա նակ՝ որ պես քրեա գի -
տա կան այլ հետք:

«Օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան գոր ծու նեու -
թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 7-րդ հոդ վա ծով սահ -
ման վում է տեխ նի կա կան մի ջոց նե րի կի րառ -
ման կար գը. «օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան մի -
ջո ցա ռում նե րի անց կաց ման ըն թաց քում օգ տա -
գործ վող հա տուկ տեխ նի կա կան մի ջոց նե րի
ցան կը լիա զոր պե տա կան մարմ նի ներ կա յաց -
մամբ հաս տա տում է ՀՀ կա ռա վա րու թյու նը:
Ար գել վում է գաղտ նի տե ղե կու թյուն ներ ստա -
նա լու հա մար նա խա տես ված (մշակ ված, ծրագր -
ված, հար մա րեց ված) հա տուկ տեխ նի կա կան և
այլ մի ջոց նե րի օգ տա գոր ծու մը և օ պե րա տիվ-
հե տա խու զա կան մի ջո ցա ռում նե րի անց կա ցու -
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մը սույն օ րեն քով չլիա զոր ված պե տա կան մար -
մին նե րի, ստո րա բա ժա նում նե րի կամ ֆի զի կա -
կան և ի րա վա բա նա կան ան ձանց կող մից»: 

Այ սինքն գե նե տի կա կան ֆո տո ռո բո տի
ստեղծ ման հա մար անհ րա ժեշտ սար քը և նրա
կրի չը՝ որ պես «հա տուկ տեխ նի կա կան և այլ
մի ջոց» պետք է ընդգրկ վեն կա ռա վա րու թյան
կող մից հաս տա վող ցան կում:

Հիշ յալ օ րեն քով սահ ման վող օ պե րա տիվ-
հե տա խու զա կան գոր ծու նեու թյան սկզբունք նե -
րը՝ օ րի նա կա նու թյու նը, մար դու և քա ղա քա ցու
ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի և օ րի նա -
կան շա հե րի պաշտ պա նու թյու նը և գե րա կա յու -
թյու նը, գոր ծու նեու թյան բա ցա հայտ և գաղտ նի
մե թոդ նե րի ու մի ջոց նե րի հա մակ ցու թյու նը, օ -
պե րա տիվ-հե տա խու զա կան գոր ծու նեու թյուն ի -
րա կա նաց նող մար մին նե րի աշ խա տան քի ձևե -
րի, մե թոդ նե րի, ու ժե րի և մի ջոց նե րի գաղտ նա -
պա հու թյու նը, օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան գոր -
ծու նեու թյան բազ մա կող մա նիու թյու նը, լրի վու -
թյու նը և օբ յեկ տի վու թյու նը գե նե տի կա կան ֆո -
տո ռո բոտ նե րի օգ տա գործ ման պա րա գա յում
կա րող են հան դի սա նալ կարևո րա գույն ե րաշ -
խիք ներ մար դու ի րա վունք նե րի պահ պան ման
տե սանկ յու նից: 

Բա ցի այդ սույն օ րեն քով սահ ման վում է,
թե որ տե ղե կու թյուն ներն են հա մար վում պե -
տա կան գաղտ նիք. այդ պի սիք են օ պե րա տիվ-
հե տա խու զա կան մի ջո ցա ռում նե րի անց կաց -
ման ըն թաց քում օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան
գոր ծու նեու թյուն ի րա կա նաց նող մար մին նե րի
ու ժե րի, մի ջոց նե րի ու աղբ յուր նե րի, մե թոդ նե -
րի, պլան նե րի, այդ մի ջո ցա ռում նե րի արդ յունք -
նե րի, դրանց ֆի նան սա վոր ման մա սին տե ղե -
կու թյուն նե րը: Այ սինքն որ պես ան ձի նույ նա -
ցում օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան մի ջո ցա ռում՝
գե նե տի կա կան ֆո տո ռո բո տի ստեղծ ման և կի -
րառ ման արդ յուն քում ձեռք բեր ված տե ղե կու -
թյուն նե րը հա մար վում են պե տա կան գաղտ -
նիք, իսկ պե տա կան գաղտ նիք հա մար վող տե -
ղե կու թյուն նե րի հրա պա րակ ման հետ կապ ված
հան ցա գոր ծու թյուն նե րը սահ ման վում են ՀՀ
քրեա կան օ րենսգր քի 299-րդ (պե տա կան դա -
վա ճա նու թյուն), 302-րդ (լրտե սու թյուն), 306-րդ
(պե տա կան գաղտ նիք հրա պա րա կե լը) հոդ ված -
նե րով: 

Պետք է անդ րա դառ նալ օ րեն քի 40-րդ հոդ -
վա ծի 1-ին մա սին, ո րը սահ մա նում է. «օ պե րա -
տիվ-հե տա խու զա կան գոր ծու նեու թյան արդ -
յունք նե րը, ո րոնք ձեռք են բեր վել սույն օ րեն -
քով սահ ման ված կար գով, հան դի սա նում են
ա պա ցույց ներ, բա ցա ռու թյամբ սույն օ րեն քի 14-
րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 1-ին, 2-րդ, 6-րդ և 9-րդ
կե տե րով նա խա տես ված օ պե րա տիվ-հե տա -
խու զա կան մի ջո ցա ռում նե րի արդ յունք նե րի:»
Այս տե ղից հետևում է, որ ֆո տո ռո բո տը՝ որ պես
ան ձի նույ նաց ման ե ղա նակ չի հան դի սա նում
ա պա ցույց, սա կայն ծա ռա յում է «Օ պե րա տիվ-
հե տա խու զա կան գոր ծու նեու թյան մա սին» ՀՀ
օ րեն քով սահ ման վող նպա տակ նե րին, այն է՝
հան ցա գոր ծու թյուն նե րի հայտ նա բե րու մը, բա -
ցա հայ տու մը, կան խու մը և խա փա նու մը, հան -
ցա գոր ծու թյու նը նա խա պատ րաս տող, կա տա -
րող կամ կա տա րած ան ձանց հայտ նա բե րու մը,
քրեա կան պա տաս խա նատ վու թյու նից խու սա -
փող ան ձանց հե տա խու զու մը և հայտ նա բե րու -
մը, ինչ պես նաև ան հայտ կո րած ան ձանց հե -
տա խու զու մը, դիա կի, հան ցա գոր ծու թյան հետ -
քե րի հայտ նա բե րու մը: 

Այս տեղ անհ րա ժեշտ է կարևոր դի տար -
կում կա տա րել. ֆո տո ռո բո տը՝ որ պես ան ձի
նույ նա ցում օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան մի ջո -
ցառ ման արդ յունք հաս կաց վում է միայն պատ -
կե րը, այդ պատ ճա ռով որ պես ա պա ցույց չի
դիտ վում, այլ միայն մի ջոց է: Գե նե տի կա կան
ֆո տո ռո բոտ նե րին ի տար բե րու թյուն սո վո րա -
կան ֆո տո ռո բոտ նե րի, ո րոնք միայն պատ կե րի
ձևով են ար տա հայտ վում, կա րող են լի նել նաև
հա վա նա կա նու թյան աղ յու սա կի մի ջո ցով: Սրա -
նից հետևում է, որ պատ կե րի մի ջո ցով ար տա -
հայտ ված ֆո տո ռո բո տը վա րույթ ի րա կա նաց -
նող մար մի նը պետք է օգ տա գոր ծի ան ձի նույ -
նաց ման նպա տա կով՝ նրա դի ման կա րը ճա -
նաչ ման ներ կա յաց նե լու մի ջո ցով (ինչ պես սո -
վո րա կան ֆո տո ռո բո տի դեպ քում), իսկ հա վա -
նա կա նու թյան աղ յու սա կի մի ջո ցով ստաց ված
ան ձի տվյալ նե րը պետք է օգ տա գործ վեն այլ ե -
ղա նա կով հան ցա գոր ծու թյուն կա տա րած ան -
ձանց հա վա նա կան շրջնա կաը նե ղաց նե լու մի -
ջո ցով կամ հա մա պա տաս խան փոր ձաքն նու -
թյուն կա տա րե լու հա մար ներ կա յաց վող նյութ: 



Հան րա գիր ներ կա յաց նե լու ի րա վուն քի արդ -
յու նա վետ ի րաց ման անհ րա ժեշտ նա խադր յալ -
նե րի առ կա յու թյու նը կարևոր նշա նա կու թյուն
ու նի յու րա քանչ յուր երկ րում մաս նակ ցա յին ժո -
ղովր դա վա րու թյան գա ղա փա րի կեն սա գործ -
ման, հան րա յին նշա նա կու թյան հար ցե րում հա -
սա րա կու թյան մաս նակ ցու թյան մե խա նիզմ նե -
րի հետևո ղա կան կա տա րե լա գործ ման, պե տու -
թյուն-հա սա րա կու թյուն հա րա բե րու թյուն նե րում
արդ յու նա վետ կա պի հաս տատ ման և պահ -
պան ման տե սանկ յու նից: Այս տե սանկ յու նից
խիստ կարևոր վում է հան րագ րեր ներ կա յաց -
նե լու ինս տի տու տի խթան մա նը ուղղ ված հա -
մա լիր մի ջո ցա ռում նե րի ձեռ նար կու մը: Պետք է
նշել, որ ի թիվս հան րագ րի ինս տի տու տի խթան -
ման այլ գոր ծոն նե րի (հան րագ րե րի ինս տի տու -
տի նշա նա կու թյան և ըն ձե ռած հնա րա վո րու -
թյուն նե րի վե րա բեր յալ հա սա րա կու թյան ի րա -
զեկ վա ծու թյան շա րու նա կա կան բարձ րա ցում,
պե տա կան և տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման
մար մին նե րի, պաշ տո նա տար ան ձանց կող մից
«Հան րագ րե րի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 4-րդ հոդ -
վա ծով ի րենց վե րա պահ ված լիա զո րու թյուն նե -
րի ամ բող ջա կան ծա վա լով արդ յու նա վետ ի րա -
ցում և այլն), թվա յին դա րաշր ջա նում ա ռանձ -
նա կի նշա նա կու թյուն և կարևո րու թյուն ու նի
հան րագ րե րի ներ կա յաց ման է լեկտ րո նա յին գոր -
ծիք նե րի առ կա յու թյու նը: 

Սրա մա սին է վկա յում նաև այլ երկր նե րի
փոր ձի ու սում նա սի րու թյու նը, ո րի արդ յունք նե -
րը հան գում են նրան, որ պե տու թյուն նե րը
հետևո ղա կան քայ լեր են ձեռ նար կում հան րագ -

րե րի ներ կա յաց ման գոր ծըն թա ցը դյու րի նաց -
նե լու և խ թա նե լու ուղ ղու թյամբ՝ հաշ վի առ նե -
լով, որ թվա յին դա րաշր ջա նում չա փա զանց
կարևոր է հան րագ րե րի ինս տի տու տի կի րառ -
մանն ուղղ ված թվա յին գոր ծիք նե րի ստեղ ծու -
մը։ Թերևս այս հան գա ման քով է պայ մա նա -
վոր ված բա զում երկր նե րում հան րագ րե րի է -
լեկտ րո նա յին ե ղա նա կով ներ կա յաց ման հնա -
րա վո րու թյան առ կա յու թյու նը (բա ցա ռու թյամբ
Ֆրան սիա յի, Մալ թա յի, Հու նաս տա նի, Ավստ -
րիա յի)1: Ընդ ո րում, այս տե սանկ յու նից ա ռա -
ջա մար տիկ է Շոտ լան դիան, ո րը հան րագ րե րի
է լեկտ րո նա յին ե ղա նա կով ներ կա յաց ման հա -
մա կար գը ներդ րել է դեռևս 1999 թվա կա նին,
ին չը, զգա լի մի ջազ գա յին ու շադ րու թյան ար -
ժա նա նա լով, ճա նա չում է ստա ցել գիտ նա կան -
նե րի և քա ղա քա կան գոր ծիչ նե րի շրջա նում2:
Ու շադ րու թյան է ար ժա նի նաև այն, որ հան -
րագ րե րի ներ կա յաց ման վի ճա կագ րու թյան ա -
ռու մով պատ կե րը երկր նե րում ևս տար բեր է:
Այս պես, օ րի նակ Ֆրան սիա յում տա րե կան
կտրված քով ներ կա յաց վում է 6 հան րա գիր
(1997-2007թթ.), Գեր մա նիա յում՝ 17.500 հան -
րա գիր (2006-2009թթ.), Շոտ լան դիա յում՝ 88
(2006-2011թթ.), Պոր տու գա լիա յում՝ 122 հան -
րա գիր (2006-2011թթ.), Բել գիա յում՝ 10 (2007-
2012թթ)3:

Հաշ վի առ նե լով վե րոնշ յա լը և կարևո րե լով
հան րագ րե րի ինս տի տու տի լիար ժեք գոր ծար -
կումն ա պա հո վե լու անհ րա ժեշ տու թյու նը՝ հարկ
ենք հա մա րում անդ րա դառ նալ ՀՀ-ում հան -
րագ րե րի ներ կա յաց ման է լեկտ րո նա յին հար -
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թա կի առ կա յու թյան, դրա կարևո րու թյան և
արդ յու նա վետ աշ խա տան քի կազ մա կերպ ման
խնդիր նե րին: 

Այս պես, 2015 թվա կա նի սահ մա նադ րա -
կան բա րե փո խում նե րի արդ յուն քում, հաշ վի
առ նե լով ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան4 75-րդ հոդ -
վա ծով ամ րագր ված՝ հիմ նա կան ի րա վունք նե -
րի և ա զա տու թյուն նե րի արդ յու նա վետ ի րա կա -
նաց ման հա մար անհ րա ժեշտ կազ մա կեր պա -
կան կա ռու ցա կար գե րի և ըն թա ցա կար գե րի ա -
պա հով ման պա հան ջը, «Հան րագ րե րի մա սին»
ՀՀ օ րեն քով5 (այ սու հետ՝ Օ րենք), ի թիվս այլ
հար ցե րի, կար գա վոր վե ցին նաև է լեկտ րո նա -
յին ե ղա նա կով հան րա գիր ներ կա յաց նե լու և
հան րագ րե րի ներ կա յաց ման միաս նա կան է -
լեկտ րո նա յին հար թա կի հետ կապ ված հա րա -
բե րու թյուն նե րը: 

Ու շադ րու թյան է ար ժա նի այն, որ Օ րեն քի
ի մաս տով է լեկտ րո նա յին ե ղա նա կով հան րագ -
րի ներ կա յա ցու մը չի նույ նա նում է լեկտ րո նա յին
հար թա կի մի ջո ցով հան րա գիր ներ կա յաց նե լու
գա ղա փա րի հետ: Մեր այս եզ րա հան գու մը պայ -
մա նա վոր ված է նրա նով, որ Օ րեն քի 1-ին հոդ -
վա ծի 1-ին մա սի 5-րդ կե տով է լեկտ րո նա յին ե -
ղա նա կով ներ կա յաց վող հան րա գի րը դի տարկ -
վում է որ պես «Է լեկտ րո նա յին փաս տաթղ թի և
է լեկտ րո նա յին թվա յին ստո րագ րու թյան մա -
սին» ՀՀ օ րեն քի6 պա հանջ նե րին հա մա պա -
տաս խան ներ կա յաց ված հան րա գիր: Նշ ված օ -
րեն քի վեր լու ծու թյու նը (2-րդ հոդ ված, 16-րդ
հոդ ված և այլն) ցույց է տա լիս, որ է լեկտ րո նա -
յին ե ղա նա կով հան րագ րի ներ կա յա ցու մը են -
թադ րում է է լեկտ րո նա յին փաս տաթղ թի ներ -
կա յա ցում՝ այլ կերպ ա սած է լեկտ րո նա յին թվա -
յին ստո րագ րու թյամբ վա վե րաց ված տե ղե կու -
թյան ներ կա յա ցում (օ րի նակ է լեկտ րո նա յին փոս -
տի մի ջո ցով վե րը նշված վա վե րա պայ ման նե -
րին հա մա պա տաս խա նող փաս տաթղ թի ներ -
կա յա ցում): Հար ցը գործ նա կան տե սանկ յու նից
դի տար կե լիս, ստաց վում է, որ ան ձը կա րող է
ցան կա ցած այլ է լեկտ րո նա յին գոր ծի քի մի ջո -
ցով (e-request.am, e-gov.am) է լեկտ րո նա յին
թվա յին ստո րագ րու թյամբ հան րա գիր ներ կա -

յաց նել ի րա վա սու մար մին, ո րը են թա կա է պար -
տա դիր քննարկ ման։

Ինչ վե րա բե րում է հան րագ րե րի ներ կա -
յաց ման միաս նա կան է լեկտ րո նա յին հար թա -
կին, ա պա հարկ է նշել, որ Օ րեն քի 1-ին հոդ -
վա ծի 1-ին մա սի 6-րդ կե տի (հրա պա րա կա յին
հան րա գիր` է լեկտ րո նա յին միաս նա կան հար -
թա կում սահ ման ված ձևով ներ կա յաց վող հան -
րա գիր), 7-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի (կո լեկ տիվ
հան րա գի րը են թա կա է հրա պա րակ ման այդ
նպա տա կով ստեղծ ված հա մա ցան ցում հա սա -
նե լի տի րույ թում, ե թե կո լեկ տիվ հան րագ րի բո -
լոր մաս նա կից նե րը ներ կա յաց րել են այն հրա -
պա րա կե լու վե րա բեր յալ ի րենց հա մա ձայ նու -
թյու նը), 12-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի (հրա պա -
րա կա յին հան րա գի րը ներ կա յաց վում է է լեկտ -
րո նա յին միաս նա կան հար թա կում սահ ման ված
ձևա թուղ թը լրաց նե լու մի ջո ցով), 16-րդ հոդ վա -
ծի 2-րդ (կո լեկ տիվ հան րագ րի դեպ քում պա -
տաս խա նը հրա պա րակ վում է նաև է լեկտ րո -
նա յին միաս նա կան հար թա կում) և 3-րդ մա սե -
րի (հրա պա րա կա յին հան րագ րի պա տաս խա -
նը հրա պա րա կում է է լեկտ րո նա յին միաս նա -
կան հար թա կում), 18-րդ հոդ վա ծի 2-րդ (մինչև
հան րագ րեր ներ կա յաց նե լու է լեկտ րո նա յին
միաս նա կան հար թա կի ստեղ ծու մը պե տա կան
և տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մին ներն
կո լեկ տիվ հան րագ րե րը հրա պա րա կում են ի -
րենց պաշ տո նա կան կայ քե րում) մա սի վեր լու -
ծու թյու նից բխում է, որ հան րագ րե րի ներ կա -
յաց ման է լեկտ րո նա յին միաս նա կան հար թա կը
պետք է նա խա տես ված լի նի՝

1) հրա պա րա կա յին հան րագ րե րի հա մար,
2) կո լեկ տիվ հան րագ րե րի հա մար, ե թե

հան րագ րի բո լոր մաս նա կից նե րը տվել
են այն հրա պա րա կե լու վե րա բեր յալ հա -
մա ձայ նու թյուն.

Պետք է նշել, որ չնա յած Օ րեն քի 18-րդ
հոդ վա ծի 1-ին մա սով հան րագ րեր ներ կա յաց -
նե լու է լեկտ րո նա յին միաս նա կան հար թա կի
ներդ րու մը նա խա տես ված էր դեռևս 2019 թվա -
կա նի հուն վա րի 1-ից, այ նուա մե նայ նիվ մինչ
օրս հար թա կը չի գոր ծարկ վել, ին չը, իր հեր թին

4 Ընդունվել է 05.07.1995 թվականին, փոփոխվել է 27.11.2005 թվականին (ՀՀՊՏ 2005.12.05/ Հատուկ թողարկում
Հոդ. 1426) և 06.12.2015 թվականին (ՀՀՊՏ 2015.12.21/Հատուկ թողարկում Հոդ. 1118):

5 Ընդունվել է 21.12.2017թ., ուժի մեջ է մտել 27.01.2018թ., ՀՀՊՏ 2018.01.17/4(1362) Հոդ.33:
6 Ընդունվել է 14.12.2004 թ., ուժի մեջ է մտել 27.01.2005 թ., ՀՀՊՏ 2005.01.26/7(379) Հոդ.114:



լուրջ խո չըն դոտ է հան րագ րե րի ներ կա յաց ման
տե սանկ յու նից: Կար ծում ենք, որ հան րագ րե րի
ներ կա յաց ման է լեկտ րո նա յին հար թա կի բա ցա -
կա յու թյու նը կա րող է հան դի սա նալ հան րագ -
րե րի ինս տի տու տի չկի րառ ման կարևո րա գույն
դրդա պատ ճառ: Մենք գտնում ենք, որ ար դի
ժա մա նա կաշր ջա նում, հաշ վի առ նե լով է լեկտ -
րո նա յին ժո ղովր դա վա րու թյան գոր ծիք նե րի
կարևո րու թյու նը, հան րագ րե րի ներ կա յաց ման
միաս նա կան է լեկտ րո նա յին հար թա կի գոր ծար -
կու մը կհան դի սա նա լրա ցու ցիչ խթան հան րագ -
րե րի ինս տի տու տի արդ յու նա վետ գոր ծու նեու -
թյան ե րաշ խա վոր ման տե սանկ յու նից:

Ու շադ րու թյան է ար ժա նի նաև այն, որ Օ -
րեն քը, անդ րա դարձ կա տա րե լով հան րագ րե -
րի ներ կա յաց ման միաս նա կան է լեկտ րո նա յին
հար թա կին, չի կար գա վո րում հար թա կի տեխ -
նի կա կան նկա րագ րի կամ հար թա կի վար ման
կար գի հաս տատ ման հետ կապ ված հար ցե րը:
Կար ծում ենք, որ հա ման ման հար ցե րը ան հրա -
ժեշտ է կար գա վո րել են թաօ րենսդ րա կան նոր -
մա տիվ ակ տի մի ջո ցով, և ըստ այդմ, Օ րեն քում
անհ րա ժեշտ է նա խա տե սել լիա զո րող նորմ, ո -
րի հի ման վրա ՀՀ կա ռա վա րու թյու նը լիա զոր -
ված կլի նի հաս տա տել հան րագ րե րի ներ կա -
յաց ման միաս նա կան է լեկտ րո նա յին հար թա կի
տեխ նի կա կան նկա րա գի րը և հար թա կի վար -
ման կար գը: Իր հեր թին, հան րագ րե րի ներ կա -
յաց ման միաս նա կան է լեկտ րո նա յին հար թա կի
տեխ նի կա կան նկա րագ րի և հար թա կի վար -
ման կար գի հար ցե րը կար գա վո րող են թաօ -
րենսդ րա կան ակ տում անհ րա ժեշտ է կար գա -
վո րել հար թա կի բա ժին նե րի, դրա վար ման և
գոր ծարկ ման աշ խա տանք նե րին մաս նակ ցող
լիա զոր սուբ յեկտ նե րի, հար թա կի ադ մի նիստ -
րա տո րի, վեր ջի նիս հիմ նա կան պար տա կա նու -
թյուն նե րի հետ կապ ված և հա ման ման այլ հար -
ցե րը: Բա ցի այդ, հան րագ րե րի ինս տի տու տի
պատ շաճ կի րա ռու մը ա պա հո վե լու տե սանկ յու -
նից անհ րա ժեշտ է մշա կել և ի րա կա նաց նել
հան րա յին ի րա զեկ ման մե ծա ծա վալ ար շավ,
սեղմ ժամ կե տում մշա կել և գոր ծար կել հան -
րագ րե րի միաս նա կան է լեկտ րո նա յին հար թա -
կը՝ դի տար կե լով նաև տար բեր կրթա կան ծրագ -

րե րում հան րագ րե րի ինս տի տու տի վե րա բեր -
յալ կոմ պո նենտ նե րա ռե լու հար ցը։

Քն նար կե լով հան րագ րե րի է լեկտ րո նա յին
հար թա կի հետ կապ ված հար ցե րը, հարկ ենք
հա մա րում անդ րա դառ նալ նաև դրա հետ փոխ -
կա պակց ված մեկ այլ կարևոր խնդրի՝ մաս նա -
վո րա պես հան րագ րե րի հրա պա րակ ման հիմ -
նա հար ցին: 

Վե րը նշվա ծի կա պակ ցու թյամբ հարկ է
նշել, որ հան րագ րե րի տեքս տի և դ րանց
քննարկ ման գոր ծըն թա ցի վե րա բեր յալ տե ղե -
կատ վու թյան հրա պա րակ ման հար ցի շուրջ պե -
տու թյուն նե րի մո տե ցում նե րը տար բեր են: Ու -
շադ րու թյան է ար ժա նի, որ Եվ րա խորհր դա րա -
նի 217 (2) կա նո նի հա մա ձայն պառ լա մեն տի՝
հան րագ րե րի հա մար նա խա տես ված բաժ նում
հա սա րա կու թյան հա մար պետք է հա սա նե լի
լի նի հան րագ րի ան վա նու մը և հա կիրճ բո վան -
դա կու թյու նը (ռեեստ րում գրանց ված), հան րա -
գրի քննարկ ման հետ կապ ված կար ծիք նե րի
տեքս տը և ա ռա վել կարևոր ո րո շում նե րը7: 

Այ նուա մե նայ նիվ, պետք է նշել, որ եվ րո -
պա կան երկր նե րի պառ լա մենտ նե րի մեծ մա սը
չեն հրա պա րա կում հան րագ րի տեքս տը ( Գեր -
մա նիա յում թույ լատր վում է միայն հան րա յին
նշա նա կու թյուն ու նե ցող հան րագ րե րի հրա պա -
րա կու մը): Դրան հա կա ռակ, օ րի նակ հան րա -
գրե րի ամ բող ջա կան տեքս տը հրա պա րակ վում
է Պոր տու գա լիա յում, Շոտ լան դիա յում, Լ յուք -
սեմ բուր գում, որ տեղ քա ղա քա ցի ներն ու նեն
նաև հան րագ րե րի քննարկ ման գոր ծըն թա ցին
առ ցանց հետևե լու հնա րա վո րու թյուն8: 

Ինչ վե րա բե րում է ՀՀ-ում հան րագ րե րի
հրա պա րակ ման հար ցին, ա պա հարկ է նշել,
որ Օ րեն քի 7-րդ, 12-րդ և 16-րդ հոդ ված նե րի
վեր լու ծու թյու նից բխում է, որ հրա պա րակ ման
են են թա կա՝

1. կո լեկ տիվ հան րագ րե րը - այն դեպ քում,
երբ հան րագ րի բո լոր մաս նա կից նե րը
տվել են այն հրա պա րա կե լու հա մա ձայ -
նու թյուն 

2. հրա պա րա կա յին հան րագ րե րը
3. կո լեկ տիվ և հ րա պա րա կա յին հան րագ -

րե րի պա տաս խան նե րը: 

38

ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ
Օ

Ր
Ի

Ն
Ա

Կ
Ա

Ն
Ո

Ւ
Թ

Յ
Ո

Ւ
Ն

  №
1

1
5

  2
0

2
0

7 Տե՛ս Rules of Procedure of the European Parliament N 217 (2), հասանելի է՝ http://www.europarl.europa.eu/doceo/doc-
ument/RULES-8-2019-03-25-RULE-217_EN.html?redirect հղումով՝ 22.08.2019թ. դրությամբ:

8 Տե՛ս Tiago Tiburcio, նշված աշխատությունը, էջեր՝ 26, 34-35:
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Անհ րա ժեշտ է նաև նշել, որ Օ րեն քի 7-րդ
հոդ վա ծը, սահ մա նել է կո լեկ տիվ հան րագ րի
մաս նա կից նե րի հա մա ձայ նու թյան դեպ քում այն
հա մա ցան ցում հա սա նե լի տի րույ թում հրա պա -
րա կե լու հնա րա վո րու թյու նը։ Նախ, Օ րեն քի
դրույ թը անհս տա կու թյուն է մտցնում՝ սահ մա -
նե լով մի դեպ քում «հա մա ցան ցում հա սա նե լի
տի րույ թում հան րագ րի հրա պա րակ ման հար -
ցը, իսկ մյուս դեպ քում, Օ րեն քի 16-րդ հոդ վա ծի
2-րդ մա սի հա մա ձայն կո լեկ տիվ հան րագ րի
պա տաս խա նը պետք է հրա պա րակ վի է լեկտ -
րո նա յին միաս նա կան հար թա կում։ Ստաց վում
է, որ կո լեկ տիվ հան րա գի րը կա րող է հրա պա -
րակ վել օ րի նակ այն ստա ցած պե տա կան մարմ -
նի պաշ տո նա կան կայ քում, իսկ պա տաս խա նը՝
է լեկտ րո նա յին միաս նա կան հար թա կում։ Արդ -
յուն քում՝ հան րագ րե րի հետ կապ ված գոր ծու -
նեու թյան և ո րո շում նե րի կա յաց ման գոր ծըն -
թա ցը բա վա րար չա փով թա փան ցիկ և արդ յու -
նա վետ չէ։ Միևնույն ժա մա նակ, Օ րեն քի 7-րդ
հոդ վա ծը չի ման րա մաս նում հան րագ րի պա -
տաս խա նի հրա պա րակ ման ա ռանձ նա հատ կու -
թյուն նե րը՝ մաս նա վո րա պես այն, թե արդ յոք
կո լեկ տիվ հան րագ րի պա տաս խա նի հրա պա -
րակ ման դեպ քում ևս  անհ րա ժեշտ է հան րա -
գրի բո լոր մաս նա կից նե րի հա մա ձայ նու թյու նը:
Օ րեն քի 16-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սը միայն սահ -
մա նում է, որ կո լեկ տիվ հան րագ րի դեպ քում
պա տաս խա նը հրա պա րակ վում է է լեկտ րո նա -
յին միաս նա կան հար թա կում: Օ րեն քի 7-րդ և
16-րդ հոդ ված նե րի հա մադր ված վեր լու ծու թյու -
նից կա րե լի է գալ այն եզ րա հանգ ման, որ կո -
լեկ տիվ հան րագ րի հրա պա րակ ման վե րա բեր -
յալ մաս նա կից նե րի հա մա ձայ նու թյան դեպ քում
գոր ծում է նաև դրա պա տաս խա նի հրա պա -
րակ ման վե րա բեր յալ հան րագ րի մաս նա կից -
նե րի հա մա ձայ նու թյան առ կա յու թյան կան խա -
վար կա ծը: Բա ցի այդ, չկար գա վոր ված են մնում
նաև այն դեպ քե րը, երբ կո լեկ տիվ հան րագ րի
մաս նա կից նե րի մի մա սը տա լիս է հա մա ձայ -
նու թյուն դրա հրա պա րակ ման հա մար, իսկ
հան րա գի րը հրա պա րա կե լուց հե տո դրան միա -
ցած մյուս մաս նա կից նե րը չեն տա լիս։ Այս պա -
րա գա յում առն վազն անհ րա ժեշտ է նա խա տե -
սել ի րա վա կան կար գա վո րում այն մա սին, որ
կո լեկ տիվ հան րագ րի հրա պա րակ ման հա մա -

ձայ նու թյու նը պա հանջ վում է միայն մինչ այն
հրա պա րա կե լու պա հը։

Հարկ է նշել, որ ի տար բե րու թյուն կո լեկ -
տիվ և հ րա պա րա կա յին հան րագ րե րի (այդ
թվում՝ դրանց պա տաս խան նե րի) Օ րեն քով չի
նա խա տես վում ան հա տա կան հան րագ րի՝ այլ
կերպ ա սած մեկ ան ձի կող մից ներ կա յաց ված
հան րագ րի է լեկտ րո նա յին հար թա կում հրա պա -
րա կե լու հնա րա վո րու թյուն: Նշ վա ծի հա մա տեքս -
տում հարկ ենք հա մա րում հա կիրճ անդ րա -
դառ նալ ան հա տա կան հան րագ րե րի և հ րա -
պա րա կա յին ու կո լեկ տիվ հան րագ րե րի հա րա -
բե րակ ցու թյա նը՝ դրանց հիմ նա կան տար բե րու -
թյուն նե րը վեր հա նե լու նպա տա կով:

Այս պես, Օ րեն քը նա խա տե սե լով հրա պա -
րա կա յին հան րագ րեր ներ կա յաց նե լու ձևա թղթի
լրաց ման մի ջո ցով այն է լեկտ րո նա յին միաս նա -
կան հար թա կում հրա պա րա կե լու պա հանջ՝ որ -
պես հրա պա րա կա յին հան րագ րի՝ այլ հան րա -
գրե րից տար բե րա կե լու հիմք ա նուղ ղա կի մատ -
նան շում է միայն «գլխա վոր նա խա ձեռ նող և
հան րագ րի ա ջա կից ներ» կա ռու ցա կար գը, իսկ
ՀՀ կա ռա վա րու թյան 2018 թվա կա նի նո յեմ բե -
րի 1-ի թիվ 1218-Ն ո րոշ մամբ9 հաս տատ ված՝
հրա պա րա կա յին հան րագ րեր ներ կա յաց նե լու
ձևաթղ թի ու սում նա սի րու թյու նը իր հեր թին ցույց
է տա լիս, որ ձևաթղ թով ևս չի նա խա տես վում
հրա պա րա կա յին հան րա գի րը մյուս հան րա գրե -
րից տար բե րա կե լու այլ էա կան ա ռանձ նա հատ -
կու թյուն: 

Սա իր հեր թին նշա նա կում է, որ ներ կա ի -
րա վա կար գա վոր ման պա րա գա յում ան հա տա -
կան հան րա գի րը հրա պա րա կա յին հան րա գրից
տար բեր վում է նրա նով, որ ան հա տա կան հան -
րա գի րը ներ կա յաց նում է մեկ անձ, իսկ հրա -
պա րա կա յին հան րագ րի դեպ քում գլխա վոր նա -
խա ձեռ նո ղը և հան րագ րի ա ջա կից նե րը լրաց -
նում են ՀՀ կա ռա վա րու թյան կող մից հաս տատ -
ված հան րա գիր ներ կա յաց նե լու ձևա թուղ թը
(տե ղադր ված հար թա կում), իսկ կո լեկ տիվ հան -
րագ րից ան հա տա կան հան րա գի րը տար բեր -
վում է նրա նով, որ կո լեկ տիվ հան րա գի րը ներ -
կա յաց վում է եր կու և ա վել ան ձանց կող մից, և
դ րա նով շո շա փում է միևնույն հար ցը: 

Այս պի սով, հաշ վի առ նե լով ան հա տա կան
հան րագ րե րի հա րա բե րակ ցու թյու նը հրա պա -

9 Ընդունվել է 01.11.2018 թ., ուժի մեջ է մտել 01.01.2019թ., ՀՀՊՏ 2018.11.14/84(1442) Հոդ.1163:



րա կա յին և կո լեկ տիվ հան րագ րե րի հետ՝ գտնում
ենք, որ օ րենսդ րու թյամբ ան հա տա կան հան -
րագ րե րի հրա պա րակ ման հնա րա վո րու թյուն
չըն ձե ռե լը հիմ նա վոր չէ, քա նի որ է լեկտ րո նա -
յին հար թա կում հրա պա րակ ման են թա կա հան -
րագ րե րի և ան հա տա կան հան րագ րե րի տար -
բե րակ ման հիմ քում ներ կա յումս որ պես չա փա -
նիշ ա ռանձ նաց ված է միայն հան րա գիր ներ -
կա յաց րած ան ձանց թվա քա նա կը (կո լեկ տիվ և
հ րա պա րա կա յին հան րագ րե րի դեպ քում), իսկ
կո լեկ տիվ հան րագ րի դեպ քում նաև դրա նով
միևնույն հարց շո շա փե լու հան գա ման քը, ին չը
մեր կար ծի քով չպետք է հան դի սա նա խո չըն -
դոտ ան հա տա կան հան րագ րե րի՝ հար թա կում
հրա պա րա կե լու հնա րա վո րու թյու նը նա խա տե -
սե լու տե սանկ յու նից:

Մենք կար ծում ենք, որ ան հա տա կան հան -
րա գիր ներ կա յաց րած ան ձի հա մա ձայ նու թյան
դեպ քում ևս  անհ րա ժեշտ է նա խա տե սել դրա
հրա պա րակ ման (այդ թվում՝ պա տաս խա նի)
հնա րա վո րու թյուն, ին չը մի կող մից կա պա հով -
վի հան րագ րե րի քննարկ ման հա մար պա տաս -
խա նա տու պե տա կան և տե ղա կան ինք նա կա -
ռա վար ման մար մին նե րի, պաշ տո նա տար ան -
ձանց գոր ծու նեու թյան հաշ վետ վո ղա կա նու թյու -
նը, թա փան ցի կու թյու նը, մյուս կող մից լրա ցու -
ցիչ խթան կհան դի սա նա հան րագ րե րի վե րա -
բեր յալ պատ շաճ պա տաս խան տրա մադ րե լու,
ինչ պես նաև միևնույն հար ցի վե րա բեր յալ
կրկնա կի հան րագ րեր ներ կա յաց նե լու դեպ քե -
րը կրճա տե լու տե սանկ յու նից: 

Միևնույն ժա մա նակ, ան հա տա կան հան -
րագ րե րի մա սով օ րենսդ րա կան փո փո խու թյուն -
ներ նա խա ձեռ նե լիս, կար ծում ենք՝ անհ րա ժեշտ
է նաև նա խա տե սել այն պի սի հնա րա վո րու թյուն,
որ ան հա տա կան հան րա գիր ներ կա յաց րած ան -
ձը այն սահ մա նի որ պես կո լեկ տիվ և հ նա րա -
վո րու թյուն ըն ձե ռի այլ ան ձանց միա նա լու հան -
րագ րին։ Այն դեպ քում, երբ մեկ ան ձի կող մից
ներ կա յաց ված կո լեկ տիվ հան րագ րին հրա պա -
րա կու մից հե տո օ րեն քով սահ մա նած 30-օր յա
ժամ կե տում ոչ մի անձ չմիա նա, այն կշրջա -
նառ վի որ պես ան հա տա կան հան րա գիր։ Ա ռա -
ջար կը հիմ նա վոր վում է նաև նրա նով, որ Սահ -

մա նադ րու թյան 53-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն
«Յու րա քանչ յուր ոք ու նի ան հա տա պես կամ
այ լոց հետ մեկ տեղ պե տա կան և տե ղա կան
ինք նա կա ռա վար ման մար մին նե րին ու պաշ տո -
նա տար ան ձանց հան րա գիր ներ կա յաց նե լու և
ող ջա միտ ժամ կե տում պատ շաճ պա տաս խան
ստա նա լու ի րա վունք»: Գործ նա կա նում «այ լոց
հետ մեկ տեղ» հան րա գիր ներ կա յաց նե լը պետք
է են թադ րի նաև մեկ ան ձի կող մից հան րա գիր
ներ կա յաց նե լու պա րա գա յում դրան այլ ան -
ձանց միա նա լու հնա րա վո րու թյան առ կա յու -
թյան և ըստ այդմ, տվյալ ան ձի կող մից թե՛թղ -
թա յին ե ղա նա կով հան րա գիր պատ րաս տե լը,
շա հագր գիռ ան ձանց շրջա նում «հրա պա րա կե -
լը» և ա ջա կից նե րի թղթա յին ստո րագ րու թյուն -
ներ ստա նա լը, թե՛ է լեկտ րո նա յին ե ղա նա կով
հրա պա րա կե լը և ա ջա կից նե րի ստո րագ րու -
թյուն նե րը ստա նա լը։

Միևնույն ժա մա նակ, խո սե լով հան րագ րե -
րի և մաս նա վո րա պես է լեկտ րո նա յին հան րագ -
րե րի ինս տի տու տի արդ յու նա վե տու թյան մա -
սին, պետք է ևս մեկ ան գամ հի շա տա կենք
Սահ մա նադ րու թյան 75-րդ հոդ վա ծով սահ ման -
ված այն կարևո րա գույն պա հան ջը, որ «Հիմ -
նա կան ի րա վունք նե րը և ա զա տու թյուն նե րը
կար գա վո րե լիս օ րենք նե րը սահ մա նում են այդ
ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի արդ յու նա -
վետ ի րա կա նաց ման հա մար անհ րա ժեշտ կազ -
մա կեր պա կան կա ռու ցա կար գեր և ըն թա ցա -
կար գեր»: Կար ծում ենք՝ հան րագ րե րի դեպ քում
առ կա կա ռու ցա կար գե րի և ըն թա ցա կար գե րի,
ինչ պես նաև հան րագ րե րի է լեկտ րո նա յին հար -
թա կի արդ յու նա վե տու թյան գնա հատ ման հա -
մար պետք է ներ դնել նաև գնա հատ ման թվա -
յին ցու ցա նիշ ներ։ Ցա վոք որևէ ի րա վա կան ակ -
տում սահ ման ված չէ հան րագ րե րի, դրանց ըն -
թաց քի վե րա բեր յալ վի ճա կագ րու թյուն հա վա -
քագ րե լու և վեր լու ծե լու պա հանջ։ Այս ա ռու մով
ա ռա ջարկ վում է թե՛ օ րենսդ րու թյան ար դիա -
կա նաց ման, թե՛ է լեկտ րո նա յին հար թա կի ստեղծ -
ման ըն թաց քում ամ րագ րել հան րագ րե րի և դ -
րանց ըն թաց քի վե րա բեր յալ վի ճա կագ րա կան
տվյալ ներ հա վա քագ րե լու և հ րա պա րա կե լու
պա հան ջ։
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Հան րա յին-ի րա վա կան հա րա բե րու թյուն -
նե րում ան հա տի կար գա վի ճակ նե րից status ac-
tivus-ը1 կապ ված է պե տու թյան ներ քին կյան -
քին քա ղա քա կան մաս նակ ցու թյուն ու նե նա լու
ի րա վունք նե րի հետ (ընտ րե լու, հան րաք վեին
մաս նակ ցե լու, կու սակ ցու թյուն ներ ստեղ ծե լու և
դ րանց ան դա մագր վե լու և այլ քա ղա քա կան ի -
րա վունք ներ, ո րոնք բխում են ան ձի՝ պե տու -
թյան հետ ու նե ցած ի րա վա կան կա պից ու
տրված են բա ցա ռա պես ՀՀ քա ղա քա ցի նե -
րին)2։ Իշ խա նու թյան միակ կրո ղը ժո ղո վուրդն
է, ուս տի տե ղին է այն տե սա կե տը, թե ժո ղովր -
դաիշ խա նու թյու նը հան դես է գա լիս ժո ղովր դի
ինք նո րոշ ման և ինք նա կա ռա վար ման ձևով, ո -
րին հա վա սար հիմ քե րով կա րող են մաս նակ -
ցել բո լոր քա ղա քա ցի նե րը3։ Մինչ դեռ ծանր
հան ցա գոր ծու թյուն նե րի հա մար դա տա պարտ -
ված ու պա տի ժը կրող քա ղա քա ցի նե րի՝ ՀՀ
Սահ մա նադ րու թյամբ ամ րագր ված ընտ րե լու և
ընտր վե լու ի րա վուն քի բա ցա կա յու թյու նը չի տե -
ղա վոր վում վե րոնշ յալ սկզբուն քի մեջ։ 

Տ րա մա բա նա կան հարց է ա ռա ջա նում, թե
արդ յոք այս քա ղա քա ցի նե րի ընտ րա կան ի րա -
վուն քի սահ մա նա փա կու մը լռել յայն չի ծա ռա -
յում որ պես լրա ցու ցիչ պատ ժի տեսակ։

Հար ցի պա տաս խա նը ստա նա լու հա մար
պետք է ընտ րա կան ի րա վուն քի սահ մա նա -
փակ ման հիմ նախն դի րը դի տար կել նաև ի րա -
վա բա նա կան պա տաս խա նատ վու թյան հա մա -
տեքս տում։ 

Ինչ պես սահ մա նում է հայ ա կա նա վոր ի -
րա վա գետ Վ. Ներ սես յան ցը՝ ի րա վա բա նա կան
պա տաս խա նատ վու թյու նը խախտ ված նոր մի՝
սանկ ցիա յով նա խա տես ված և ի րա վա սու պե -
տա կան մարմ նի կող մից պատ շաճ դա տա վա -
րա կան-ի րա վա կան կար գով ի րա վա խախ տո ղի
նկատ մամբ կի րառ վող ի րա վա կան հար կադ -
րան քի մի ջոցն է4։ Ի րա վուն քի տե սու թյան մեջ
տար բե րակ վում են ի րա վա բա նա կան պա տաս -
խա նատ վու թյան եր կու տե սակ՝ ի րա վա բա նա -
կան պա տաս խա նատ վու թյուն ի րա վա չափ գոր -
ծու նեու թյան հա մար (պո զի տիվ/պերս պեկ տիվ
պա տաս խա նատ վու թյուն) և պա տաս խա նատ -
վու թյուն ի րա վա խախտ ման հա մար (նե գա տիվ
պա տաս խա նատ վու թյուն)։ Վեր ջի նը պե տու թյան
նե գա տիվ ար ձա գանքն է ի րա վա խախտ ման
նկատ մամբ, ինչն ա րատ հայտ վում է ի րա վա -
խախ տի հա կաի րա վա կան ա րար քի հա մար
վրա հաս նող ար դա րա ցի հա տուց մամբ։ «Ար -
դա րա ցի հա տու ցում» աս վա ծը տե ղի ու նի, երբ
հա տուց վում է պատ ճառ ված վնա սը և/ կամ
պատժ վում է ի րա վա խախ տում թույլ տված ան -
ձը։ Ինչևէ, ի րա վա բա նա կան պա տաս խա նատ -
վու թյու նը (նե գա տիվ ի մաս տով) և պա տի ժը չեն
նույ նա նում։ Ե թե ի րա վա բա նա կան պա տաս -
խա նատ վու թյու նը հա կաի րա վա կան ա րար քի
հա մար վրա հաս նող ընդ հա նուր հետևանքն է,
ա պա պա տի ժը` այդ հետևան քի դրսևոր ման
ձևե րից մե կը։ Ի հար կե, ան ձին ի րա վա բա նա -
կան պա տաս խա նատ վու թյան են թար կելն ինք -
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Սուբյեկտիվ հանրային իրավունքը վարչական իրավունքում։ Եր.։ Տիգրան Մեծ, 2012. Էջ 27

2 Բացառություն են կազմում Տեղական ինքնակառավարման մարմինների ընտրությունները, որոնց կարող են
մասնակցել նաև մինչև քվեարկության օրն առնվազն մեկ տարվա հաշվառում ունեցող՝ Հայաստանի Հանրապետության
քաղաքացիություն չունեցող անձինք։ ՀՀ Ընտրական օրենսգիրք սահմանադրական օրենք, հ. 2 կետ 2.3

3 Հայաստանի Հանրապետության Սահմանադրության մեկնաբանություններ/ ընդհանուր խմբագրությամբ՝ Գ.
Հարությունյանի, Ա. Վաղարշյանի – Եր.։ «Իրավունք», 2010, էջ 55-56 

4 Իրավունքի և Պետության տեսություն։ Վ.Ս.Ներսիսյանց.Երևան, Նաիրի, 2001 էջ 285



նան պա տակ չէ և ընդ հա նուր առ մամբ կոչ ված
է վե րա կանգ նե լու խախտ ված ի րա վա կար գը՝
գոր ծադ րե լով ի րա վուն քի պաշտ պա նու թյան մի -
ջոց նե րը։ Պա տի ժը պե տա կան հար կադ րան քի
ա մե նա խիստ մի ջոցն է, որ դրսևոր վում է մար -
դու ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի ա ռա -
վել մեծ ծա վա լով սահ մա նա փակ մամբ, ուս տի
դրա հե տապն դած նպա տակ նե րը պետք է հա -
մա պա տաս խա նեն ի րա վուն քի ընդ հա նուր և
ճյու ղա յին սկզբունք նե րին և ծա ռա յեն քրեա -
կան օ րենսգր քով նա խանշ ված խնդիր նե րի լուծ -
մա նը։ Հետևա բար, ընտ րա կան ի րա վուն քի սահ -
մա նա փա կու մը ա զա տազրկ ման դա տա պարտ -
ված քա ղա քա ցի նե րի հա մար ի րա վա բա նա կան
պա տաս խա նատ վու թյան քրեաի րա վա կան տե -
սա կի հա մա տեքս տում քննար կե լիս պետք է
վեր հա նել և խո րը ու սում նա սի րել այն պի սի
դրույթ ներ, ինչ պի սիք են՝ պատ ժի5 նպա տա կը
և գոր ծա ռույթ նե րը։ ՀՀ Քր. Օր. 48-րդ հոդ վա -
ծը տա լիս է պատ ժի հետևյալ հաս կա ցու թյու նը՝
Պա տի ժը պե տա կան հար կադ րան քի մի ջոց է,
ո րը դա տա րա նի դա տավճ ռով պե տու թյան ա -
նու նից նշա նակ վում է հան ցա գոր ծու թյան հա -
մար մե ղա վոր ճա նաչ ված ան ձի նկատ մամբ և
ար տա հայտ վում է այդ ան ձին ի րա վունք նե րից
ու ա զա տու թյուն նե րից օ րեն քով նա խա տես ված
զրկմամբ կամ դրանց սահ մա նա փակ մամբ: Այդ
հոդ վա ծի երկ րորդ մա սով սահ ման վում է քրեա -
կան պատ ժի հե տապն դած նպա տակ նե րը՝ սո -
ցիա լա կան ար դա րու թյան վե րա կանգ նու մը,
պատ ժի են թարկ ված ան ձի ուղ ղու մը և հան -
ցա գոր ծու թյուն նե րի կան խու մը:

Պատ ժի նշա նա կու մը պե տու թյան ար ձա -
գանքն է կա տար ված հան ցա գոր ծու թյա նը, ուս -
տի բնա կան է, որ պատ մու թյան տար բեր ժա -
մա նակշր ջան նե րում պատ ժի նպա տակ նե րը փո -
փո խու թյուն նե րի են են թարկ վել՝ ար տա ցո լե լով
հա սա րա կու թյան սո ցիալ-հո գե բա նա կան վե -
րա բեր մուն քը դրանց նկատ մամբ։ 

Պատ ժա գի տու թյան հիմ նա դիր Չե զա րե Բե -
կա րիան օ րի նակ գտնում էր, որ պա տի ժը պետք

է ճիշտ հա մա չափ լի նի այն ա զա տու թյա նը, ո րի
պաշտ պա նու թյանն ուղղ ված է։ Իսկ պատ ժի
նպա տա կին անդ րա դառ նա լով, նա գրում է, որ
դրա միակ նպա տա կը մե ղա վո րին և հա սա րա -
կու թյան մյուս ան դամ նե րին հա սա րա կար գին
նոր վնաս հասց նե լուց ետ պա հելն է։ Դրա հա -
մար անհ րա ժեշտ է կի րա ռել պատ ժի այն պի սի
տե սակ ներ, ո րոնք մար դու հո գու վրա ա մե նաու -
ժեղ ու ա մե նաեր կա րատև տպա վո րու թյու նը
կգոր ծեն, իսկ հան ցանք կա տա րած ան ձի մարմ -
նի հա մար կլի նեն նվազ տան ջա լի6։ 

Իսկ ա հա Մոն տեսք յոն իր «Օ րենք նե րի ո -
գու մա սին» աշ խա տու թյան մեջ պնդում է, որ
լավ օ րենս դի րը պետք է ոչ այն քան մտա հոգ վի
հան ցա գոր ծու թյուն նե րի հա մար պատ ժե լու, այլ
դրանք կան խե լու մա սին. նա պետք է ձգտի ոչ
թե պատ ժել, այլ բա րե լա վել բար քե րը։ 

Այս եր կու մտա ծող ներն էլ ա ռաջ են քա -
շում կարևո րա գույն դրույթ, այն է՝ պատ ժի կի -
րա ռու մը որ պես հան ցա գոր ծու թյուն նե րի կանխ -
ման գոր ծիք։ 

Իսկ ինչ պի սի՞ն էր քրեաի րա վա կան անդ -
րա դար ձը պատ ժի նպա տակ նե րին հայ կա կան
պե տա կա նու թյան տար բեր փու լե րոմ։

Այս պես՝ այժմ գոր ծող Քրեա կան օ րենսդ -
րու թյան հա մե մա տա կան վեր լու ծու թյու նը ցույց
է տա լիս, որ պատ ժի նպա տակ նե րը մի փոքր
այլ էին 1922թ. ՀՍԽՀ Քր. Օ րենսգր քով, որ պես
այդ պի սիք նշվում էին՝

ա. Կան խել ընդ հան րա պես թե խախ տո ղի,
թե հա սա րա կու թյան այլ ան կա յուն տար -
րե րի նոր խախ տում նե րը 

բ. Խախ տո ղին ըն տե լաց նել հան րա յին
կյան քի պայ ման նե րին ուղ ղիչ-աշ խա -
տան քի ներ գոր ծու թյան մի ջո ցով 

գ. Հան ցա վո րին զրկել հե տա գա յում նոր
հան ցանք ներ գոր ծե լու հնա րա վո րու թյու -
նից7։

Ակն հայտ է, որ 1922թ.  օ րենսդ րու թյամբ
պատ ժի նա խանշ ված նպա տակ նե րը եր կուսն
էին՝ հան ցա գոր ծու թյուն նե րի կան խու մը (մի
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5 Ներկայիս ՀՀ Քրեական օրենսգիրքը հանցանք կատարած անձի նկատմամբ նախատեսում է պատժի և
քրեաիրավական ներգործության այլ միջոցների (բժշկական բնույթի հարկադրանքի միջոցներ, բռնագանձում)
կիրառում։ 

6 Cessare Beccaria. An Essay on Crimes and Punishments. With a Commentary by M. de Voltaire. A New Edition Corrected.
(Albany: W.C. Little & Co., 1872). P.26 
http://files.libertyfund.org/files/2193/Beccaria_1476_EBk_v6.0.pdf 

7 Հ.Ս.Խ.Հ Քրեական օրենսգիրք, 22.07.1922թ, հոդ.8 
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դեպ քում հա սա րա կու թյան բո լոր ան դամ նե րի
հա մար ընդ հան րաց ված ձևով՝ պա տաս խա -
նատ վու թյան ան խու սա փո լիու թյան սկզբուն քի
գոր ծադր մամբ (ա կետ), իսկ մյուս դեպ քում
հենց հան ցանք կա տա րած ան ձի ֆի զի կա կան
ի զո լաց ման ձևով (գ կետ)), և հան ցանք կա -
տա րած ան ձի ուղ ղու մը։ Փաս տո րեն, սո ցիա -
լա կան ար դա րու թյան վե րա կանգ նու մը, որ պես
պատ ժի նպա տակ չէր նշվում։

Իսկ ա հա 1961թ ՀԽՍՀ Քրեա կան օ րենսգր -
քում պատ ժի նպա տակ ներն էին ոչ միայն մեղ -
քի քա վու մը կա տար ված հան ցա գոր ծու թյան
հա մար, այլև դա տա պարտ ված նե րին ուղ ղելն և
վե րա դաս տիա րա կե լը աշ խա տան քին ազն վո -
րեն վե րա բեր վե լու, օ րենք նե րը ճշտո րեն կա -
տա րե լու, հա մա կե ցու թյան կա նոն նե րը հար գե -
լու ո գով, ինչ պես նաև նոր հան ցա գոր ծու թյուն -
նե րի կա տա րու մը կան խե լը ինչ պես դա տա -
պարտ ված նե րի, այն պես էլ այլ ան ձանց կող -
մից8: Հոդ վա ծի վեր լու ծու թյու նը փաս տում է, որ
ընդ հա նուր առ մամբ ինչ պես նա խորդ Քրեա -
կան օ րենսգր քում, այն պես էլ քննարկ վող օ -
րենսգր քում պատ ժի հե տապն դած նպա տակ -
նե րը հան ցանք կա տա րած ան ձի ուղ ղու մը (վե -
րա դաս տիա րա կու մը) և հան ցա գոր ծու թյուն նե -
րի կան խումն էին։ Մի տար բե րու թյամբ, որ այս
ան գամ օ րենս դիրն ա վե լաց նում է շատ կարևոր
դե տալ, այն է մեղ քի քա վու մը, այ սինքն պա -
տի ժը որ պես ինք նան պա տակ (ռուս.՝ кара)։ Թե -
պետ հոդ վա ծի վեր ջին մա սում ամ րագր ված էր,
որ պա տի ժը նպա տակ չու նի ֆի զի կա կան տան -
ջանք ներ պատ ճա ռել կամ ստո րաց նել մարդ -
կա յին ար ժա նա պատ վու թյու նը։ 

Ար դի ժա մա նա կաշր ջա նում ար դեն նկա -
տե լի է ի րա վա գի տու թյան, և մաս նա վո րա պես
քրեա գի տու թյան մի տու մը «պատ ժո ղա կան ար -
դա րա դա տու թյուն»-ից ան ցում կա տա րե լու «վե -
րա կանգ նո ղա կան»-ի, այ սինքն հան ցանք կա -
տա րած ան ձի ուղ ղու մը և որ պես հետևանք այդ
ան ձի կող մից այլ հան ցա գոր ծու թյուն նե րի կան -
խու մը նրա վե րա կանգն ման/վե րա փոխ ման մի -
ջո ցով ա ռաջ նա հեր թու թյուն է դառ նում։ Սրա
մա սին է վկա յում նաև ՀՀ-ում վեր ջերս ներդր -
ված և վե րա սո ցիա լի զա ցիա յի ո լոր տում հա ջո -
ղու թյամբ գոր ծարկ ված պրո բա ցիա յի ինս տի -
տու տը։

Մար դա սի րու թյան և «վե րա կանգ նո ղա կան
ար դա րա դա տու թյան» գա ղա փար նե րի լույ սի
ներ քո ան հաս կա նա լի և պատ ժի հե տապն դած
նպա տակ նե րի տե սանկ յու նից չհիմ նա վոր ված
է դառ նում քա ղա քա ցու քա ղա քա կան ի րա վունք -
նե րից մե կի՝ ընտ րե լու ի րա վուն քի սահ մա նա -
փա կու մը։

Հայ կա կան ի րա վա կան պրակ տի կա յում
ընտ րա կան ի րա վուն քի սահ մա նա փա կու մը և՛
որ պես լրա ցու ցիչ, և՛ որ պես հիմ նա կան պա -
տիժ ֆոր մալ կի րառ վել է մինչև «Դա տա րա նով
ընտ րա կան ի րա վուն քից զրկե լը վե րաց նե լու
մա սին» ԽՍՀՄ օ րեն քի ու ժի մեջ մտնե լը
(1958թ.), թեև դրան հա ջոր դած խորհր դա յին
ի րա կա նու թյան մեջ ա զա տազրկ ման դա տա -
պարտ ված ան ձինք, փաս տա ցի, այդ պես էլ չէին
ի րաց նում ի րենց ընտ րա կան ի րա վուն քը: ՀԽՍՀ
1927թ. Քրեա կան օ րենս գիր քը հան ցա գոր ծու -
թյուն կա տա րած ան ձանց նկատ մամբ կի րառ -
վող «սո ցիա լա կան պաշտ պա նու թյան մի ջոց -
նե րը» վեր տա ռու թյամբ չոր րորդ բաժ նում անդ -
րա դառ նում էր ի րա վունք նե րի սահ մա նա փակ -
մա նը` դրանց թվում նշե լով ակ տիվ և պա սիվ
ընտ րա կան ի րա վունք նե րի սահ մա նա փա կու -
մը: Ե թե այն տա րի նե րին դա տա րանն ա մեն ա -
ռան ձին դեպ քում քննու թյան էր առ նում ի րա -
վունք նե րի սահ մա նա փակ ման հար ցը, ա պա
այժմ ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան մա կար դա կով
ար դեն ծանր հան ցա գոր ծու թյուն կա տա րած և
պա տի ժը կրող քա ղա քա ցի նե րը զրկվում են
ընտ րե լու ի րա վուն քից լռել յայն՝ ա ռանց որևէ
դա տա կան ակ տի։

Երբ քննար կում ենք ընտ րա կան ի րա վուն -
քի սահ մա նա փակ ման խնդի րը քրեա կան պա -
տաս խա նատ վու թյան նպա տակ նե րի հար թա -
կում, ա ռաջ է գա լիս այդ սահ մա նա փա կու մը
նպա տակ նե րից որևէ մե կի ա ռանց քում տե ղա -
վո րե լու հար ցը։ Քրեա կան օ րենս գիր քը բա վա -
րար վում է միայն պատ ժի նպա տակ նե րի նշու -
մով՝ չբա ցա հայ տե լով դրանց էու թյու նը ու չտա -
լով դրանց բնո րո շում։ Նպա տակ նե րը, ա ռանց
դրանց հե տա գա հի շա տակ ման, կյան քի են կոչ -
վում քրեա կան օ րենսդ րու թյան այլ նոր մե րի կի -
րառ մամբ։ Ուս տի կարևոր ենք հա մա րում պատ -
ժի նպա տակ նե րի ու ընտ րա կան ի րա վուն քի
սահ մա նա փակ ման հա րա բե րակ ցու թյու նը
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քննար կել ա ռան ձին-ա ռան ձին՝ յու րա քանչ յուր
պատ ժի տե սա կի նպա տա կա յին տի րույ թում: 

1. Սո ցիա լա կան ար դա րու թյան վե րա -
կանգն ման նշու մը, որ պես նպա տակ, հա րա -
բե րա կա նո րեն նոր երևույթ է քրեա գի տու թյան
մեջ ու հա կա սա կան կար ծիք նե րի ու բազ մա -
կող մա նի քննար կում նե րի ա ռար կա ի րա վա -
գետ նե րի շրջա նում։ Բանն այն է, որ «ար դա -
րու թյունն» ինք նին ա վե լի շատ բա րո յա կան,
քան ի րա վա կան կա տե գո րիա է, իսկ ՀՀ քրեա -
կան օ րենսգր քում հան դի պում է որ պես սկզբունք։
Սո ցիա լա կան ար դա րու թյան վե րա կանգ նու մը
պետք է դի տար կել կա տար ված հան ցան քի
հետևան քով խախտ ված հա սա րա կա կան հա -
րա բե րու թյան եր կու կող մե րի նկատ մամբ ի րա -
կա նաց վող գոր ծո ղու թյուն նե րի և նրանց վրա
այդ խախտ ման հետևանք նե րի տե սանկ յու նից։
Այ սինքն թե՛ տու ժո ղը, և թե՛ հան ցանք կա տա -
րած ան ձը պետք է տե ղա վոր վեն «սո ցիա լա -
կան ար դա րու թյան» շրջագ ծում՝ տու ժո ղը հա -
սա րա կու թյա նը (և ան հա տա պես ի րեն) պատ -
ճառ ված վնա սի վե րա կանգն ման մի ջո ցով, իսկ
հան ցա գոր ծու թյան հա մար մե ղա վոր ճա նաչ -
ված ան ձը՝ իր նկատ մամբ ար դա րա ցի պատ ժի
նշա նակ մամբ, ո րի տե սա կը և չա փը կո րոշ վեն
հան ցա գոր ծու թյան՝ հան րու թյան հա մար վտան -
գա վո րու թյան աս տի ճա նով և բ նույ թով, հան -
ցա վո րի ան ձը բնու թագ րող տվյալ նե րով, այդ
թվում՝ պա տաս խա նատ վու թյու նը և պա տի ժը
մեղ մաց նող կամ ծան րաց նող հան գա մանք նե -
րով9: 

2. Հան ցա գոր ծու թյու նե րի կան խու մը ՀՀ
Քր. Օր.-ում հան դի պում է թե՛ որ պես պատ ժի
նպա տակ, թե՛ որ պես օ րենսդ րի խնդիր: Հե -
տաքրք րա կան է, որ ՀԽՍՀ 1961թ. Քր. Օր.-ում
այս նպա տա կը ստա ցել էր հետևյալ ձևա կեր -
պու մը՝ կան խել նոր հան ցա գոր ծու թյուն նե րի
կա տա րումն ինչ պես դա տա պարտ ված նե րի,
այն պես էլ այլ ան ձանց կող մից: Այ սինքն՝ հան -
ցա գոր ծու թյան կան խու մը, որ պես նպա տակ
հաս ցեագր վում էր ինչ պես հան ցանք կա տա -
րած ան ձին, այն պես էլ հա սա րա կու թյան մյուս
ան դամ նե րին (պատ ժի ան խու սա փե լու թյան
սկզբունք): Ի տար բե րու թյուն վե րոնշ յալ ի րա -

վա կան ակ տի՝ ՀՀ այժմ գոր ծող Քր. Օր.-ը ընդ -
հա նու րի և հա տու կի այդ տար բե րա կու մը չի
դնում: Ա վե լին, թե պետ «կան խել» բա ռի բա -
ցատ րու թյու նը բա ռա րա նում «նա խօ րոք ձեռ -
նար կած մի ջո ցա ռում նե րի շնոր հիվ վե րաց նել
սպառ նա լի քը, որևէ բա նի ի րա գործ վե լուն խան -
գա րել, ա ռաջն առ նել, ար գե լա կելն» է, այ նուա -
մե նայ նիվ, Քր. Օր.-ում հան դի պում է «հե տա -
գա վնա սը կան խել10» ար տա հայ տու թյու նը, իսկ
1961թ. Քր. Օր.-ում՝ «կան խել նոր հան ցա գոր -
ծու թյուն նե րը11» ար տա հայ տու թյու նը: Այս ի մաս -
տով մեկ նա բա նու թյուն նե րի տե ղիք է տա լիս
պատ ժի նպա տա կի ներ կա ձևա կեր պու մը առն -
վազն հան ցանք կա տա րած ան ձի մա սով. ի
վեր ջո, այդ ան ձին ա զա տա զարկ ման հետ կապ -
ված պատ ժի դա տա պար տե լով, ի՞նչ խնդիր է
լու ծում պե տու թյու նը, արդ յոք դա ար վում է նրա
ուղղ ման, հետևա բար հե տա գա հան ցա գոր ծու -
թյուն նե րի կանխ ման նպա տա կով, թե՞ միայն
«զսպում» է հան ցա գոր ծու թյուն նե րի կա տա -
րու մը պատ ժի կրման ըն թաց քում՝ այդ ան ձին
հա սա րա կու թյու նից մե կու սաց նե լու մի ջո ցով: Ե -
թե պատ ժի նպա տա կը հե տա գա հան ցա գոր -
ծու թյուն նե րի կան խումն է թե՛ ար դեն հան ցանք
կա տա րած ան ձի, թե՛ հա սա րա կու թյան մյուս
ան դամ նե րի կող մից, ա պա կար ծում ենք, որ
ընտ րա կան ի րա վուն քի սահ մա նա փակ ման հե -
ռան կա րը օբ յեկ տի վո րեն այն զսպիչ գոր ծի քը
չէ, որ կա րող է վի ժեց նել հան ցա գոր ծու թյան
նա խա պատ րաս տու թյու նը: Իսկ ե թե պատ ժի
նպա տա կը հան ցա գոր ծու թյուն նե րի կա տար -
ման «զսպումն» է, ա պա ընտ րա կան ի րա վուն -
քի սահ մա նա փակ ման հարցն ուղ ղա կի դուրս է
մնում պատ ժի այս նպա տա կի սահ մա նագ ծից:

3. Պատ ժի են թարկ ված ան ձի ուղ ղու մը
որ պես պատ ժի նպա տակ հստա կեց վում է ՀՀ
Քրեա կա տա րո ղա կան ի րա վուն քում մաս նա վո -
րա պես՝ օ րենսգր քի 16-րդ հոդ վա ծում նշվում է,
որ դա տա պարտ յա լի ուղ ղու մը մար դու, հա սա -
րա կու թյան, հա մա կե ցու թյան կա նոն նե րի և ա -
վան դույթ նե րի նկատ մամբ դա տա պարտ յա լի
հար գա լից վե րա բեր մուն քի ձևա վո րումն է, ինչ -
պես նաև վեր ջին նե րիս օ րի նա պահ վար քագ ծի
խթա նու մը՝ դա տա պարտ յա լի մոտ ա ռողջ կեն -
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սա կեր պի ամ րապնդ ման և զար գաց ման նպա -
տա կով: Բա ցա հայ տե լով պատ ժի այս նպա տա -
կի էու թյու նը՝ օ րենս դի րը անդ րա դառ նում է նաև
դա տա պարտ յա լի ուղղ ման մի ջոց նե րին, ին չը
դա տա պարտ յա լի հետ տար վող սո ցիա լա կան,
հո գե բա նա կան և ի րա վա կան աշ խա տանք նե -
րի հա մակ ցու թյուն է։ Վե րոնշ յա լից եզ րա հան -
գում ենք, որ ընտ րա կան ի րա վուն քի սահ մա -
նա փա կու մը ոչ մի կերպ չի կա րող տե ղա վոր -
վել հան ցանք կա տա րած ան ձի ուղղ ման նպա -
տա կի շրջա նա կում։ Ա վե լին, այն դեպ քում, երբ
բա ցա կա յում են փաս տա հեն տվյալ ներ ընտ -
րա կան ի րա վուն քի սահ մա նա փակ ման ու ա -
զա տազրկ ված ան ձի ուղղ ման միջև կա պի մա -
սին, մաս նա գետ հո գե բան նե րի մի մեծ խումբ
պնդում է հա կա ռա կը: Ան վի ճե լի է, որ ա զա -
տազրկ ման դա տա պարտ ված ան ձը պա տի ժը
կրե լու ըն թաց քում և դ րա նից հե տո ան խու սա -
փե լիո րեն կրում է ո րո շա կի անձ նա յին փո փո -
խու թյուն ներ, ո րոնք հե տա գա յում խո չըն դո տում
են նրա` հա սա րա կու թյուն վե րա դառ նա լու և ին -
տեգր վե լու գոր ծըն թա ցը։ Հետևա բար, չսահ -
մա նա փա կե լով ա զա տազրկ ված ան ձի ընտ րա -
կան ի րա վուն քը, պե տու թյունն իր քա ղա քա -
ցուն չի մե կու սաց նում պե տու թյան կա ռա վար -
մա նը մաս նակ ցե լու գոր ծըն թա ցից, ին չը նպաս -
տում է այդ ան ձի քա ղա քա ցիա կան պա տաս -
խա նատ վու թյան և ի րա վա գի տակ ցու թյան բարձ -
րաց մա նը: Այդ կերպ չի խզվում կա պը ա զա -
տազրկ ման դա տա պարտ ված և պա տի ժը կրող
քա ղա քա ցու և այն հա սա րա կու թյան միջև, ուր
նա վե րա դառ նա լու է պա տի ժը կրե լուց հե տո:

Այս պի սով եզ րա հան գում ենք, որ ընտ րա -
կան ի րա վուն քի սահ մա նա փա կու մը և այժմ
գոր ծող Քրեա կան օ րենսդ րու թյամբ նա խա տես -

ված պատ ժի հե տապն դած նպա տակ նե րը ոչ
մի կե տում չեն հատ վում: 

Վե րոգր յա լի հիմ նա կան հա կա փաս տար -
կը, թերևս, ի րա վուն քի տե սու թյան ո լոր տից է:
Շատ ի րա վա բան գիտ նա կան ներ ա զա տազրկ -
ված ան ձանց ընտ րա կան ի րա վուն քի սահ մա -
նա փա կու մը հիմ նա վո րում են հա սա րա կա կան
դա շին քի և ի րա վուն քի գե րա կա յու թյան դեմ
վեր ջին նե րի կա տա րած ոտնձ գու թյուն նե րով:
Զար գաց նե լով հա սա րա կա կան դա շին քի մա -
սին Ջոն Լո կի ար տա հայ տած գա ղա փար նե րը՝
ո րոշ գիտ նա կան ներ ա ռաջ են քա շում հետևյալ
բա նաձևու մը՝ այն ան ձը, ով խախ տել է հա սա -
րա կու թյան բնա կա նոն հա մա կե ցու թյան կա -
նոն նե րը (օ րենք նե րը), չի կա րող մաս նակ ցել
այդ նույն կա նոն նե րի (օ րենք նե րի) ստեղծ մա -
նը12: Այս պես օ րի նակ՝ ընտ րա կան ի րա վուն քի
սահ մա նա փակ մա նը վե րա բե րող և անկ յու նա -
քա րա յին հա մար վող Sauvé v the Attorney General
of Canada գոր ծում դա տա րա նը վեր է հա նում
ծանր հան ցա գոր ծու թյուն նե րի հա սա րա կա կան
մերժ ման և հա սա րա կա կան դա շին քի և օ րեն -
քի գե րա կա յու թյան պաշտ պա նու թյան հա րա -
բե րակ ցու թյու նը, ին չը կոչ ված է ամ րապն դե լու
քա ղա քա ցու և հա սա րա կու թյան միջև կա պը:
Այս դա տա կան գոր ծի շրջա նակ նե րում ա ռա -
ջին ան գամ խոս վում է ընտ րա կան ի րա վուն քի
սահմ նա փակ ման խորհր դան շա կան բնույ թի
մա սին, և դա տա րա նը գտնում է, որ քա ղա քա -
ցիա կան պա տաս խա նատ վու թյան խթա նու մը
կա րող է վե րա ցա կան կամ խորհր դան շա կան
լի նել, և որ այդ խորհր դան շա կան կամ վե րա -
ցա կան նպա տակ նե րը կա րող են վա վեր լի նել
և հա վակ նել որ պես պատ ժի ի րա վա չափ նպա -
տակ ծա ռա յե լուն13:

12 William Cobbett, Advice to Young Men (1829), Letter VI, էջ. 287 https://archive.org/details/cobbettsadvicet00cobbgoog/page/n292
13 https://scc-csc.lexum.com/scc-csc/scc-csc/en/item/2010/index.do (no.2)



Եվ րո պա յում, Լու սա վո րու թյան դա րա -
շրջա նում սկսվեց պառ լա մեն տա րիզ մի
սկզբունք նե րի տե սա կան ի մաս տա վո րու մը: Այս -
պես, Անգ լիա յում Ջոն Լո քը իր «Եր կու տրակ -
տատ կա ռա վար ման մա սին» աշ խա տու թյու -
նում ընդգ ծում է. «… ժո ղո վուր դը գտավ, որ իր
սե փա կա նու թյան անվ տան գու թյու նը ա պա հով -
ված չէ … և որ ին քը չի կա րող օգտ վել, ոչ ան -
վտան գու թյու նից, ոչ հանգս տից, և ոչ էլ կա րող
է հա մա րել, թե ապ րում է քա ղա քա ցիա կան հա -
սա րա կու թյու նում, այն քան ժա մա նակ, քա նի
դեռ օ րենսդ րա կան իշ խա նու թյու նը չի հանձն -
վել կո լեկ տիվ մարմ նի տնօ րի նու թյա նը, ան -
կախ այն բա նից, թե ինչ պես կկոչ վի այն` սե -
նատ, խորհր դա րան, թե մի այլ կերպ»: Անգ -
լիա կան խորհր դա րա նա կան հա մա կար գին դրա -
կան գնա հա տա կան է տվել ֆրան սիա ցի մեծ
մտա ծող Վոլ տե րը «Փի լի սո փա յա կան նա մակ -
ներ Անգ լիա յի մա սին» գրքում: Իշ խա նու թյուն -
նե րի տա րան ջատ ման տե սու թյու նը ա ռա վել
ամ բող ջա կան տես քով ձևա կեր պեց Շարլ- Լուի
Մոն տեսք յոն, ո րի կար ծի քով օ րենս դիր իշ խա -
նու թյու նը պետք է ի րա կա նաց վի ժո ղովր դի կող -
մից իր ներ կա յա ցու ցիչ նե րի մի ջո ցով: Միա ժա -
մա նակ, ֆրան սիա ցի մեկ այլ ա կա նա վոր գրող
Ժան- Ժակ Ռու սոն, ըստ էու թյան հեր քում էր իշ -
խա նու թյան ներ կա յա ցուց չա կան ձևը, պնդե լով
որ ժո ղովր դին կա րող է ներ կա յաց նել միայն
հենց ին քը` ժո ղո վուր դը1: 

XVIII դա րի սկզբին Հյու սի սա յին Ա մե րի կա -
յում ձևա վոր ված բրի տա նա կան գա ղու թի պայ -
քա րը մետ րո պո լիա յի դեմ հան գեց րեց կա ռա -
վար ման հան րա պե տա կան ձև ու նե ցող նոր պե -
տու թյան` Ա մե րի կա յի Միաց յալ Նա հանգ նե րի
ա ռա ջաց մա նը: 1787թ. մշակ վեց ԱՄՆ-ում մինչ
օրս գոր ծող Սահ մա նադ րու թյու նը, ո րում ի րա -

կա նու թյուն դար ձան Մոն տես քիո յի` իշ խա նու -
թյան տա րան ջատ ման գա ղա փար նե րը: Դաշ -
նա յին մա կար դա կով օ րենսդ րա կան մար մին
դար ձավ երկ պա լա տա նի Կոնգ րե սը, ո րի ստո -
րին` Ներ կա յա ցու ցիչ նե րի պա լա տը ընտր վում
է եր կու տա րով (ներ կա յա ցու ցիչ նե րի քա նա կը
յու րա քանչ յուր նա հան գից ո րոշ վում է դրա բնակ -
չու թյան թվից ել նե լով): Վե րին պա լա տում` Սե -
նա տում բո լոր նա հանգ նե րը ներ կա յաց ված են
հա վա սար թվով ներ կա յա ցու ցիչ նե րով (եր կուա -
կան սե նա տոր յու րա քանչ յուր նա հան գից, ո -
րոնք ընտր վում են վեց տա րի ժամ կե տով):
Մինչև 1913թ. սե նա տոր ներն ընտր վում էին նա -
հանգ նե րի օ րենս դիր մար մին նե րի կող մից, սա -
կայն հե տա գա յում նրանք սկսե ցին ընտր վել
ուղ ղա կի քվեար կու թյամբ: Օ րենս դիր իշ խա նու -
թյան կազ մա կերպ ման այս սկզբուն քը հե տա -
գա յում լայն տա րա ծում գտավ բազ մա թիվ դաշ -
նա յին պե տու թյուն նե րում, որ տեղ խորհր դա րա -
նի ստո րին պա լա տը ներ կա յաց նում է ամ բողջ
բնակ չու թյա նը, իսկ վե րին պա լա տը՝ դաշ նու -
թյան սուբ յեկտ նե րին: Ընդ հա նուր առ մամբ, ա -
մե րիկ յան խորհր դա րա նա կան հա մա կար գը էա -
կան ա ռա ջըն թաց քայլ է անգ լիա կա նի հա մե -
մա տու թյամբ. հե տա գա յում այն մեծ ազ դե ցու -
թյուն ու նե ցավ հատ կա պես Լա տի նա կան Ա մե -
րի կա յում պառ լա մեն տա րիզ մի զար գաց ման
վրա: 

Հա մաշ խար հա յին պատ մու թյան հա մար
վիթ խա րի նշա նա կու թյուն ու նե ցան XVIII դա րի
վեր ջին տե ղի ու նե ցած ցնցու մա յին ի րա դար -
ձու թյուն նե րը Ֆրան սիա յում, որն այդ դա րաշր -
ջա նում Եվ րո պա յի ա ռա ջա տարն էր: Կարճ
հատ վա ծում երկ րում տե ղի ու նե ցավ ֆեո դա լա -
կան հա սա րա կար գի տա պա լում, զու գա հե ռա -
բար ըն թա նում էին իշ խա նու թյան և հա սա րա -
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ä²èÈ²ØºÜî²ðÆ¼ØÀ ä²îØàôÂÚ²Ü Øºæ. ºìðàä²Î²Ü öàðÒÀ
(ß³ñáõÝ³ÏáõÃÛáõÝ)

1 Տե՛ս Парламенты: сравнительное исследование структуры и деятельности представительных учреждений 55 стран
мира/ пер. с англ. М.: Прогресс, 1967, 423-431 с.:
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կու թյան կազ մա կերպ ման նոր ձևե րի ո րո նում -
նե րը և մ շա կում նե րը:

Ներ կա յա ցուց չա կան մար մին ներն ա նընդ -
հատ հե ղա փո խա կան գոր ծըն թաց նե րի կենտ -
րո նում էին: Հե ղա փո խու թյան ան մի ջա կան ազ -
դակ հան դի սա ցավ Լ յու դո վի կոս XVI-ի կա ռա -
վա րու թյան ո րո շու մը Գլ խա վոր շտատ ներ (այ -
սինքն՝ դա սա յին ներ կա յա ցու ցիչ նե րին) հրա -
վի րե լու վե րա բեր յալ, ո րի նպա տա կը ֆի նան -
սա կան ճգնա ժա մից դուրս բե րելն էր: Պատ գա -
մա վոր նե րի ընտ րու թյուն ներն անց նում էին
բնակ չու թյան քա ղա քա կան ակ տի վու թյան վիթ -
խա րի բռնկման պայ ման նե րում, ո րը պա հան -
ջում էր լայ նա ծա վալ սո ցիալ-տնտե սա կան և
քա ղա քա կան բա րե փո խում ներ: 1789թ. մա յի -
սի 5-ին բաց ված Գլ խա վոր շտատ նե րում քա -
նա կա կան ա ռա վե լու թյու նը ընդ դի մա դիր եր -
րորդ դա սի պատ գա մա վոր նե րի կողմն էր (578
մարդ), ո րոնց հա րում էր նաև ազն վա կա նու -
թյան պատ գա մա վոր նե րի մի մա սը (90-ը 270-
ից): Ա վան դու թյան հա մա ձայն տար բեր դա սե -
րի նիս տերն անց կաց վում էին ա ռան ձին-ա ռան -
ձին, և դ րանց ներ կա յաց ված հար ցե րի քննարկ -
ման ժա մա նակ յու րա քանչ յուր դաս ու ներ մեկ
ձայ նի ի րա վունք: Սա կայն հու նի սի 17-ին պատ -
գա մա վոր նե րը մեր ժե ցին դա սա յին սկզբուն քը
և ի րենց հռչա կե ցին Ազ գա յին ժո ղով, այ սինքն՝
դա սա յին բա ժա նու մից զուրկ մար մին, որ պես
Ֆրան սիա յի ամ բողջ ժո ղովր դի ներ կա յա ցու -
ցիչ, ո րը հա վակ նում էր գե րա գույն իշ խա նու -
թյա նը: Հան դի պե լով թա գա վո րի պա սիվ դի -
մադ րու թյա նը, հու նի սի 20-ին նրանք հան դի -
սա վոր երդ վե ցին չլու ծար վել այն քան ժա մա -
նակ, քա նի դեռ չի մշակ վել սահ մա նադ րու թյու -
նը: Հու լի սի 9-ին պատ գա մա վոր ներն ի րենց
հռչա կե ցին Հիմ նա դիր (սահ մա նադ րա կան) ազ -
գա յին ժո ղով: 

1789թ. օ գոս տո սի 26-ին Հիմ նա դիր ժո -
ղովն ըն դու նեց Մար դու և քա ղա քա ցու ի րա -
վունք նե րի հռչա կա գի րը` ա պա գա սահ մա նադ -
րու թյան նե րա ծու թյու նը (պրեամ բու լան): Այս
փաս տաթղ թում հստակ ձևա կերպ վե ցին ան ձի
հիմ նա կան ի րա վունք ներն ու ա զա տու թյուն նե -
րը, ինչ պես նաև հռչակ վեց ժո ղովր դա կան ինք -

նիշ խա նու թյան սկզբուն քը: Այս հռչա կա գի րը
դեռ եր կար ժա մա նակ օ րի նակ էր ծա ռա յե լու
աշ խար հի շատ երկր նե րի սահ մա նադ րու թյուն -
նե րի հա մար: Ֆրան սիա յում այն մինչև օրս էլ
սահ մա նադ րա կան օ րենսդ րու թյան ան քակ տե -
լի մասն է կազ մում2: 

1789-1791թթ. Հիմ նա դիր ժո ղո վը մի շարք
բա րե փո խում ներ ի րա կա նաց րեց Հռ չա կագ րի
ո գով և նա խա պատ րաս տեց սահ մա նադ րու -
թյան տեքս տը, ո րով նա խա տես վում էր ան ցում
կա տա րել դե պի սահ մա նադ րա կան (դուա լիս -
տա կան) միա պե տու թյուն, հա մա ձայն ո րի գոր -
ծա դիր իշ խա նու թյու նը մնում էր թա գա վո րի
ձեռ քում, իսկ օ րենս դի րը անց նում էր միա պա -
լատ խորհր դա րա նին` Օ րենս դիր կոր պու սին,
որն ընտր վում էր «ակ տիվ», այ սինքն՝ ո րո շա կի
ցեն զա յին պայ ման նե րին հա մա պա տաս խա նող
քա ղա քա ցի նե րի ա նուղ ղա կի քվեար կու թյամբ
եր կու տա րի ժամ կե տով: 1791թ. սեպ տեմ բե րի
3-ին սահ մա նադ րու թյու նը վերջ նա կա նա պես
հա վա նու թյան ար ժա նա ցավ Հիմ նա դիր ժո ղո -
վի կող մից, իսկ սեպ տեմ բե րի 14-ին սահ մա -
նադ րու թյան վրա երդ վեց թա գա վո րը: Հոկ տեմ -
բե րի 1-ին կա յա ցավ նոր Օ րենսդ րա կան կոր -
պու սի ա ռա ջին նիս տը: Սա կայն, սահ մա նադ -
րա կան միա պե տու թյան կողմ նա կից նե րի սպա -
սում նե րին հա կա ռակ, դրա նով հե ղա փո խու -
թյու նը չա վարտ վեց: 1792թ. գար նա նը Ֆրան -
սիան պա տե րազմ սկսեց ա ռա ջին հա կաֆ րան -
սիա կան կոա լի ցիա յի դեմ, ինչն էլ, իր հեր թին,
հե ղա փո խա կան-հայ րե նա սի րա կան տրա մադ -
րու թյուն նե րի հսկա յա կան ա լիք բարձ րաց րեց:
1792թ. օ գոս տո սի 10-ին Փա րի զում տե ղի ու նե -
ցավ ապս տամ բու թյուն, ո րի արդ յուն քում միա -
պե տու թյու նը փաս տա ցիո րեն տա պալ վեց: Միա -
ժա մա նակ, ո րո շում կա յաց վեց հրա վի րել Ազ -
գա յին կոն վենտ` նոր սահ մա նադ րու թյուն մշա -
կե լու հա մար: Նոր ներ կա յա ցուց չա կան մար -
մինն ա ռա ջին ան գամ ընտր վեց հա մընդ հա -
նուր ընտ րա կան ի րա վուն քի հի ման վրա, ո րը
տա րած վում էր 21 տա րե կա նից բարձր, ծա ռա -
յու թյան մեջ չգտնվող բո լոր տղա մարդ կանց
վրա, չնա յած որ ընտ րու թյուն նե րը դեռ ա նուղ -
ղա կի բնույթ էին կրում: Կոն վենտն իր աշ խա -

2 Ներկայիս գործող սահմանադրության (1958թ.) պրեամբուլան սկսվում է հետևյալ բառերով. «Ֆրանսիայի ժողովուրդը
հանդիսավոր հռչակում է իր հավատարմությունը մարդու իրավունքներին և ազգային ինքնիշխանության
սկզբունքներին, որպիսիք սահմանվել են 1789թ. հռչակագրում…»:



տան քը սկսեց 1792թ. սեպ տեմ բե րի 21-ին և
ար դեն հա ջորդ օրն իսկ լու ծա րեց միա պե տու -
թյու նը և Ֆրան սիան հան րա պե տու թյուն հռչա -
կեց: Հե տա գա մի քա նի տա րի նե րի ըն թաց քում
Կոն վեն տը ոչ միայն մնաց որ պես օ րենս դիր
իշ խա նու թյան բարձ րա գույն մար մի նը, այլև ի -
րա կա նաց նում էր գոր ծա դիր իշ խա նու թյան բո -
լոր գոր ծա ռույթ նե րը՝ իր կո մի տե նե րի, և ա ռա -
ջին հեր թին` Հա սա րա կա կան փրկու թյան կո -
մի տեի, մի ջո ցով: 

Կոն վեն տը դար ձավ չա փա զանց սուր քա -
ղա քա կան պայ քա րի թա տե րա բեմ, ին չը ուղ -
ղա կիո րեն կապ ված էր այն բուռն ի րա դար ձու -
թյուն նե րի հետ, որ տե ղի էին ու նե նում ամ բողջ
Ֆրան սիա յում, և ա ռա ջին հեր թին` Փա րի զում,
ո րի բնակ չու թյու նը ո րո շիչ դեր խա ղաց հե ղա -
փո խու թյան բազ մա թիվ ա ռանց քա յին ի րա դար -
ձու թյուն նե րում: Այս պես, փա րի զե ցի նե րի ապս -
տամ բու թյան արդ յուն քում 1793թ. մա յի սի 31-ից
մինչև հու նի սի 2-ը Կոն վեն տից հե ռաց վե ցին
նախ կի նում գե րա կա դե րա կա տա րում ու նե ցող
ժի րոն դիստ նե րը, և իշ խա նու թյունն ան ցավ յա -
կո բին նե րին, ո րոնց իշ խա նա վա րու մը ըն դուն -
ված է հա մա րել հե ղա փո խու թյան գա գաթ նա -
կե տը: 

1793թ. հու նի սի 24-ին յա կո բին յան Կոն -
վեն տը ըն դու նեց Ֆրան սիա յի նոր՝ հան րա պե -
տա կան սահ մա նադ րու թյու նը, ո րով հռչակ վում
էին լայն ժո ղովր դա վա րա կան ա զա տու թյուն -
ներ: Ա ռա ջին ան գամ մտցվեց հա մընդ հա նուր
ընտ րա կան ի րա վուն քը 21 տա րե կա նից բարձր
տղա մարդ կանց հա մար: Ըստ սահ մա նադ րու -
թյան, իշ խա նու թյան մար մին նե րի հա մա կար -
գում կենտ րո նա կան տե ղը հատ կաց վում էր
խորհր դա րա նին` միա պա լատ Օ րենս դիր կոր -
պու սին, ո րի պատ գա մա վոր նե րը պետք է ընտր -
վեին ուղ ղա կի ընտ րու թյուն նե րով մեկ տա րի
ժամ կե տով: Օ րենս դիր կոր պու սին ի րա վա սու -
թյուն վե րա պահ վեց նաև ընտ րել կա ռա վա րու -
թյան ( Գոր ծա դիր խորհր դի) 24 ան դամ նե րից
բաղ կա ցած կազ մը այն թեկ նա ծու նե րի թվից,
ո րոնք ա ռա ջադր վե լու էին յու րա քանչ յուր դե -
պար տա մեն տի ընտ րիչ նե րի ժո ղո վի կող մից:
Այդ սահ մա նադ րու թյու նը ներ կա յաց վեց ժո -
ղովր դի հաս տատ մա նը և հա վա նու թյան ար -

ժա նա ցավ ձայ նե րի ճնշող մե ծա մաս նու թյամբ:
Սա կայն, շա րու նակ վող պա տե րազ մի և երկ րի
ներ սում ծայ րաս տի ճան լար ված ի րադ րու թյան
պայ ման նե րում Կոն վեն տը ստիպ ված էր հե -
տաձ գել այն գոր ծո ղու թյան մեջ դնե լու գոր ծը
«մինչև հաշ տու թյուն կնքե լը» և ին քը մնաց երկ -
րի գլխա վոր ղե կա վար մար մի նը: 

Հան րա պե տու թյան II տար վա թեր մի դո րի
9-ի3 (1794թ. հու լի սի 27-ի) հե ղաշր ջու մից հե -
տո, ո րի արդ յուն քում յա կո բի նա կան նե րը հե -
ռաց վե ցին իշ խա նու թյու նից, «թեր մի դո րա կան»
Կոն վեն տը ո րո շում կա յաց րեց ըն դու նել Ֆրան -
սիա յի նոր, թվով եր րորդ սահ մա նադ րու թյու -
նը: Այն ըն դուն վեց հան րա պե տու թյան III տար -
վա ֆրյուկ տի դո րի 5-ին (1795թ. օ գոս տո սի 22-
ին): Երկ րում պահ պան վում էր կա ռա վար ման
հան րա պե տա կան ձևը, սա կայն քա ղա քա ցի նե -
րի ի րա վունք նե րը, այդ թվում նաև` ընտ րա -
կան, էա պես սահ մա նա փակ վե ցին: Վե րա -
կանգն վեց գույ քա յին ցեն զը (այ սինքն, հա մընդ -
հա նուր ընտ րա կան ի րա վուն քը չե ղարկ վեց),
կրկին մտցվեց ընտ րու թյուն նե րի եր կաս տի ճան
հա մա կար գը (ընտ րող նե րի հա մար սահ ման -
ված ա վե լի բարձր ցեն զով): Բարձ րա գույն օ -
րենս դիր մար մի նը (Օ րենս դիր կոր պու սը) դար -
ձավ երկ պա լատ, այն կազմ ված էր Հինգ հար -
յու րի խորհր դից և Ա վա գա նուց: Օ րենսդ րա կան
նա խա ձեռ նու թյու նը պատ կա նում էր Հինգ հար -
յու րի խորհր դին, սա կայն նրանց կող մից ըն -
դուն ված օ րենք նե րի նա խագ ծե րը ու ժի մեջ էին
մտնում միայն Ա վա գա նու հաս տա տու մից հե -
տո: Վեր ջինս նշա նա կում էր նաև գոր ծա դիր
իշ խա նու թյան բարձ րա գույն մարմ նի` Դի րեկ -
տո րիա յի ան դամ նե րին, Հինգ հար յու րի խորհր -
դի ա ռա ջադր ված թեկ նա ծու նե րից: Նման հա -
մա կար գը պետք է թույլ տար խու սա փել ծայ -
րա հե ղու թյուն նե րից, ո րոնք նախ կի նում ա ռա -
ջա նում էին ամ բողջ իշ խա նու թյու նը «Նո րին
Մե ծու թյուն Կոն վեն տի» ձեռ քում կենտ րո նաց -
նե լու հետևան քով4: 

III տար վա սահ մա նադ րու թյու նը վա վե րաց -
վեց, սա կայն դրա վրա հիմն ված վար չա կար -
գը, ո րը սո վո րա բար ան վա նում են Դի րեկ տո -
րիա յի վար չա կարգ, եր կար չգո յատևեց: Այդ -
պես էլ չհա ջող վեց հաս նել քա ղա քա կան կա յու -
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3 Ֆրանսիայում 1792 թվից սկսած ներդրվեց նոր թվարկություն, իսկ 1793թ. ընդունվեց հանրապետական օրացույցը:
4 Տե՛ս Саидов А. Х. Национальные парламенты мира: энцикл. Справ. М. Волтерс Клувер, 2005, 407-415 с.:



49

ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ

Օ
Ր

Ի
Ն

Ա
Կ

Ա
Ն

Ո
Ւ

Թ
Յ

Ո
Ւ

Ն
  №

1
1

5
  2

0
2

0

նու թյան. սահ մա նադ րու թյու նը պար բե րա բար
խախտ վում էր: VIII տար վա բրյու մե րի 18-19-ին
(1799թ. նո յեմ բե րի 9-ին) Փա րի զում ի րա կա -
նաց վեց ռազ մա կան հե ղաշր ջում, ո րի արդ յուն -
քում իշ խա նու թյունն ան ցավ Ֆրան սիա յի հան -
րա պե տու թյան ե րեք կոն սուլ նե րին, ո րոն ցից
մե կը հե ղաշրջ ման գլխա վոր դե րա կա տար, գե -
նե րալ Նա պո լեոն Բո նա պարտն էր: Հե տին
թվով Հինգ հար յու րի խորհր դի պատ գա մա վոր -
նե րի մի մա սի և Ա վա գա նու կող մից ըն դուն վե -
ցին դեկ րետ ներ, ո րոն ցով այդ փո փո խու թյուն -
նե րը ձևա կերպ վե ցին ի րա վա բա նո րեն: Այդ պա -
հից սկսած Ֆրան սիա յում հաս տատ վեց Նա -
պո լեոն Բո նա պար տի անձ նա կան իշ խա նու -
թյան վար չա կար գը, ո րին նախ սկսե ցին կո չել
ա ռա ջին կոն սուլ, իսկ հե տո, 1804 թվա կա նից
ար դեն նա ինքն ի րեն հռչա կեց կայսր: Նա
միա ժա մա նակ պահ պա նեց հե ղա փո խա կան
շրջա նի հիմ նա կան ձեռք բե րում նե րը: 

Հան րա պե տու թյան VIII տար վա ֆրի մե րի
22-ին (1799թ. դեկ տեմ բե րի 13-ին) օ րենսդ րա -
կան հա տուկ հանձ նա ժո ղով նե րի կող մից հաս -
տատ վեց երկ րի հեր թա կան սահ մա նադ րու թյու -
նը, ո րը հե տա գա յում ար ժա նա ցավ նաև հա -
մա ժո ղովր դա կան հա վա նու թյան: Այն կտրուկ
ընդ լայ նեց գոր ծա դիր իշ խա նու թյան (ա ռա ջին
հեր թին, ա ռա ջին կոն սու լի) ի րա վա սու թյուն նե -
րը և փաս տո րեն վեր ջի նիս են թա կա յու թյան
տակ դրեց օ րենս դիր իշ խա նու թյու նը, ո րը բա -
ժան վեց չորս հաս տա տու թյուն նե րի միջև` Պե -
տա կան խորհր դի, Տ րի բու նա տի, Օ րենս դիր
կոր պու սի և Սե նա տի, ո րոնք ընտ րո վի չէին
չնա յած որ Ֆրան սիա յում ձևա կա նո րեն վե րա -
կանգն վել էր հա մընդ հա նուր ընտ րա կան ի րա -
վուն քը: Այդ հաս տա տու թյուն նե րը պահ պան -
վե ցին նաև 1804 թվից հե տո, թե կուզ և կայս -
րու թյան դա րաշր ջա նում դրանց նշա նա կու թյու -
նը շա րու նա կում էր նվա զել: 

Պա տե րազմ նե րը, որ Ֆրան սիան վա րում
էր հե ղա փո խու թյան, իսկ հե տո նաև կոն սու լու -
թյան և կայս րու թյան ժա մա նա կաշր ջա նում, ոչ
միայն պար զա պես վե րաձևե ցին Եվ րո պա յի
քար տե զը, այլև լրջա գույն քա ղա քա կան փո փո -
խու թյուն ներ ա ռաջ բե րե ցին բազ մա թիվ եվ րո -
պա կան երկր նե րում: Ինչ-որ տեղ դա ֆրան -
սիա կան օ կու պա ցիա յի հետևանք էր, մեկ այլ

տեղ, ընդ հա կա ռա կը` նա խա ձեռ նու թյու նը բխում
էր տե ղի իշ խա նու թյուն նե րից, ո րոնք ձգտում
էին թույլ չտալ, որ ի րենց տա րածք նե րում էլ հե -
ղա փո խու թյուն տե ղի ու նե նա, և/ կամ բնակ չու -
թյա նը մո բի լի զաց նում էին ֆրան սիա ցի նե րի
դեմ պա տերզ մում: Ա ռա ջին տար բե րա կը առ -
կա էր հիմ նա կա նում Ֆրան սիա յի հարևան երկր -
նե րում, ա ռա ջին հեր թին՝ Ա պե նին յան թե րակղ -
զում, որ տեղ 1796-1799թթ. Բո նա պար տի ա -
ռա ջին ար շա վան քից հե տո ստեղծ վե ցին այս -
պես կոչ ված դուստր (ա վե լի ճիշտ` «քույր») հան -
րա պե տու թյուն ներ, ո րոնք ըն դու նե ցին սահ մա -
նադ րու թյուն ներ` ըն դօ րի նա կե լով III թվա կա նի
ֆրան սիա կան սահ մա նադ րու թյու նը: Ի տա լիա -
յի պատ մու թյան մեջ ա ռա ջին ան գամ ստեղծ -
վե ցին ընտ րո վի ներ կա յա ցուց չա կան հաս տա -
տու թյուն ներ: Օ րի նակ, Ցի զալ պին յան հան րա -
պե տու թյան 1797թ. սահ մա նադ րու թյան հա մա -
ձայն իշ խա նու թյու նը երկ րում պատ կա նում էր
ա նուղ ղա կի քվեար կու թյամբ ընտր վող Մեծ
խորհր դին և Ա վա գա նուն5: Երկ րորդ տար բե -
րակն առ կա էր Իս պա նիա յում, որ տեղ ֆրան -
սիա կան ներ խուժ ման դեմ հա մառ պայ քա րի
պայ ման նե րում 1812թ. ըն դուն վեց այս պես կոչ -
ված Կա դիս յան սահ մա նադ րու թյու նը, ո րով նա -
խա տես վում էր ան ցում դե պի դուա լիս տա կան
սահ մա նադ րա կան միա պե տու թյուն, ո րը պահ -
պա նել էր իր` «կոր տես ներ» միջ նա դար յան ան -
վա նու մը, ընդ ո րում, թա գա վո րը ի րա վա սու չէր
լու ծա րել այն կամ փո փո խել հրա վիր ման ժա -
մա նա կը): Այս սահ մա նադ րու թյունն իր ժա մա -
նա կից ա ռաջ ան ցավ և շու տով չե ղարկ վեց բա -
ցար ձա կու թյան կար գե րը վե րա հաս տա տած
Ֆեր դի նանտ VII թա գա վո րի կող մից: 

Եվ րո պա կան պառ լա մեն տա րիզ մի պատ -
մու թյան մեջ Նա պո լեո նա կան պա տե րազմ նե -
րի ա վար տից (1815թ.) մինչև Ա ռա ջին հա մաշ -
խար հա յին պա տե րազ մի սկիզ բը (1914թ.) ըն -
կած ժա մա նա կաշր ջա նը ա ռանձ նա հա տուկ տեղ
է զբա ղեց նում: Ե թե այս ժա մա նա կաշր ջա նի
սկզբում խորհր դա րան ներ կա յին եվ րո պա կան
ըն դա մե նը մի քա նի պե տու թյուն նե րում, ա պա
դրա ա վար տին խորհր դա րան նե րը ա մե նու րեք
դար ձան կարևոր օ ղակ` պե տա կան կա ռա վար -
ման մար մին նե րի հա մա կար գում և քա ղա քա -
կան գոր ծըն թա ցի ակ տիվ մաս նա կից:

5 Տե՛ս Comparative Balkan parliamentarism /Ed. By Lyubov Grigorova. Sofia, 1995, 110-118 p.:



Փաս տո րեն միակ եր կի րը, որ տեղ պառ լա -
մեն տա րիզ մի զար գա ցու մը ըն թա նում էր է վոլ -
յու ցիոն ճա նա պար հով, Մեծ Բ րի տա նիան էր,
որ տեղ ամ բողջ XIX դա րի ըն թաց քում մի քա նի
խորհր դա րա նա կան բա րե փո խում ներ ի րա կա -
նաց վե ցին: Ա ռա ջին բա րե փոխ ման ըն թաց քում
(1832թ.) վե րաց վեց խորհր դա րա նում տե ղե րի
բաշխ ման միջ նա դար յան հա մա կար գը և ո րոշ
չա փով ի ջեց վեց ընտ րա կան ցեն զը (չնա յած այն,
միևնույնն է, շա րու նա կում էր մնալ շատ բարձր`
ընտ րու թյուն նե րին մաս նակ ցում էր միայն ունևոր
խա վը): Արդ յուն քում, հա մայնք նե րի պա լա տում
էա պես ամ րապնդ վե ցին առևտ րա-ձեռ նար կա -
տի րա կան շրջա նակ նե րի դիր քե րը, սա կայն, լոր -
դե րի պա լա տը մնաց որ պես հին հո ղա յին ա -
րիս տոկ րա տիա յի հե նա րան: 1867թ. անց կաց -
վեց երկ րորդ ռե ֆոր մը, ո րով էլ ա վե լի ի ջեց վեց
ընտ րա կան ցեն զը, ին չի արդ յուն քում ընտ րող -
նե րի ընդ հա նուր քա նա կը մե ծա ցավ մոտ ե րեք
ան գամ: Դրա նից հե տո խորհր դա րա նում հայտն -
վե ցին արհ միու թյուն նե րը ներ կա յաց նող ա ռա -
ջին աշ խա տա վոր-պատ գա մա վոր նե րը: Որ պես
եր րորդ խորհր դա րա նա կան բա րե փո խու մը սո -
վո րա բար ան վան վում են 1884-1885թթ. ըն դուն -
ված օ րենք նե րը, ո րոն ցով կա նո նա կարգ վեց և
հեր թա կան ան գամ ի ջեց վեց գույ քա յին ցեն զը և
ներդր վեց երկ րում ընտ րա տա րածք նե րի բաժան -
ման նոր սկզբունք (այն հաշ վով, որ յու րա քանչ -
յուր 50-55 հազ. բնակ չի կող մից ընտր վի 1 պատ -
գա մա վոր): Ձայ նի ի րա վունք ու նե ցող ան ձանց
թի վը էա պես ա ճեց, հաս նե լով մինչև 4,5 մլն.
մար դու, սա կայն դա դեռ հե ռու էր հա մընդ հա -
նուր ընտ րա կան ի րա վունք հաս կա ցու թյու նից: 

Հարկ է ա ռանձ նաց նել ևս մի քա նի կարևոր
փո փո խու թյուն: Ա ռա ջին հեր թին կրո նա կան
սահ մա նա փա կում նե րի աս տի ճա նա կան վե րա -
ցում էր` 1829թ. ընտ րե լու և ընտր վե լու ի րա -
վունք ստա ցան կա թո լիկ նե րը, 1858թ. ա ռա ջին
ան գամ հա մայնք նե րի պա լատ թույ լատր վե ցին
հրեա նե րը, իսկ 1888-1891թթ. չե ղարկ վեց երդ -
ման պա հան ջը ոչ հա վա տաց յալ նե րի հա մար:
Բա ցի այդ, 1872թ. մտցվեց գաղտ նի քվեար կու -
թյան ինս տի տու տը, իսկ 1889թ. օ րենք ըն դուն -
վեց ընտ րար շավ նե րի հա մար ծախս վող մի ջոց -
նե րի վրա վե րահս կո ղու թյուն սահ մա նե լու վե -
րա բեր յալ6:

XIX դա րում տո րի նե րի և վի գե րի ա մորֆ
քա ղա քա կան միա վո րում նե րի հեն քի վրա ձևա -
վոր վում են ժա մա նա կա կից տի պի քա ղա քա -
կան կու սակ ցու թյուն նե րը` պահ պա նո ղա կան և
ա զա տա կան, ո րոնք հա ջոր դա բար միմ յանց
փո խա րի նում էին բարձ րա գույն իշ խա նու թյան
մար մին նե րում: Հենց նրանց ներ կա յա ցու ցիչ -
նե րի կող մից էլ մշակ վե ցին խորհր դա րա նա -
կան խմբակ ցու թյուն նե րի աշ խա տան քի
սկզբունք նե րը` խորհր դա րա նա կան կար գա պա -
հու թյուն, նրա ա ռաջ նոր դի ղե կա վար դե րը և
այլն: Մշակ վեց նաև խորհր դա րա նա կան բա -
նա վե ճե րի մշա կույ թը: 

Խորհր դա րա նա կան հա մա կար գում
կարևոր փո փո խու թյուն ներ տե ղի ու նե ցան Ա -
ռա ջին հա մաշ խար հա յին պա տե րազ մի նա խօ -
րեին: 1909-1910թթ. լի բե րալ նե րի կա ռա վա րու -
թյան և լոր դե րի պա լա տի միջև հա կա մար տու -
թյուն բռնկվեց` ֆի նանս նե րի նա խա րար Լ լոյդ
Ջոր ջի ա ռա ջարկ ված «հե ղա փո խա կան բյու -
ջեի» ա ռի թով, ո րով նա խա տես վում էր ռազ մա -
կան ծախ սե րի հսկա յա կան ա վե լա ցում և ծախ -
սե րի ո րո շա կի ա վե լա ցում սո ցիա լա կան կա -
րիք նե րի հա մար: Թե՛ մե կը, թե՛ մյու սը նա խա -
տե սում էր ի րա կա նաց նել խո շոր հո ղա յին սե -
փա կա նու թյան վրա հար կեր մտցնել, ո րոնց
թվում քիչ չէին լոր դե րի պա լա տի ան դամ ա -
րիս տոկ րատ նե րը, ո րոնք էլ հան դես ե կան այդ
բյու ջեի դեմ: Այդ ժամ կա ռա վա րու թյու նը նպա -
տա կադ րեց սահ մա նա փա կել վե րին պա լա տի
իշ խա նու թյու նը: Լ լոյդ Ջոր ջը մե ծա քա նակ պայ -
ծառ ե լույթ ներ ու նե ցավ, ո րոն ցում այն «ջենտթլ -
մեն նե րին, ով քեր ի րենք չեն վաս տա կում ի րենց
հարս տու թյու նը» (խոս քը լոր դե րի մա սին էր)
նա հա կադ րում էր մնա ցած ողջ ժո ղովր դին, ո -
րը մշտա պես աշ խա տում է (այդ թվում` աշ խա -
տա վոր նե րին և գոր ծա րար նե րին): Արդ յուն քում՝
բյու ջեն մեր ժեց լոր դե րի պա լա տը, ո րից հե տո
1911թ. ըն դուն վեց նոր ակտ խորհր դա րա նի մա -
սին, ո րով էա պես կրճատ վե ցին վեր ջի նիս ի -
րա վա սու թյուն նե րը, հատ կա պես բյու ջեի ո լոր -
տում: Այժմ հա մայնք նե րի պա լա տի ըն դու նած,
սա կայն լոր դե րի պա լա տի կող մից հա վա նու -
թյան չար ժա նա ցած ֆի նան սա կան բիլ լե րը մեկ
ամս վա ըն թաց քում պետք է ու ղարկ վեին ան -
մի ջա պես միա պե տին` հաս տատ ման: Թա գա -
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6 Տե՛ս Garrigues J. Historie du Parlament du 1789 a nos jours. Paris: Armand Colin, 2007, 305-312 p.:
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վո րի հաս տատ մանն էին ու ղարկ վում նաև ֆի -
նան սա կան հար ցե րի հետ կապ չու նե ցող այն
բիլ լեր, ո րոնք ո րո շա կի ժա մա նա կա հատ վա -
ծում ե րեք ան գամ ըն դուն վել էին հա մայնք նե րի
պա լա տի կող մից, սա կայն, ե րեք ան գամն էլ
մերժ վել լոր դե րի պա լա տի կող մից: Արդ յուն -
քում լոր դե րի պա լա տի զսպիչ գոր ծա ռույ թը
զգա լիո րեն թու լա ցավ, կրճատ վեց նաև նրա
դե րը կու սակ ցա քա ղա քա կան պայ քա րում: 

Ֆրան սիա յում պառ լա մեն տա րիզ մի զար -
գա ցու մը սեր տո րեն կապ ված էր հե ղա փո խա -
կան ցնցում նե րի հետ, ո րոնք դեռ շա րու նա կում
էին այս երկ րում XIX դա րի ըն թաց քում: Ֆրան -
սիա կան մեծ հե ղա փո խու թյան եզ րա փա կիչ փու -
լը դար ձած Նա պո լեո նա կան պա տե րազմ նե րի
ա վար տից հե տո երկ րում վե րա կանգն վեց միա -
պե տու թյու նը: Սա կայն Բուր բոն նե րի միա պե -
տու թյան վե րա հաս տա տու մը, ի հար կե, այլևս
չէր կա րող նշա նա կել լիա կա տար վե րա դարձ
դե պի նա խա հե ղա փո խա կան կար գեր: Մաս նա -
վո րա պես, 1814թ. հու նի սի 4-ին Լ յու դո վի կոս
XVIII-ը իր հպա տակ նե րին նվի րեց Սահ մա նադ -
րա կան խար տիան, ո րով Ֆրան սիա յում ներդր -
վում էին սահ մա նադ րա-միա պե տա կան կա -
ռուց ված քի ո րոշ տար րեր: Այս պես, օ րենս դիր
իշ խա նու թյու նը բա ժան վեց թա գա վո րի և եր կու
պա լատ նե րի միջև` Պե րե րի պա լա տի և Պատ -
գա մա վոր նե րի պա լա տի (այ սինքն, ըստ էու -
թյան, երկ պա լատ խորհր դա րա նի, չնա յած այդ
ար տա հայ տու թյունն ին քը խար տիա յում չէր օգ -
տա գործ վում): Պե րե րի (վե րին) պա լա տը նշա -
նակ վում էր թա գա վո րի կող մից, (ընդ ո րում,
պե րու թյու նը կա րող էր լի նել ցմահ կամ ժա -
ռան գա կան, իսկ Պատ գա մա վոր նե րի պա լատն
ընտ րում էր ժո ղո վուր դը: Ձայ նի ի րա վունք ու -
նեին առն վազն 300 ֆրանկ ուղ ղա կի հար կեր
վճա րած, 30 տա րե կա նից բարձր տղա մար դիկ,
իսկ պատ գա մա վոր կա րող էին ընտր վել առն -
վա զը 1000 ֆրանկ ուղ ղա կի հար կեր վճա րած,
40-ից բարձր տղա մար դիկ: Նման գնե րի պատ -
ճա ռով քա ղա քա կան կյան քում մաս նակ ցե լու
հնա րա վո րու թյուն էին ստա նում խիստ սահ մա -
նա փակ թվով ա ռա վել ունևոր քա ղա քա ցի նե -
րը, հիմ նա կա նում հո ղա տեր ազն վա կան նե րը:
Միա ժա մա նակ, հենց Ռես տավ րա ցիա յի դա -
րաշր ջա նում Ֆրան սիա յում սկսե ցին ձևա վոր -
վել պառ լա մեն տա րիզ մի ա վան դույթ նե րը՝ դրա
ժա մա նա կա կից ըն կալ մամբ: Պատ գա մա վոր -

նե րի պա լա տը, ո րում գե րակշ ռում էր չա փա -
վոր ա զա տա կան ընդ դի մու թյու նը, ո րը ձգտում
էր պահ պա նել և ամ րապն դել իր դիր քե րը պե -
տա կան իշ խա նու թյան հա մա կար գում: 

1830թ. հու լի սին Ֆրան սիա յում տե ղի ու նե -
ցավ թվով երկ րորդ հե ղա փո խու թյու նը, ո րի հա -
մար ան մի ջա կան ա ռիթ ծա ռա յեց Սահ մա նադ -
րա կան խար տիա յի հիմ նա կան դրույթ նե րը
խախ տե լու, օ րի նա կան ձևով ընտր ված Պատ -
գա մա վոր նե րի պա լա տը լու ծա րե լու Կառ լոս X
թա գա վո րի փոր ձը: Արդ յուն քում նա ստիպ ված
ե ղավ հրա ժար վել գա հից, ո րը Պատ գա մա վոր -
նե րի պա լա տի ա ռա ջար կու թյամբ ան ցավ Բուր -
բոն նե րի դի նաս տիա յի կրտսեր ճյու ղի ներ կա -
յա ցու ցիչ հեր ցոգ Լուի- Ֆի լիպ Օռ լեան ցուն: Պա -
լա տը վե րա նա յեց Սահ մա նադ րա կան խար -
տիա յի մի շարք դրույթ ներ, և նոր խար տիա յի
վրա էլ 1830թ. օ գոս տո սի 9-ին երդ վեց թա գա -
վո րը: 

Հու լիս յան հե ղա փո խու թյան հետևան քը ե -
ղավ լիար ժեք սահ մա նադ րա-միա պե տա կան
վար չա կար գի հաս տա տու մը և պառ լա մեն տա -
րիզ մի ամ րապն դու մը Ֆրան սիա յում: Օ րենս -
դիր իշ խա նու թյու նը պատ կա նում էր թա գա վո -
րին և եր կու պա լատ նե րին, ընդ ո րում, վեր ջին -
ներս օժտ ված էին օ րենսդ րա կան նա խա ձեռ -
նու թյան ի րա վուն քով: Անգ լիա յի օ րի նա կով ստո -
րին պա լա տին ի րա վունք էր վե րա պահ ված ըն -
դու նել հար կե րի վե րա բեր յալ օ րենք ներ: Գույ -
քա յին և տա րի քա յին ցեն զե րը ո րոշ չա փով
նվա զեց վե ցին, ին չի արդ յուն քում ընտ րու թյուն -
նե րին մաս նակ ցե լու հնա րա վո րու թյուն բարձ -
րա գույն խա վի հետ միա սին ստա ցավ նաև մի -
ջին խա վի մի մա սը: Պատ գա մա վոր նե րի պա -
լա տի ընտ րու թյուն ներն անց նում էին սուր մրցակ -
ցա յին պայ քա րում: Սա կայն խորհր դա րա նա -
կան մե ծա մաս նու թյան հի ման վրա կա ռա վա -
րու թյան ձևա վո րու մը Հու լիս յան միա պե տու -
թյան օ րոք այդ պես էլ սո վո րույթ չդար ձավ, չնա -
յած որ գոր ծա դիր իշ խա նու թյու նը ձևա վո րե լիս
հաշ վի էր առն վում ու ժե րի հա րա բե րակ ցու թյու -
նը Պատ գա մա վոր նե րի պա լա տում և այն տեղ
տի րող տրա մադ րու թյուն նե րը: 

1840-ա կան նե րի կե սե րից Հու լիս յան միա -
պե տու թյան վար չա կար գը հայտն վեց ճգնա ժա -
մա յին փու լում, որն էլ իր հեր թին հան գեց րեց
նոր հե ղա փո խու թյան: Այն սկսվեց 1848թ. փետր -
վա րին, երբ տա պալ վեց միա պե տու թյու նը և հռ -



չակ վեց հան րա պե տու թյուն: Իշ խա նու թյունն իր
ձեռ քը վերց րած ժա մա նա կա վոր կա ռա վա րու -
թյու նը ա րագ կար գով մի քա նի ար մա տա կան
բա րե փո խում ներ անց կաց րեց՝ մար տի 4-ին
Ֆրան սիա յում մտցվեց հա մընդ հա նուր ընտ րա -
կան ի րա վունք 21-ից բարձր տա րի քի տղա -
մարդ կանց հա մար: Այդ ժա մա նակ նե րի եվ րո -
պա կան երկր նե րի հա մար դա ան նա խա դեպ
երևույթ էր: Ապ րի լի 23-ին անց կաց վե ցին Հիմ -
նա դիր ժո ղո վի ընտ րու թյուն ներ, որն իր ա ռա -
ջին իսկ աշ խա տան քա յին օ րը ամ րագ րեց կա -
ռա վար ման հան րա պե տա կան ձևը: 

Ոչ Հիմ նա դիր ժո ղո վին, ոչ էլ նրա կող մից
նշա նակ ված Գոր ծա դիր հանձ նա ժո ղո վին չհա -
ջող վեց վե րաց նել ծայ րա գույն սո ցիա լա կան
լար վա ծու թյու նը, ինչն ի վեր ջո, հան գեց րեց Փա -
րի զի հու նիս յան ապս տամ բու թյա նը: Այն ճնշե -
լուց հե տո 1848թ. աշ նա նը Հիմ նա դիր ժո ղո վը
ըն դու նեց երկ րի նոր սահ մա նադ րու թյու նը, ո -
րում մի կող մից շա րու նակ վում էին դեռ Ֆրան -
սիա կան մեծ հե ղա փո խու թյան դա րաշր ջա նից
ե կող ֆրան սիա կան սահ մա նադ րա կան ա վան -
դույթ նե րը, մյուս կող մից՝ օգ տա գործ ված էր ա -
մե րիկ յան կոնս տի տու ցիո նա լիզ մի փոր ձը (որն
այդ ժա մա նա կաշր ջա նում հա մար վում էր ա ռա -
վել հա ջող վա ծը): 

1848թ. սահ մա նադ րու թյան մեջ հստակ
ամ րագր ված էր իշ խա նու թյուն նե րի տա րան -
ջատ ման սկզբուն քը: Օ րենս դիր իշ խա նու թյու -
նը պատ կա նում էր միա պա լատ խորհր դա րա -
նին` Օ րենս դիր ժո ղո վին, ո րի կազ մում ընդգրկ -

ված 750 պատ գա մա վոր ներն ընտր վում էին ե -
րեք տա րի ժամ կե տով, հա մընդ հա նուր ընտ -
րա կան ի րա վուն քի հի ման վրա, ո րը տա րած -
վում էր 21-ից բարձր տա րի քի տղա մարդ կանց
վրա: Պատ գա մա վոր կա րող էր ընտր վել 25
տա րին լրա ցած ցան կա ցած քա ղա քա ցի: Գոր -
ծա դիր իշ խա նու թյու նը փո խանց վում էր նա խա -
գա հին, ո րի ի րա վունք ներն ու ի րա վա սու թյուն -
նե րը շատ բա նով նման էին ԱՄՆ նա խա գա հի
ի րա վունք նե րին7: Ըստ ո րում, Ֆրան սիա յում
նա խա գա հը ընտր վում էր ուղ ղա կիո րեն: Ֆրան -
սիա յի պատ մու թյան մեջ ա ռա ջին նա խա գա -
հա կան ընտ րու թյուն նե րը տե ղի ու նե ցան 1848թ.
դեկ տեմ բե րի 10-ին: Շա տե րի հա մար անս պա -
սե լի հա մո զիչ հաղ թա նակ տա րավ ար քա յազն
Լուի- Նա պո լեոն Բո նա պար տը ( Նա պո լեոն կայ -
սեր զար մի կը): Օ րենս դիր ժո ղո վի ա ռա ջին ընտ -
րու թյուն նե րում (1849թ. մա յի սի 13) ա ռա ջա տա -
րը այս պես կոչ ված Կար գու կա նո նի կու սակ ցու -
թյունն էր` տար բեր ուղղ վա ծու թյան միա պե տա -
կան նե րի պահ պա նո ղա կան խմբա վո րու մը: 

Երկ րորդ հան րա պե տու թյու նը Ֆրան սիա -
յում եր կար կյանք չու նե ցավ: Լուի- Նա պո լեոն
Բո նա պար տը բա ցա հայ տո րեն ձգտում էր դիկ -
տա տու րա հաս տա տել և խորհր դա րա նը չկա -
րո ղա ցավ նրան դի մա կա յել` 1851թ. դեկ տեմ բե -
րի 2-ին նա խա գա հը լու ծա րեց Օ րենս դիր ժո -
ղո վը և ժո ղովր դին ուղղ ված իր Ու ղեր ձում հայ -
տա րա րեց քա ղա քա կան հա մա կար գի բա րե -
փո խում նե րի մա սին: 1852թ.
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7 Տե՛ս Carstairs A. A Short History of Electoral Systems in Western Europe. London: Routledge, 2013, 118-131 p.:
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Сама функция парламентского контроля
характерна практически для всех государств,
не зависимо от формы правления, которая
может повлияет лишь на объем этих полномочий,
а основным предметом контроля является дея-
тельность органов исполнительной власти. Конт-
рольная функция законодательного органа, как
и другие функции, вытекает из самой сущности
Парламента1. В частности, в данном органе
представлены разнообразные социальные и
территориальные интересы. Он работает, как
правило, открыто, на виду у избирателей и на-
ходится в постоянном и более тесном (по сравне-
нию с другими органами государственной власти)
контакте с гражданами благодаря работе депу-
татов в избирательных округах, лоббизму и про-
чим формам взаимодействия с институтами
гражданского общества. Таким образом, вы-
полняя возложенные на него задачи предста-
вительства граждан, Парламент также осуществ-
ляет контроль от их имени.2

Парламентский контроль, среди все видов
государственного контроля имеющих публич-
но-правовой характер, основанного и одновре-
менно обеспечивающего систему «сдержек и
противовесов», определяется как одна из форм
государственного контроля либо как функция
парламента, которая носит в основном общий

политический и реже административный ха-
рактер3. Именно поэтому при конституционном
закреплении института парламентского контроля
и определении круга субъектов его осуществ-
ления необходимо давать достаточно четкие
определения, так как именно контроль, как об-
особленная форма управленческой деятельности,
обеспечивает обратную связь4.

Следует учесть, что в Концепции конститу-
цонных изменений Респиблики Армения опре-
деляла, что роль Парламента РА нуждается в
повышении в соответствии с существующими
требованиями, в целях продуктивного осуществ-
ления законодательной функции, контрольного
назначения, а также формировании органов го-
сударственной власти и государственного управ-
ления. Однако реализации поставленных целей
на конституционном уровне требует закрепления
гарантий осуществления контрольной деятель-
ности Парламента РА в полном объеме.5

В данном случаи, основная противовесная
функция законодательной ветви власти в отно-
шении исполнительной заключается именно в
контроле. В частности, поэтому усиление конт-
рольной деятельности Парламента в РА со сто-
роны вышеупомянутой Концепции стало рас-
сматриваться в качестве основной задачи, про-
дуктивное решение которой заключается соз-
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дании эффективных правовых механизмов пар-
ламентского контроля, позволяющих “достаточно
оперативно реагировать на вызывающие ши-
рокий общественный резонанс события6. 

Таким образом, полномочие парламентского
контроля проистекает из самой сути разделения
государственной власти на ветви, и в том числе
из такого важного момента этого разделения,
как признание верховенства за законодательной
ветвью власти народовластия, что в свою оче-
редь обязывает Парламент, участвуя в создании
законов, не оставаться равнодушным к их ис-
полнению и осуществлять контроль за их ис-
полнением7. И хотя сам Парламент РА, как госу-
дарственный орган законодательной ветви вла-
сти, на конституционном уровне получил долж-
ный статус, соответствующий парла мент -
ской форме правления, однако следует учесть,
что ему не был предоставлен тот полноценный
спектр механизмов реализации своих контроль-
ных полномочий с учетом системы сдержек и
противовесов. 

Известно, что Парламент осуществляет
контрольную деятельность не только непосред-
ственно, но и через свои органы, что в свою
очередь обусловлено тем обстоятельством, что
осуществление законодательных и иных функций
требует больше времени и ресурсов. Кроме
того парламентский контроль охватывает значи-
тельно широкий круг деятельности исполни-
тельной власти, следовательно в процессе фор-
мирования эффективной системы контрля Пар-
ламент ввиду такой необходимости должен об-
ращаться также и к поддержке своих органов,
среди которых особое место занимают постоянно
действующие комиссии8. В составе последних
включаются депутаты, имеющие соответствую-
щую профессию или интерес к определенной

области, которые получают возможность более
подробно рассматривать задачи соответствую-
щей области. Кроме того, при участии соответ-
ствующих специалистов и экспертов постоянно
действующих комиссий осуществляются более
глубокое и всестороннее рассмотрение вопросов,
при этом, обсуждения в комиссиях Парламента
проводятся по большей части в неофициальном
порядке, нежели на слушаниях Парламента в
полном составе. Все эти обстоятельства создают
благоприятную обстановку для осуществления
парламентского контроля со стороны постоянно
действующих комиссий Парламента в отношении
деятельности исполнительной власти.

Таким образом, учитывая вышеуказанные
обстоятельства в редакции от 2015 года Кон-
ститкции Республики Армения, среди целей
создания постоянно действующих комиссий На-
ционального Собрания, впервые было пред-
усмотрено также осуществление парламентского
контроля, на что указывает часть 1 статьи 106
Конституции РА, в соответствии с которой “На-
циональное Собрание для предварительного
обсуждения проектов законов, иных вопросов,
входящих в его компетенцию, и представления
заключений по ним в Национальное Собрание,
а также для осуществления парламентского
контроля создает постоянные комиссии9”.

Как видно, указанная конституционная нор-
ма ограничилась лишь закреплением полномочия
парламентского контроля постоянных комиссий
Парламента, не определив границы контроля,
которые должны быть включены. В свою оче-
редь, часть 1 статьи 10 конституционного закона
Республики Армения “Регламент Национального
Собрания Республики Армения”10 дословно вос-
производит содержание вышеуказанной статьи
Конституции РА, и также не обращает внимания
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6 См., напр.: Гранкин И. В. Основные признаки законодательных органов // Конституционное и муниципальное
право. 2007. № 5.

7 Арутюнян Г.Г. Конституционная культура: уроки истории и вызовы времени. Переиздание с дополнениями. Ереван,
“Нжар”, 2016, 203-204, стр.

8 См. например: Коврякова Е.В. Парламентский контроль в зарубежных странах (Диссертация на соискание ученой
степени кандидата юридических наук). М., 2002, стр. 60 (https://new-disser.ru/product_info.php?products_id=956189)

9 Конституция Республики Армения от 22.12.2015г.
10 В соответствии с частью 1 статьи 10 конституционный закон Республики Армения “Регламент Национального

Собрания Республики Армения” постоянные комиссии создаются для предварительного рассмотрения проектов
законов, других входящих в компетенцию Национального Собрания вопросов и представления по ним заключений
в Национальное Собрание, а также для осуществления парламентского контроля.
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на статус постоянных комиссий и круг вопросов
парламентского контроля, входящих в его пре-
делы.

Для пояснения обсуждаемого вопроса не-
обходимо обратиться к некоторым положениям
Конституции Республики Армения и конститу-
ционного закона “Регламента Национального
Собрания Республики Армения”, лишь по итогам
системного анализа которых можно будет сфор-
мировать определенное представление относи-
тельно статуса постоянных комиссий и пределов
осуществления последними парламентского
контроля.

Следует отметить, что в юридической ли-
тературе постоянные комиссии рассматриваются
как субъекты парламентского контроля, а особый
статус, обосновывая собственно составом, ко-
торый является одним из важнейших его при-
знаков11. Тем не менее, в данном случае необхо-
димо в первую очередь учитывать то место и
роль, которые на законодательном уровне от-
ведены постоянным комиссиям, и каковы за-
конодательно определенные пределы их пол-
номочий, как субъектов парламентского конт-
роля.

Как было показано выше, соответствующая
статья Конституции РА непосредственно не ука-
зывает, какой статус имеют постоянные комиссии
НС, а определенный порядок их формирования
изложенный в части 2 статьи 10 конституцион-
ного закона Республики Армения “Регламент
Национального Собрания Республики Армения”
лишь указывает, что постоянные комиссии соз-
даются постановлением Национального Собра-
ния, что, на первый взгляд, характеризует их
как особые структурные элементы Парламента,
и хотя последние имеют свое конституционное
назначение, а также установленные конститу-
ционным законом определенные полномочия,
все же не рассматриваются на конституционном
уровне как государственные органы и, соот-
ветственно, не могут выступать как самостоя-
тельные субъекты парламентского контроля. 

В этом контексте особенно примечательны
части 1 и 2 статьи 6 Конституции РА, которые
указывают, что “государственные органы, органы
местного самоуправления и должностные лица
правомочны выполнять только те действия, на
которые они уполномочены Конституцией или
законами, а органы, предусмотренные Консти-
туцией, на основе Конституции и законов и в
целях обеспечения их осуществления могут быть
уполномочены законом на принятие подзаконных
нормативных правовых актов. Уполномочиваю-
щие нормы должны соответствовать принципу
правовой определенности, а в соответствии с
частью 2 статьи 106 места в постоянных комис-
сиях распределяются пропорционально числу
депутатов, включенных во фракции. Должности
председателей постоянных комиссий распреде-
ляются между фракциями пропорционально
числу депутатов, включенных во фракции12”. 

Анализируя и сопоставляя указанные по-
ложения, можно сделать вывод о том, что хотя
постоянные комиссии условно не относятся к
традиционным органам, предусмотренным Кон-
ституцией или государственным органам вообще,
тем не менее, данное обстоятельство не умаляет
их возможности выступать в качестве особых
субъектов парламентского контроля, поскольку,
во-первых, в их составе включаются должност-
ные лица, уполномоченные непосредственно
конституционным законом на осуществление
парламентского контроля, и, во-вторых, воз-
можность их создания не просто предусматри-
вается на конституционном уровне, но и является
полномочием предусмотренного Конституцией
органа, основой конституционного статуса и
одной из основных функций которого является
осуществление парламентского контроля в от-
ношении исполнительной власти.

Говоря о пределах осуществления консти-
туционного контроля постоянными комиссиями
Парламента РА следует отметить, что в соответ-
ствии с частью 2 статьи 10 конституционного
закона Республики Армения “Регламент Нацио-
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11 См. например Лапатухина Е. С. Парламентский контроль как вид государственного контроля // Вестник РГГУ. 2012.
№ 8. С. 31-37, Молокаева О.Х.: Конституционно-правовой статус комитетов и комиссий палат Федерального
Собрания Российской Федерации (Диссертация на соискание ученой степени кандидата юридических наук), М.
2015, стр 57-70

12 Конституция Республики Армения от 22.12.2015г.



нального Собрания Республики Армения” По-
стоянные комиссии создаются постановлением
Национального Собрания на первой сессии На-
ционального Собрания, а в соответствии с пуектом
5 частьи 1 статьи 112 данного Регламента проекта
постановления Национального Собрания о соз-
дании постоянных комиссий, помимо прочего,
включает в себя также и пределы парламентского
контроля. В данном контексте следует обратить
особое внимание на положения, закрепленные
в статье 122 Регламента, которая устанавливает,
что Парламентские комиссии в пределах своей
компетенции, установленной пунктом 5 части 1
статьи 112 Регламента, могут истребовать сведения
о ходе выполнения программы Правительства.
Кроме того, в части 7 той же статьи Регламента
в пределах парламентского контроля постоянных
комиссий включена также возможность осу-
ществления контроль за исполнением государст-
венного бюджета13.

Исходя из анализа и сопоставления выше-
указанных правовых положений, можно сделать
вывод о том, что между положениями статей
112 и 122 конституционного закона Республики
Армения “Регламент Национального Собрания
Республики Армения” возникает противоречие,
отностельно того, что статья 112 определяет по-
рядок определения пределов парламентского
контроля постановлением Национального Со-
брания, в то время как статьей 122 уже устанав-
ливаются некоторые пределы парламентского
контроля (коим является, например, контроль
во отношении исполнения законов и государст-
венного бюджета), что в свою очередь также
противоречит статье 6 Конституции Республики
Армения. Кроме того, в пункте 5 части 1 статьи
112 Регламента говорится именно о “пределах
парламентского контроля”, в то время как статья
122, ссылая на последнюю, использует выражение
“пределы полномочий” постоянных комиссий,
не учитывая положение закона “О норамивно-
правовых актах” от 21.03.2018 года (в прошлом
закон “О правовых актах” от 03.04.2002 года14),

в соответствии с которым, при выражении одной
и той же мысли в нормативно-правовом акте
применяются одни и те же слова, термины или
словосочетания, в определенной последователь-
ности. Таким образом, получается, что в соот-
ветствии с пунктом 5 части 1 статьи 112 Регла-
мента фракции, имеющие право представления
проекта постановления Национального Собрания
о создании постоянных комиссий, обязаны в
данном проекте определить также пределы пол-
номочий парламентского контроля, что в свою
очередь противоречит статье 6 Конституции
РА, поскольку полномочия постоянных комиссий
как особых субъектов парламентского контроля
не могут быть закреплены нигде кроме как в
Конституции или законах.

Учитывая вышеизложенное, для преодо-
ления данного противоречия необходимо пере-
смотреть положение пункта 5 части 1 статьи 112
конституционного закона Республики Армения
“Регламент Национального Собрания Республики
Армения”, исключив возможность определения
пределов парламентского контроля постоянных
комиссий Парламента в рамках постановлений
об их создании, а также закрепить по возмож-
ности четко определенные по своему содержа-
нию пределы полномочий парламентского конт-
роля постоянных комиссий для их эффективного
осуществления в будущем.

Таким образом, в условиях существующих
конституционных и законодательных положений
возникает необходимость уточнения и расши-
рения пределов полномочий парламентского
контроля постоянных комиссий Национального
Собрания, что в свою очередь создаст возмож-
ность для формирования эффективной и дей-
ственной системы парламентского контроля в
целом, а грамотная реализация последнего, как
элемента системы сдержек и противовесов, по-
средством обеспечения подотчетности и под-
контрольности исполнительной власти законо-
дательной, будет способствовать устойчивой
реализации принципа разделения властей.
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13 Конституционный закон Республики Армения “Регламент Национального Собрания Республики Армения” от 16
декабря 2016г.

14 «Իրավական ակտերի մասին» ՀՀ օրենքի (ընդունվել է 03.04.2002թ.) 36-րդ հոդվածի (4-րդ մաս) հա մա ձայն.
«Նորմատիվ իրավական ակտում միևնույն հասկացությունը սահմանելիս կամ միևնույն միտքն արտահայտելիս
պետք է կիրառվեն միևնույն բառերը, տերմինները կամ բառակապակցությունները` որոշակի հերթականությամբ»:
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Մայր ցա մա քա յին Եվ րո պա յի ընդ հա նուր ի -
րա վուն քի և ի րա վա կան մշա կույ թի հիմ քե րը
ձևա վոր վել են միջ նա դար յան հա մալ սա րա նա -
կան ա վան դույ թի հի ման վրա, ո րի կա յաց ման
և զար գաց ման պատ մու թյան մեջ կա րե լի է զա -
տել գլո սա տոր նե րի և մեկ նիչ նե րի կո մեն տա -
տոր ներ դպրոց նե րով1 ներ կա յաց ված միջ -
նա դար յան շրջա նը, ի րա վա բա նա կան մտա ծո -
ղու թյան ռա ցիո նա լիս տա կան, մար դա սի րա -
կան դպրո ցի ծագ մամբ նշված Նոր ժա մա -
նա կը և շր ջան, որն ընդգր կում է XIX հար յու -
րամ յա կի գի տա կան ի րա վա գի տու թյու նը, ո րի
ժա մա նակ կոն տի նեն տալ ի րա վա բա նա կան
դոգ մա տի կան զար գա նում էր հաս կա ցու թյուն -
նե րի ի րա վա գի տու թյան ներ կա յա ցու ցիչ ներ՝
գեր մա նա կան կոն ցեպ տուա լիստ նե րի և ի րա -
վա բան նե րի պատ մա կան դպրո ցի ջան քե րով:

Դի ֆե րենց ված ի րա վա կան հա մա կար գի
ձևա վոր ման պատ մա կան ա ռա ջին նա խա դեպ
հան դի սա նում է հռո մեա կան ի րա վուն քը, որ -
տեղ ա ռա ջին ան գամ ծա գել են որ պես մտա ծո -
ղու թյան հա տուկ ո ճի կրող ներ մաս նա գետ ի -
րա վա բան ներ, զար գա ցած ի րա վա բա նա կան
գոր ծըն թաց ներ և կա ռու ցա կար գեր, ի րա վա -
բա նա կան մաս նա գի տա կան տեքս տեր և կր -
թու թյան կա նո նա վոր դա սագր քեր: Որ պես Հռո -
մում ի րա վուն քի ինք նու րույն սոցմ շա կու թա յին
ինս տի տու տի ձևա վոր ման պայ ման հան դի սա -
ցան բնա կան օբ յեկտ նե րի հետ գոր ծառ նու -
թյուն նե րի պայ մա նա կան փո խա րի նիչ նե րը, հռո -
մեա ցի նե րի հա սա րա կա կան գի տակ ցու թյան
բարձր ին ժե նե րա կան, կազ մա կերպ չա կան բնույ -
թը:

Այս ա ռու մով կա րե լի է պնդել, որ ռո մա նա -
գեր մա նա կան ընդ հա նուր ի րա վուն քի ծա ռը
ա ճում է հին հռո մեա կան ի րա վուն քի հիմ քե րի
վրա:

Ա ռա ջի նը, հռո մեա կան և միջ նա դար յան ի -
րա վա բա նա կան մշա կույթ նե րի միջև գո յու թյուն
ու նի տրա մա բա նա կան հա ջոր դա կա նու թյուն,
երբ XI-XII դդ. սկսում է ձևա վոր վել մայր ցա մա -
քա յին ընդ հա նուր ի րա վուն քի տես լա կա նը, տե -
սա կան և գործ նա կան ա ռու մով հիմք է հան դի -
սա ցել հռո մեա կան դա սա կան ի րա վուն քը:

Երկ րոր դը, մայր ցա մա քա յին եվ րո պա կան
ի րա վա կան ա վան դույ թը հեն ված է հին հռո -
մեա կան և միջ նա դար յան ի րա վուն քի դպրոց -
նե րի բարձ րա կարգ հե ղի նա կա վոր ի րա վա բան -
նե րի աշ խա տու թյուն նե րի վրա, ո րոնք ու նեին
թե տե սա կան և թե գործ նա կան զգա լի նշա նա -
կու թյուն:

Եր րոր դը, չնա յած, որ սկզբուն քո րեն տար -
բեր են հին հռո մեա կան և միջ նա դար յան ի րա -
վա բան նե րի մտա ծե լա կեր պե րը, այ դու հան դերձ
նրանց կա պող ընդ հան րա կա նը խո րը ի րա վա -
բա նա կան գի տե լիք ներն էին և ի րա վա կան մշա -
կույ թը, ինչ պես նաև ի րա վա բան-մաս նա գե տի
պա տաս խա նատ վու թյան գի տակ ցու մը: Հատ -
կա նիշ ներ, ո րոնք անհ րա ժեշտ ու ար դիա կան
են բո լոր ժա մա նակ նե րի հա մար: Մաս նա վո -
րա պես, միջ նա դար յան ի րա վա բան նե րի մտա -
ծո ղու թյան ա ճը բնու թագր վում է դե դուկ տիվ
կազ մա կերպ մամբ, ել նում է ի րա վուն քի ընդ -
հան րաց ված նոր մե րում ամ րագր ված վե րա ցա -
կան մո դել նե րից, գոր ծում դա տա կան պրակ -
տի կա յի հետ ան մի ջա կա նո րեն չկապ ված ի րա -
վա բա նա կան հաս կա ցու թյուն նե րով և սկզ բունք -
նե րով, կողմ նո րոշ վում ի րա վուն քին որ պես տրա -
մա բա նա կան հա մա կարգ: Հռո մեա ցի ի րա վա -
բան նե րի հա մար՝ ի րա վուն քը, ա մե նից ա ռաջ,
հա սա րա կա կան կյան քում ծա գող կոնֆ լիկ տա -
յին ի րա վի ճակ նե րի լուծ ման գոր ծիք է, միջ նա -
դար յան գլո սա տոր-ի րա վա բան նե րի հա մար ի -
րա վունքն ընդ հան րաց ված նոր մա տիվ նմուշ է,
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որն ի րե նից ներ կա յաց նում է հիմ քում ընդ հա -
նուր ի րա վա կան հաս կա ցու թյուն ներ և սկզ -
բունք ներ ու նե ցող տրա մա բա նա կան հա ջոր -
դա կան հա մա կարգ2: Մայր ցա մա քա յին ի րա վա -
կան ըն տա նի քում գե րա կա յող հա մոզ մուն քը,
որ դրա մշա կու թա յին և հա տուկ-ի րա վա բա նա -
կան հիմք է հռո մեա կան ի րա վուն քը, բազ մա -
դար յա դոգ մա տիկ ա վան դույ թի արդ յունք, վեր -
ջի նիս ներ կա յա ցու ցիչ նե րը հա մա րում էին, որ
միայն ձևա փո խում, մեկ նա բա նում և կա նո նա -
վո րում են հռո մեա կան ի րա վա բա նա կան ժա -
ռան գու թյու նը, երբ ի րա կա նում այն են թար կում
էին սկզբուն քա յին վե րամ շակ ման, ին չի արդ -
յուն քում փոխ վում էր ոչ միայն դրա բո վան դա -
կու թյու նը, այլ նաև կազ մա վոր ման ձևը, դրա
բո վան դա կու թյան յու րաց ման հա մար պա հանջ -
վող մտա ծե լա կեր պը:3

Աշ խար հի պատ կե րը, ո րի շրջա նակ նե -
րում ձևա վոր վել է մայր ցա մա քա յին ի րա վուն քը
և ի րա վա կան մշա կույ թը, հան դի սա նում է նաև
միջ նա դար յան աստ վա ծա բա նու թյու նը Ե րա նե -
լի Ավ գուս տին, Թով մա Աք վի նա ցի և կա նո նա -
կան ի րա վուն քը: Միջ նա դար յան ին տե լեկ տուալ
է լի տա յի հա մար բնո րոշ էր հե ղի նա կա յին տեքս -
տե րի որ պես radio scripta, գի տե լի քի ա վար -
տուն հա մա կարգ, ճշմա րի տը ընդգր կող ան -
փո փոխ և հա մա պար փակ ու ղի ըն կա լու մը: Ի -
րա վա բան-սխո լաստ նե րի հա մար ի րա վուն քի
ճշտու թյու նը հաս տատ վում է դրա գրա վոր տեքս -
տա յին ձևով և բո վան դա կա յին ռա ցիո նա լու -
թյամբ, ի րա կան ի րա վուն քի աշ խար հը՝ սո ցիա -
լա կան ի րա կա նու թյուն չէր, այլ ի մա ցա կան
մտքի, մար դուն Աստ ծուն մեր ձեց նող ի րա կա -
նու թյու նը4: Սխո լաս տիկ մշա կույ թի կրող նե րի
հա մար ճշմա րիտ ի րա կա նու թյամբ օժտ ված էր
ոչ թե փոր ձը, ոչ թե կոնկ րետ էմ պի րիկ երևույ -
թը, այլ երևույ թի էու թյու նը սահ մա նող ռա ցիո -

նա լիս տա կան գա ղա փա րը: Միջ նա դար յան
դպրոց նե րի ի րա վա բան ներն ան կաս կած հա -
մոզ ված էին նրա նում, որ Հուս տի նիա նո սի կո -
դի ֆի կա ցիա յի ամ բողջ տեքս տը ներծծ ված է
միաս նա կան նպա տա կով, ratio legis, ո րը ի -
րենք կոչ ված են բա ցա հայ տել և ար տա հայ տել
ի րա վա բա նա կան բո վան դա կու թյու նը մեկ նա -
բա նու թյան և տ րա մա բա նա կան հա մա կարգ -
ման մի ջո ցով5: Այդ իսկ պատ ճա ռով որ պես
տրա մա բա նա կան հա մա կարգ ի րա վուն քի ըն -
կա լու մը բխում է աշ խար հի սխո լաս տիկ պատ -
կե րից: 

Հե տա զո տա կան գոր ծի քա կազ մը, ո րը կի -
րառ վում էր գլո սա տոր նե րի դպրո ցի կող մից
Corpus Luris Civilis ու սում նա սի րու թյան հա մար,
հա մա պա տաս խա նում էր սխո լաս տիկ մշա կու -
թա յին կա նոն նե րին: Սկզ բում Հուս տի նիա նո սի
օ րենք նե րի մտքի ըն կալ ման հա մար կի րառ -
վում էր օ րի նա կան էկ զե գե զա6 մեկ նա բա նու -
թյուն, հե տա գա յում՝ քննա դա տա կան էկ զե գե -
զա, ո րոնք հնա րա վո րու թյուն էին տա լիս նե րա -
ռել գրա վոր տեքս տե րը միջ նա դար յան ին տե -
լեկ տուալ է լի տա յի հոգևոր հո րի զո նում7, ձևա -
վո րել ի րա վա բա նա կան նյու թի տեր մի նա բա -
նա կան միաս նու թյու նը, ի րա կա նաց նել նյու թի
ա ռար կա յա կան հա մա կար գում, ստեղ ծել ի րա -
վա կան ա վան դույ թի զար գաց մա նը ծա ռա յող
դոկտ րի նա յին տեքս տեր8: Գլո սա տոր նե րի կող -
մից հու նա կան և հ ռո մեա կան ստոիկ նե րով ըն -
կալ ված դիա լեկ տիկ մե թո դը հնա րա վո րու թյուն
էր ըն ձե ռում ստեղ ծել ի րա վա բա նա կան դոգ -
մա յի մտո վի միաս նու թյուն վե րա ցա կան հաս -
կա ցու թյուն նե րի ձևա վոր մամբ, տրա մա բա նա -
կան շար քե րում ի րա վա բա նա կան հաս կա ցու -
թյուն նե րի միա վոր մամբ, հաս կա ցու թյուն նե րի
հա րա կից դա սա կար գում նե րի կա ռուց մամբ, ին -
չը Հուս տի նիա նոս յան ձևա վո րում նե րում հիմ -

58

ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ
Օ

Ր
Ի

Ն
Ա

Կ
Ա

Ն
Ո

Ւ
Թ

Յ
Ո

Ւ
Ն

  №
1

1
5

  2
0

2
0

2 Տե՛ս Берман Г. Дж. Западная традиция права: эпоха формирования. М., 1998. С. 152, Полдников Д. Ю. Договорние
теории глоссаторов. М., 2008, С. 65, Честов И.Л. История политичецких и правовых учений: теоретико-
методологическое введение. СПб., 2009. стр. 146 

3 Տե՛ս Муромцев С. Рецепция римского права на западе М., 1886, стр 23-24
4 Տե՛ս Честов И.Л. Актуальные проблемы теории государства и права. Эпистемология государства и права. Учебное

пособие. СПб. 2004, стр. 32-33.
5 Տե՛ս Моддерман В. Рецепция римского права. СПб. 1888, С. 23, Томсинов Б.А. Рецепция права // Общая теория го-

сударства и права. Академический курс в 3 т. Отв. ред. М.Н. Марченко. Т. 2. М. 2001. стр. 310 
6 Տե՛ս Иоффе О.С. 1) Цивилистическая доктрина феодализма // О.С. Иоффе Избранные труды по гражданскому

праву. М. 2003 стр. 48. 2) Идеология права// О.С. Иоффе Избранные труды. В 4 томах. Том IV. СПб, 2010. стр. 313. 
7 Տե՛ս Муромцев С.А. на Западе. М. 1886. стр. 27
8 Տե՛ս Пухта Г.Ф. Курс римского права. М. 1874. Том I стр. 22



59

ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ

Օ
Ր

Ի
Ն

Ա
Կ

Ա
Ն

Ո
Ւ

Թ
Յ

Ո
Ւ

Ն
  №

1
1

5
  2

0
2

0

նա կա նում հնա րա վո րու թյուն էր ըն ձե ռում հա -
մա ձայ նեց նել հա կա սու թյուն նե րը և հաս տա տել
միջ նա դար յան ի րա վա բան նե րին այն մտքում,
որ Corpus luris ի րե նից ներ կա յաց նում է ա վար -
տուն կուռ տրա մա բա նա կան հա մա կարգ9:

XIII հար յու րամ յա կի կե սե րին գլո սա տոր -
նե րի փո խա րի նած կո մեն տա տոր նե րի մեկ նիչ -
ներ դպրոցն ի րա վա բա նա կան դոգ մա տի կա -
յում զար գաց նում է ինչ պես էկ զե գե տիկ, այն -
պես նաև հա մա կարգ ված գոր ծու նեու թյու նը:
Կո մեն տա տոր նե րը ձևա վո րում են ի րա վա բա -
նա կան տեքս տե րի ու սում նա սի րու թյան ի տա -
լա կան մե թո դը, ին չը հնա րա վո րու թյուն է տա -
լիս ա ռա վել դե տա լա յին վեր լու ծել գլո սաց ված
դրույթ նե րը, պատ ճառ նե րի ա րիս տո տել յան կա -
տե գո րիա նե րի մի ջո ցով հա մե մա տել հաս կա -
ցու թյուն նե րը, միա վո րող դրույթ նե րի տար բե -
րակ ման, ընդ լայն ման և սահ մա նա զատ ման
տեխ նի կա նե րի մի ջո ցով հար թեց նել հա կա սու -
թյուն նե րը10: Սխո լաս տիկ դիա լեկ տի կա յի մի -
ջոց նե րը և ե ղա նակ նե րը հաս նում են սե փա -
կան զար գաց ման ծաղ կուն քին, վե րած վում ի -
րա վա գի տա կան գի տե լի քի հո մա նի շի: Կո մեն -
տա տոր նե րը գլո սա տոր նե րի աշ խա տու թյուն -
նե րում զա տում էին հիմ նա կան հատ ված նե -
րը, ո րոնց ընդ հան րաց ված միտ քը հնա րա վո -
րու թյուն էր ըն ձե ռում ձևա վո րել հա մա պար փակ
և ան փո փոխ բնա կան-ի րա վա կան հիմ քե րով
ստեղծ ված հա սա րա կա կան ե լա կե տա յին
սկզբունք ներ մաք սի մում ներ: Ի րա վա կան մաք -
սի մում նե րի վե րա բեր յալ նման պատ կե րա ցում -
նե րը հիմք են տա լիս դրանք դի տար կել որ պես
ի րա վա կան գի տե լի քի ճշտու թյան լե գի տի մու -
թյան չա փո րո շիչ, ինչն էլ հնա րա վո րու թյուն է
տա լիս մաք սի մում նե րից դե դուկ տիվ զա տել նոր
ի րա վա հաս կա ցու թյուն ներ11: Այս պի սով, ու նի -

վեր սալ նե րի ճշտու թյան վե րա բեր յալ սխո լաս -
տիկ պատ կե րա ցում նե րի գե րա կայ ման հի ման
վրա և ս տոիկ նե րի դիա լեկ տի կա յի մի ջո ցով կո -
մեն տա տոր ներն էա կան ձևով վե րամ շա կում են
հռո մեաբ յու զան դա կան ի րա վա բա նա կան նյու -
թը, ձևա վո րում այն որ պես նոր ի րա վա կան
դրույթ ներ ծնող ի րա վուն քի սկզբունք նե րին և
ընդ հա նուր հաս կա ցու թյուն նե րին հեն ված ներ -
քին կո գե րենտ դե դուկ տիվ հա մա կարգ12: Կո -
մեն տա տոր նե րի կող մից ի րա վա կան նյու թի
արդ յու նա վետ դե դու ցի րա ցու մը հան դի սա ցավ
նրա պատ ճառ, որ XIX հար յու րամ յա կի երկ -
րորդ կե սում նրանց սկսե ցին հա մա րել կոն տե -
նե տալ ի րա վա բա նա կան գի տու թյան հիմ նա -
դիր ներ13: Բա ցի դրա նից, սե փա կան բարձր սո -
ցիա լա կան կար գա վի ճա կի արդ յուն քում կո մեն -
տա տոր նե րը քա ղա քա կան իշ խա նու թյան ներ -
կա յա ցու ցիչ նե րի խորհր դա կան նե րի պոս տե րի
զբա ղեց մամբ սկսում են կա ռուց վող դոգ մա տի -
կա յի մի ջո ցով փոր ձա գի տա կան եզ րա կա ցու -
թյուն նե րի տրա մադր մամբ, փաս տա ցի jus pub-
lice respondendi ստաց մամբ նոր մա վո րել ի րա -
վա բա նա կան գործ նա կա նը14: 

Միջ նա դար յան դոգ մա տիկ ի րա վա գի տու -
թյան ռա ցիո նալ հիմք հան դի սա ցավ ստոիկ նե -
րի դիա լեկ տի կան, ին չը հնա րա վո րու թյուն ըն -
ձե ռեց ձևա վո րել դա տո ղու թյուն նե րի ա ռա վել
ընդ հա նուր հիմ քեր և դ րանց մի ջո ցով հա մա -
ձայ նեց նել հռո մեա ցի ի րա վա բան նե րի սեն տեն -
ցիա նե րի ու սու ցում ներ միջև հա կա սու թյուն -
ներ՝ լրաց նե լով սկզբնաղբ յուր նե րի թվաց յալ
բա ցե րը: Սխո լաս տի կան սո վո րեց րեց գլո սա -
տոր նե րին և կո մեն տա տոր նե րին հա վա տալ ի -
րա վա կան տեքս տե րի ռա ցիո նա լու թյա նը և
միաս նու թյան ճշտու թյա նը, իսկ միջ նա դար յան
դիա լեկ տի կան ստոիկ նե րի ո ճա յին մեկ նա բա -

9 Տե՛ս Берман Г. Дж. Указ. соч. стр. 127, Полдников Д.Ю. Указ. соч. стр. 65, Честов И.Л. Актуальные проблемы
теории государства и права. стр. 35. 

10 Տե՛ս Шершеневич Г. Ф. История философии права СПб. 2001. §18,
11 Տե՛ս Муромцев С.А. Очерки обшей теории гражданского права // С. А. Муромцев Избранные труды по римскому и

гражданскому праву. М. 2004. стр. 232, Покровский И.А. Естественно правовые течения в истории гражданского
права. СПб. 1909, стр.17, Дождев Д.В. Римское частное право. Учебник вузов. М, 2001. Стр. 15
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Geschichte der deutschen Universitaten. Bd. I. Stuttgart, 1888. p. 78, Enigelmann W. Die Schuldlehe=re der Postglossatoren
und ihre Fortenwichkelung. Leipzig, 1895. S.1, Sohm R. Instititiones des rom. Rechts. Aufl. 1903. p. 145-150
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1999. стр. 258, Ооффе О.С. Цивилистическая доктрина феодализма. С. 48, Cappelletti M., Merryman J.H., Perillo
J.M. The Italian Legal System. Stanford, 1967 էջ 37



նու թյամբ հա մո զում է սկզբնաղբ յուր նե րի բա -
ցար ձակ ճշտու թյան մեջ, վեր ջին ներս սկսե ցին
հան դես գալ որ պես եվ րո պա կան ընդ հա նուր
ի րա վուն քի և ի րա վա կան մշա կույ թի հիմ նա յին
կե տեր: Ի րա վա կան տեքս տի տրա մա բա նա -
կան մշա կու մը հան գեց րեց doctores juris ընդ -
հա նուր հա սա րա կա կան սկզբունք նե րի և հան -
րա յին ի րա վուն քի նոր մե րի ձևա վոր մա նը, վեր -
ջին ներս մինչ այ սօր հան դի սա նում են ռո մա -
նա գեր մա նա կան ի րա վա կան ըն տա նի քի այ -
ցե քարտ:

Գլո սա տոր նե րի և կո մեն տա տոր նե րի
դպրոց նե րը հիմ նե ցին մայր ցա մա քա յին ի րա -
վա բա նա կան դոգ մա տի կա յի հիմ քը. հաս տա -
տե ցին դոգ մա տիկ հե տա զո տու թյուն նե րի օբ -
յեկ տի սահ ման նե րը, սահ մա նե ցին դրա գո յա -
բա նա կան և ի մա ցա բա նա կան ա ռում նե րը, ձևա -
վո րե ցին ի րա վա գի տու թյան հա տուկ լե զուն, ու -
սու ցա նե ցին հե ղի նա կա յին տեքս տին ի րա վա -
բան նե րի հա մա կար գա յին վե րա բեր մուն քը, մաս -
նա գի տա կան ի րա վա գի տու թյու նում ձևա վո րե -
ցին և ար մա տա վո րե ցին ի րա վուն քի ընդ հա -
նուր սկզբունք նե րի վե րա բեր յալ պատ կե րա -
ցում ներ, հռո մեա կան ի րա վուն քի մի ջո ցով որ -
պես ընդ հա նուր ի րա վունք jus commune
հաս տա տե ցին ի րա վա գի տու թյան գա ղա փա -
րա կան միաս նու թյու նը: Միջ նա դար յան ի րա -
վա բան նե րը գլո սա տոր նե րը, մեկ նիչ նե րը սահ -
մա նե ցին Արևմուտ քում ի րա վա գի տու թյան բնույ -
թը, նպաս տե ցին նրան, որ ի րա վուն քը ձեռք
բե րեց միաս նա կան մաս նա գի տա կան տեր մի -
նա բա նու թյուն և մե թոդ, ձևա վոր վե ցին ճշմա -
րիտ օ րենք նե րի գի տե լի քով տի րա պե տող գի -
տա կան-ի րա վա բան նե րի հա տուկ դաս, ին չը
ևս  ի րա վա գի տու թյա նը հա մա պար փա կու թյուն
էր հա ղոր դում, իսկ ի րա վա կան դոկտ րի նա նե -
րը քննարկ վում և գ նա հատ վում էին ընդ հա -
նուր ճշմար տու թյուն նե րի լույ սով, այլ ոչ որ պես
ար վեստ կամ մի ջոց15:

XVI հար յու րամ յա կում ի րա վա բան նե րի նոր
մար դա սի րա կան դպրո ցի ձևա վո րու մը պայ մա -
նա վոր ված էր մի շարք պատ ճառ նե րով: Ա ռա -

ջին, Վե րածնն դի դա րաշր ջա նի ընդ հա նուր ին -
տե լեկ տուալ մթնո լորտն ի րա վա գի տու թյուն նե -
րա ծեց որ պես Հռո մի հոգևոր մշա կույ թի պատ -
մա կան զար գա ցող հատ ված կազ մող՝ հռո մեա -
կան ի րա վուն քի վե րա բեր յալ պատ կե րա ցում -
նե րը, ինչն էլ հան գեց րեց նրա գի տակց մա նը,
որ միջ նա դար յան ի րա վա գի տու թյան կի րա ռած
ոչ ամ բողջ ի րա վա կան նյութն ու նի հռո մեա -
կան մշա կույ թի հա մար աու տեն տիկ բնույթ16:
Երկ րորդ, ի տա լա կան մե թո դի վեր լու ծա կան ե -
ղա նակ նե րը հան գեց նում էին դոկտ րիալ գլոս -
նե րի միմ յանց հետ բազ մա թիվ ան հա մա ձայ -
նու թյուն նե րի ծագ ման, ինչն էլ բա ցա սա կան էր
ար տա հայտ վում ի րա վա բա նա կան պրակ տի -
կա յի վրա և էա կան հե ռաց նում ա կա դե միա -
կան ու պրակ տիկ գոր ծու նեու թյու նը միմ յան -
ցից: Եր րորդ, կո մեն տա տո րա կան դոկտ րի նա -
յի բազ մա թիվ դրույթ ներ չէին հա մա պա տաս -
խա նում XVI հար յու րամ յա կի հա սա րա կա կան
ի րա վա գի տակ ցու թյա նը, doctores juris ար հես -
տա կան դիա լեկ տիկ ստեղ ծա գոր ծու մը ծնեց
տար բեր սո ցիա լա կան խմբե րի սուր և ա ճող
քննա դա տու թյուն, ինչն էլ պա հան ջեց ի րա վա -
գի տու թյան մե թո դի փո փո խու թյուն: Հու մա նիս -
տա կան դպրո ցի ի րա վա բան նե րը մայր ցա մա -
քա յին եվ րո պա կան ի րա վա գի տու թյան պատ -
մու թյան մեջ ա ռա ջին ան գամ ի րա վուն քը դի -
տար կե ցին պատ մա կան և մ շա կու թա յին հա -
մա տեքս տում, սկսե ցին դի տար կել ի րա վուն քը
որ պես սո ցիալ-մշա կու թա յին ինս տի տուտ, իսկ
նրանց գոր ծու նեու թյան մեջ նա խա հուս տիա -
նա յին շրջա նի ի րա վա կան աղբ յուր նե րը և ան -
տիկ գրա կան տեքս տե րը վե րած վե ցին վե րա -
կա ռուց վող մշա կույ թի ի րա կան պատ մա կան
հո գու բա ցա հայտ մա նը կոչ ված գոր ծիք նե րի:
Հու մա նիստ-ի րա վա բան նե րը ձևա վո րում էին
դոգ մա տիկ ա վան դույթ նե րի պատ մա կան քննա -
դա տու թյա նը հեն ված հե տա զոտ ման ֆրան -
սիա կան մե թո դը՝ չըն կա լե լով սխո լաս տիկ հա -
կա թե զե րը և մե թո դա բա նա կան հի մունք նե րը
որ պես ան բե կա նե լիու թյուն17: Հե տա զոտ ման
նման մե թո դա կան դրույ թի արդ յուն քում XVI
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15 Տե՛ս Берман Г. Дж. Западная традиция права. стр. 161-163, Скакун О.Ф. Обшее сравнительное правоведение. Ака-
демический курс. Киев, 2008, стр. 78-79. 

16 Տե՛ս Стоянов А.Н. Методы разработки положительного права и общественного значения юристов от глоссаров до
конца XVII столетия. Харьков, 1862. стр.17, 20-21. Покровский И. А. Естественно-правовые течения в истории граж-
данского права. стр. 24. 

17 Տե՛ս Коркунов Н.М. История философии. М, 2010. стр. 102.
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հար յու րամ յա կի ի րա վա բա նու թյու նում ստեղծ -
վում են ի րա վա բա նա կան դոգ մա տի կա յի շա -
րադր ման ա ռա վել ա զատ հա մա կար գեր, ո -
րոնք կա ռուց վում են ոչ թե ըստ Դի գես տի օ -
րեն քի, այլ ըստ ա ռար կա յի18: Միևնույն ժա մա -
նակ բազ մա թիվ հու մա նիստ-ի րա վա բան նե րի
մոտ ի րա վուն քի դոգ մա յի հաս կա ցու թյուն նե րի
հետ քննա դա տա կան էկ զե գե զան, տե սա կա յին
դա սա կար գում նե րը, դիա լեկ տիկ գոր ծառ նու -
թյուն նե րը մնում են որ պես դոգ մա տիկ հե տա -
զո տու թյուն նե րի ա ռա ջա տար տեխ նի կա ներ: Ի
շնոր հիվ պատ մա կան դրույ թի ի րա վա բան նե րի
հու մա նիս տա կան դպրո ցը ձևա վո րեց ի րա -
վուն քի հնու թյան ա ռար կան, ի րա վա գի տու -
թյա նը հա մադ րեց ի րա վուն քի ար տա քին պատ -
մու թյու նը, սա կայն չկա րո ղա ցավ սկզբուն քո -
րեն փո խել դոգ մա տիկ ի րա վա գի տու թյան գոր -
ծի քա կազ մը և հիմ քե րը19:

Որ պես Նոր ժա մա նակ նե րի բնա գի տու -
թյամբ կա տար ված ա ռա ջին գի տա կան հե ղա -
փո խու թյան արդ յունք դրա ի մա ցա բա նա կան
գա ղա փար նե րը սկսվե ցին հա մա պար փակ կեր -
պով ըն կալ վել XVII հար յու րամ յա կի ի րա վա գի -
տու թյան գիտ նա կան նե րի կող մից: Յուս նա տու -
րա լիստ նե րը բնաի րա վա գետ նե րը մեր ժում էին
դոգ մա տիկ ի րա վա գի տու թյան հե ղի նա կա յին
տեքս տե րը և կենտ րո նաց նում սե փա կան ու -
շադ րու թյու նը ոչ թե ի րա վուն քի վե րա բեր յալ
դոգ մա տիկ պատ կե րա ցում նե րի, այլ ի րա վուն -
քի երևույ թի վրա, օբ յեկ տիվ գո յու թյուն ու նե -
ցող, հա մա պար փակ և ան փո փոխ ըստ բնույ -
թի, ին չի արդ յուն քում XVII- XVIII դդ. երկ րորդ
կե սին ի րա վա գի տու թյու նը փաս տա ցի բա ժան -
վեց եր կու ճամ բար նե րի՝ ի րա վա կան-դոգ մա -
տիկ պո զի տիվ դպրոց և փի լի սո փա յա կան-ի -
րա վա կան բնա գի տաի րա վա կան դպրոց20:
Բնա գի տա կան ի րա վուն քի դպրո ցը՝ դա սա կան
գի տա կան ռա ցիո նա լու թյան գա ղա փար նե րին
լիար ժեք հա մա պա տաս խա նու թյամբ, պայ քա -
րում էր ի րա վա գի տու թյան մա թե մա տի զաց -
ման, ի րա վա բան նե րի հե տա զո տա կան գոր -
ծու նեու թյան տեխ նո լո գի զաց ման, դե դուկ -

տիվ-ցու ցադ րա կան մե թո դի կի րա ռու թյան հա -
մար: Աք սիո մա, ա մե նաակն հայտ ճշմար տու -
թյուն, ո րից ել նում էր դե դուկ տիվ-ցու ցադ րա -
կան մե թո դը, հան դի սա նում էր ա պա ցու ցում
չպա հան ջող և նույ նիսկ չա պա ցուց վող տար -
րա կան հաս կա ցու թյան սահ մա նու մը: Հե տա -
գա յում նման պարզ աք սիո մա տիկ դա տո ղու -
թյուն նե րից ձևա վոր վե ցին մի շարք եզ րա հան -
գում ներ դե դուկ ցիա ներ, ո րոն ցից յու րա քանչ -
յու րը են թա կա է հա տուկ ա պա ցուց ման: Նման
կերպ բնաի րա վա գետ նե րի պատ կե րաց մամբ
կա ռուց վում էր սուբ յեկ տիվ կար ծիք նե րին, ի -
րա վա բան-դոգ մա տիկ նե րի գրա վոր ի րա վուն -
քին հա կադր վող ճշմար տու թյան ան թե րի
ճշտու թյան նրբա գեղ հա մա կար գը: Միևնույն
ժա մա նակ ի րա վուն քի հե տա զո տու թյուն նե րում
բնաի րա վա գետ նե րը՝ մի շարք օբ յեկ տիվ պատ -
ճառ նե րի ու ժով, չկա րո ղա ցան բնա գի տա կան
դե դուկ տիվ-ցու ցադ րա կան մե թո դը հա ջոր դա -
կան նե րա ծել ի րա վա գի տու թյան մեջ21:

Չ նա յած, որ բնաի րա վա կան ռա ցիո նա լիզ -
մը մեկ ու կես դար կի սեց մայր ցա մա քա յին
ի րա վա կան ա վան դույ թի ի րա վա գի տու թյու նը և
չ կա րո ղա ցավ մշա կել նոր ի րա վա կան հաս կա -
ցու թյուն ներ, այն ի րա վա գետ-գիտ նա կան նե րին
ա ռա ջին ան գամ տրա մադ րեց հա ջոր դա կան
կի րառ վող մե թո դի ար ժե քի հաս կա ցու թյու նը,
հաս տա տեց գրա վոր օ րեն քի տա ռի նկատ մամբ
ռա ցիո նալ հիմ նա վոր ված սկզբունք նե րի ա ռաջ -
նու թյու նը, ին չը հե տա գա յում դոգ մա տիկ ի րա -
վա գի տու թյա նը հնա րա վո րու թյուն ըն ձե ռեց ա -
զատ վել բազ մա թիվ մա հա ցած կա ռուց վածք -
նե րից և հաս կա ցու թյուն նե րից: Ձևա վո րե լով ի -
րա վուն քի սպե կուլ յա տիվ կա ռուց ված հա մա -
կար գե րը՝ բնաի րա վա գետ նե րը ստեղ ծում էին
մտա ծո ղա կան մո դել ներ՝ պան դեկ տիստ նե րի
գի տակց ված կա ռուց ված, ա վար տա կան հա -
մա կար գե րի նա խա տի պե րը: Ի րա վա գի տու թյան
մեջ մա թե մա տի կա կան մե թո դի էքստ րա պո լա -
ցու մը խիստ կա նո նա վո րեց ի րա վա կան միտ -
քը, ի րա վա բան նե րին ու սա նեց մե թո դի նկատ -
մամբ նոր մա տիվ և ռեֆ լեք սա յին վե րա բեր -

18 Տե՛ս Berman H. J. Law and Revolution II. The Impact of the Protestan Reformations on the Western Legal Tradition. L.,
2003, p. 116

19 Տե՛ս Стоянов А. Х. նշվ. աշխ. Էջ 265
20 Տե՛ս Тарасов Н.Н. Методологические проблемы юридической науки. Екатиринбург, 2001. стр. 114 
21 Տե՛ս Алексеев Н.Н. Очерки по общей теории государства. Основные предпосылки и гипоетзи государственной

науки. М, 2008. стр. 82, Коркунов Н.М. История философии права. Пособие к лекциям. СПб, 1915. С. 166. 



մունք, դա տո ղու թյուն նե րի հիմ քե րի ի մաս տա -
վոր ման և յու րա քանչ յուր դե դուկ տիվ մո տեց -
ման ա պա ցու ցում: Բա ցի դրա նից, հատ կա պես
բնա գի տաի րա վա կան դպրո ցի ի րա վա բան ներն
ա ռա ջինն են ար դիա կա նաց րել ի րա վուն քի քա -
ղա քա կա նու թյան խնդրայ նու թյու նը, ձևա վո րել
ի րա վա բա նա կան հա սա րա կու թյան գի տակց -
ված վե րա բեր մուն քը ի րա վա կան կար գա վոր -
ման նպա տակ նե րի նկատ մամբ, ին չով էլ հիմ -
նադ րե ցին XIX հար յու րամ յա կում Գեր մա նիա -
յում և Ֆրան սիա յում ի րա վուն քի հա մա կար գե -
րի կո դի ֆի կա ցիա ներ ու սուց ման, ի րա վուն -
քի որ պես նոր սո ցիա լա կան ի րա կա նու թյան
կա ռուց ման հզոր գոր ծի քի ըն կալ ման հիմ քե -
րը22:

XIX դ. սկզբի փի լի սո փա յա կան ի դեա լիզ -
մը, ա մե նից ա ռաջ ներ կա յաց ված Ֆ. Շե լին գի
ու սուց մամբ, սահ մա նե լով աշ խար հաս տեղ ծու -
մը որ պես օր գա նա կան միաս նու թյուն, ո րում
մե տա ֆի զի կա կան գա ղա փարն ար տա հայտ -
վում է պո զի տիվ երևույթ նե րի մի ջո ցով, հնա -
րա վո րու թյուն տվեց բա ցատ րել բնա գի տաի րա -
վա կան դպրո ցի ի րա վա գի տա կան ռա ցիո նա -
լիզ մը դրան նա խոր դած պո զի տիվ ի րա վա գի -
տու թյան դոգ մա տիկ ա վան դույթ նե րի հետ հա -
մա տեղ: Փի լի սո փա յա կան ի դեա լիզ մը բու ժում
էր գիտ նա կան նե րին, այն ոչ միայն լե գի տի -
մաց րեց պո զի տիվ-ի րա վա կան ի րա կա նու թյու -
նը և պո զի տիվ ի րա վա գի տու թյու նը, այլ նաև
լրջո րեն խթա նեց ի րա վա բան նե րին գտնել իր
հետևում ծա ռա ցած և ի րեն պայ մա նա վո րած
հոգևոր սկզբնաղբ յուր նե րը: Հռո մեա կան ի րա -
վուն քի դոգ ման ի րա վա չափ չա փա նիշ հան դի -
սա ցավ ի րա վա բան նե րի հե տա գա սե րունդ նե -
րի հա մար, դար ձավ ի րա վուն քի այն մտա հան -
գու մա յին հիմք, ո րը վեր ջին ներս ձգտում են
վե րա կա ռու ցել և ար տա հայ տել դոկտ րիալ գի -
տե լի քի ա վար տուն և կոգ նի տիվ հա մա կար գի
ձևով:

Փի լի սո փա յա կան ա ռա ջին պո զի տի վիզ -
մը ևս խ թա նել է մայր ցա մա քա յին եվ րո պա կան

ի րա վա բա նու թյան դոգ մա տի կան: Ա ռա ջին, պո -
զի տիվ երևույթ նե րի հե տա զո տու թյան սե փա -
կան դրույ թով, գի տու թյան ա ռար կա յից մե տա -
ֆի զի կա կան հաս կա ցու թյուն նե րի բա ցառ մամբ
ի րա վա բան նե րի աչ քե րում փի լի սո փա յա կան
պո զի տի վիզ մը լե գի տի մաց րել է ոչ թե լու սա վոր
մտքի սպե կուլ յա ցիա նե րին, այլ ի րա վուն քի աղբ -
յուր նե րի, դոկտ րիալ տեքս տե րի հե տա զո տու -
թյա նը հեն ված դոգ մա տիկ գոր ծու նեու թյու նը23:
Երկ րորդ, փի լի սո փա յա կան պո զի տի վիզ մը ի -
րա վա բան-գիտ նա կան նե րին նոր ու ժով ընկղ -
մեց գի տու թյան մեջ. ի րա վա բա նա կան դոգ մա -
տի կան, սո ցիո լո գիա յին հետևե լով, ա ռա ջադ -
րում է ի րա վուն քի ա ռա ջըն թաց զար գաց ման օ -
րի նա չա փու թյուն նե րի24, ի րա վա բա նա կան
երևույթ նե րի օ րենք նե րի բա ցա հայտ ման նպա -
տակ ներ, ինչն էլ կհան դի սա նա ոչ միայն հաս -
կա ցու թյուն նե րի ի րա վա գի տու թյան, այլև ի -
րա վուն քի ընդ հա նուր տե սու թյան ձևա վոր ման
նա խադր յալ:

Մայր ցա մա քա յին ի րա վա բա նա կան դոգ -
մա տի կա յի զար գաց ման ժա մա նա կա կից մա -
կար դա կը սկսում է XIX հար յու րամ յա կի 10-40-
րդ թթ. ի րա վուն քի գեր մա նա կան պատ մա կան
դպրո ցից, քա նի որ հատ կա պես պատ մա բան -
նե րը ձևա կեր պել են ժա մա նա կա կից մաս նա -
վոր ի րա վուն քի դոգ ման, ի րա կա նաց րել գլո -
սատ րա կան հռո մեա կան ի րա վուն քի հա ջոր -
դա կան պատ մա կան վե րա կա ռու ցում: Ի րա վա -
բան նե րի պատ մա կան դպրո ցի մե թո դա բա նա -
կան դրույթ նե րի հիմ քում ըն կած է փի լի սո փա -
յա կան ի դեա լիզ մը, այդ իսկ պատ ճա ռով Ֆ.Կ.
Սա վի նին և նրա ի րա վա հա ջորդ ներն ա ռա ջադ -
րում են ի րա կան հռո մեա կան ի րա վուն քի մաքր -
ման, աու տեն տիկ տեքս տե րից ի րա վուն քի
նախ նա կան գա ղա փա րի դուրս բեր ման և որ -
պես ա վար տուն տրա մա բա նա կան հա մա կարգ
հռո մեա կան ի րա վուն քի դոգ մա յի վե րա կա ռուց -
ման խնդիր ներ25: Մե տա ֆի զի կա կան գա ղա -
փա րը, տե ղա կայ ված ի րա վուն քի ան բե կա նե լի
զար գաց ման հիմ քում, գտնվեց ժո ղովր դի հո -
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22 Տե՛ս Покровский И. А. 1) Естественно-правовая течения в истории гражданского права. стр. 31, 2) История римского
права. стр. 266, Давид Р., Жозеффе-Спинозы К Основные правовые системысовременности. М. 2009, стр. 46

23 Տե՛ս Алексеев Н.Н. Основы философии права. СПб. 1999,стр. 20, Туманов В. А. Буржуазная правовая идеалогия. К
критике учений о праве // В.А. Туманов Избранное. М., 2010. стр. 30

24 Տե՛ս Пахман С. В. О современном движении в науке права. СПб. 1882
25 Տե՛ս Начаев В.М. Пандекты в римском праве// Энциклопедический словарь Ф. А. Брокгауза и И.А. Ефрона

(hett://dic.academic.ru/dic.nsf/brokgauz_efron/137473).
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գով: Հռո մեա կան ի րա վուն քի դոգ մա տիկ ա -
վան դույ թին հա մա պա տաս խան ըն դուն վեց համ -
ընդ հա նուր նմու շի ո րա կով, ինչն էլ ան տե սա -
նե լի որ դեգր վեց գեր մա նա կան ազ գու թյան ո -
գով26:  Պատ մա բան նե րի կող մից ի րա վուն քի
ըն կալ ման օբ յեկ տի վիզ մը կա յա նում է այն հա -
մոզ վա ծու թյան մեջ, որ դրանք միայն վե րա կա -
ռուց վում են սե փա կան ան խու սա փե լիու թյան
մեջ, ինչ պես սեր մից ծա ռի, ի րա վուն քի օբ յեկ -
տիվ և ան հե տա դար ձե լի հա սու նաց ման սպի -
րի տուա լիս տիկ գոր ծըն թա ցը27: XIX դ. 40-ա -
կան թթ. ի րա վա բան նե րի պատ մա կան դպրո -
ցը փո փո խում է մա քուր հռո մեա կան ի րա -
վուն քի պատ մա կան վե րա կա ռուց ման դրույ թը
դոգ մա տիկ ի րա վա գի տու թյան հաս կա ցու թյուն -
նե րի տրա մա բա նա կան-դոգ մա տիկ հա մա կար -
գի կա ռուց մամբ: Ի րա վուն քի միաս նա կան դոգ -

մա յի ձևա վոր ման և հա մա կարգ ման խնդի րը,
ա ռա ջադր ված Ֆ.Կ. Սա վի նի կող մից, հե տա -
զո տու թյուն նե րում շեշ տադ րու թյու նը տե ղա փո -
խեց պատ մա կան մե թո դի մի ջո ցով բա ցա հայտ -
ված հռո մեա կան ի րա վա կան նյու թի արդ յու -
նա վետ տրա մա բա նա կան զար գաց մա նը: Վերջ -
նա կան արդ յուն քում, պատ մա կան դպրոցն աս -
տի ճա նա կան անց նում է պան դեկ տիվ դպրո ցի,
վեր ջի նիս շրջա նակ նե րում հիմ նա կան շեշ տադ -
րու թյու նը կա տար վում է ոչ թե մա քուր հռո -
մեա կան ի րա վուն քի պատ մա կան վե րա կա ռուց -
մա նը, այլ ի րա վա բա նա կան հաս կա ցու թյուն -
նե րի տրա մա բա նա կան ա վար տուն հա մա կար -
գի ստեղծ մա նը, որն էլ կա յուն նա խադր յալ ներ
ստեղ ծեց ժա մա նա կա կից մայր ցա մա քա յին եվ -
րո պա կան ի րա վուն քի ի րա վա բա նա կան եզ րա -
բա նու թյան զար գաց ման հա մար:

26 Տե՛ս Аннерс. Э. История европейского права. М. 1996, стр. 300.
27 Տե՛ս Муромцев С. А. К учению об образовании гражданского права// С.А. Муромцев. Избранные трыды по римскому

праву и гражданскому праву. М. 2004, стр. 426.



Գի տա գործ նա կան չա փա նիշ նե րով ա ռանց -
քա յին նշա նա կու թյուն ու նե ցող եզ րույթ նե րի բնո -
րո շու մը ձեռք է բե րում ար դիա կան նշա նա կու -
թյուն, երբ ոչ միայն պար զա պես առ կա են շփո -
թի տե ղիք տվող տա րա մեկ նա բա նու թյուն ներ,
այլև դրանց ոչ լիար ժեք բնո րո շում նե րը ան հար -
կի ու նե նում են ի րա վա կան կար գա վոր ման և
կի րա ռա կան հար թու թյամբ բա ցա սա կան
հետևանք ներ: Նախ, այս տե սանկ յու նից է «վար -
չա կան ակտ» եզ րույ թի բնո րո շու մը ներ կա յումս
ձեռք բե րել ար դիա կան գի տա գործ նա կան նշա -
նա կու թյուն: Նշ ված եզ րույ թի բնո րոշ ման, մաս -
նա վո րա պես վեր ջի նիս բո վան դա կու թյան բա -
ցա հայտ ման արդ յունք նե րով է պայ մա նա վոր -
ված ոչ միայն վար չա կան ակ տե րի շրջա նա կին,
այլև վար չա րա րու թյան ա ռանձ նա հատ կու թյուն -
նե րի սահ ման նե րի կան խո րոշ մա նը, վար չա կան
ակ տե րի բո ղո քարկ մանն ու նմա նաբ նույթ այլ
հար ցադ րում նե րի պա տաս խա նը: 

Մեր հա մոզ մամբ, քննարկ վող հար ցադ -
րում նե րին առնչ վող խնդիր նե րի կտրված քով
ներ կա յումս օ րենսդ րու թյու նը ձևա վոր վել և ըն -
թա նում է մի ջազ գա յին ի րա վա կան չա փա նիշ -
նե րին ոչ հա մա հունչ վեկ տո րով, ինչն էլ հան -
գեց րել է վար չա կան վա րույ թի և վար չա րա րու -
թյան մի շարք հիմ նադ րույթ նե րի ան հա մար -
ժեք ըն կալ մանն ու կի րառ մա նը, ինչ պես նաև
վար չա րա րու թյան ո լոր տում մար դու ի րա վունք -
նե րի ե րաշ խա վոր վա ծու թյան խա թար մա նը:

«Վար չա կան ակտ» եզ րույ թը հա մե մա մա -
տա բար նոր է հայ րե նա կան ի րա վա կան հա մա -
կար գում և, ըստ էու թյան, ներ կա յումս հա մար -
վում է դեռևս բա վա րար խո րու թյամբ չու սում -
նա սիր ված, իսկ վեր ջինս ա վա դա բար տրվող
բնո րո շում նե րը չեն հա մա պա տաս խա նում վար -

չա կան ակ տի բնո րոշ ման մի ջազ գա յին չա փա -
նիշ նե րին: Վեր ջինս իր օ րենսդ րա կան բնո րո -
շու մը ստա ցավ և շր ջա նա ռու թյան մեջ դրվեց
«Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան
վա րույ թի մա սին» 2004թ. փետր վա րի 18-ի ՀՕ-
41-Ն օ րեն քի1 ըն դուն մամբ, ո րը վար չա րա րու -
թյան հա մա կար գը մեկ միաս նա կան ի րա վա -
կան ակ տով կար գա վո րե լու ա ռա ջին փորձն է:
«Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան
վա րույ թի մա սին» 2004թ. փետր վա րի 18-ի ՀՕ-
41-Ն օ րեն քի 53-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա -
ձայն՝ վար չա կան ակտն ար տա քին ներ գոր ծու -
թյուն ու նե ցող այն ո րո շու մը, կար գադ րու թյու նը,
հրա մա նը կամ այլ ան հա տա կան ի րա վա կան
ակտն է, ո րը վար չա կան մար մինն ըն դու նել է
հան րա յին ի րա վուն քի բնա գա վա ռում կոնկ րետ
գոր ծի կար գա վոր ման նպա տա կով, և ուղղ ված
է ան ձանց հա մար ի րա վունք ներ և պար տա կա -
նու թյուն ներ սահ մա նե լուն, փո փո խե լուն, վե -
րաց նե լուն կամ ճա նա չե լուն:

«Նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րի մա սին»
2018թ. մար տի 21-ի ՀՕ-180-Ն օ րեն քում2 տրված
է ան հա տա կան ի րա վա կան ակ տի բնո րո շու մը,
ո րի 2-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 5-րդ կե տի հա -
մա ձայն՝ ան հա տա կան ի րա վա կան ակ տը նոր -
մա տիվ ի րա վա կան ակ տի հի ման վրա և դ րան
հա մա պա տաս խան ըն դուն ված գրա վոր ի րա -
վա կան ակտն է, ո րը սահ մա նում է վար քագ ծի
կա նոն կամ ա ռա ջաց նում է փաս տա կան
հետևանք ներ և վե րա բե րում է միայն դրա նում
ան հա տա պես նշված ան ձի կամ ան ձանց:

Վե րոնշ յալ ի րա վա կան նոր մե րի հա մա կար -
գա յին մեկ նա բա նու թյու նից ել նե լով և հիմք ըն -
դու նե լով ներ պե տա կան օ րենսդ րու թյամբ վար -
չա կան ակ տին տրված սահ մա նու մը՝ կա րող
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1 Տե՛ս ՀՀՊՏ 2004/18(317), 31.03.2004թ., ընդունվել է 18.02.2004թ., ուժի մեջ է մտել 31.12.2004թ.:
2 Տե՛ս ՀՀՊՏ 2018/23(1381), 28.03.2018թ., ընդունվել է 21.03.2018թ., ուժի մեջ է մտել 07.04.2018թ.:
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ենք եզ րա կաց նել, որ հայ րե նա կան ի րա վա կան
հա մա կար գում վար չա կան ակ տը բնո րոշ վում է
հետևյալ հատ կա նիշ նե րով` 

1) վար չա կան ակ տի կարևո րա գույն հատ -
կա նի շը վար չա կան մարմ նի կող մից ըն դուն ված
լի նե լու հան գա մանքն է: Վար չա կան ակտն ըն -
դուն վում է հան րա յին իշ խա նու թյամբ օժտ ված
ի րա վա սու մարմ նի (պե տա կան կա ռա վար ման,
տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մարմ նի, դրանց
պաշ տո նա տար ան ձի) կող մից օ րեն քով և այլ
նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րով նա խա տես -
ված ի րա վա սու թյուն նե րի շրջա նակ նե րում3:

Գեր մա նա ցի ի րա վա գետ Հ. Մաու րե րի
պնդմամբ վար չա կան մարմ նի կող մից ձեռ նարկ -
ված մի ջոց նե րը, ո րոնք ի րա կա նաց վում են վար -
չաի րա վա կան ըն թա ցա կար գե րում, պետք է, նախ
և ա ռաջ, ուղղ ված լի նեն ար տա քին ներ գոր ծու -
թյուն ու նե նա լուն: Ընդ հա նուր առ մամբ վար չա -
կան ակ տը կա տա րում է օ րեն քը կի րա ռո ղի դեր,
այ սինքն՝ յու րա քանչ յուր ա ռան ձին դեպ քում կոնկ -
րետ ձևա կերպ ված ան հա տա կան ի րա վա կան
ակ տի մի ջո ցով ի րա վուն քի հա մընդ հա նուր և վե -
րա ցա կան նոր մերն ի րենց կի րա ռու թյունն են
ստա նում: Ե թե այն ի րա վա կան հիմ քը, ո րի վրա
հիմն վում է վար չա կան ակ տը, ո րակ վում է որ -
պես հան րա յին ի րա վուն քի նորմ, ա պա այդ պի -
սի ակ տը հա մար վում է հան րա յին ի րա վուն քի ո -
լոր տում ըն դուն ված4: Որ պես զի ի րա վուն քի նոր -
մը ո րակ վի որ պես հան րա յին-ի րա վա կան, անհ -
րա ժեշտ է հաշ վի առ նել վար չա կան մարմ նի գոր -
ծու նեու թյան ի րա վա կան ձևը և կամ քը5:

2) վար չա կան ակտն ըն դուն վում է կոնկ -
րետ գոր ծի լուծ ման նպա տա կով, կրում է ան -
հա տա կան բնույթ և վե րա բե րում է միայն դրա -
նում ան հա տա պես նշված ան ձանց: Այն վե րա -
բե րում է ո րո շա կի ֆի զի կա կան կամ ի րա վա -

բա նա կան ան ձի, այ սինքն ու նի հստա կո րեն ո -
րոշ ված հաս ցեա տեր6: Վար չա կան ակ տը վե -
րոնշ յալ հատ կա նի շով տա րան ջատ վում է նոր -
մա տիվ ի րա վա կան ակ տից, ո րը նույն պես հան -
դի սա նում է հան րա յին ի րա վուն քի բնա գա վա -
ռում հան րա յին իշ խա նու թյան մար մին նե րի գոր -
ծու նեու թյան արդ յունք և օժտ ված է վար չա կան
ակ տին բնո րոշ բո լոր հատ կա նիշ նե րով, սա -
կայն այն, ի տար բե րու թյուն վար չա կան ակ տի,
ուղղ ված է ան ձանց ա նո րոշ շրջա նա կի,

3) վար չա կան ակ տը վար չա կան մարմ նի
կող մից ըն դուն վում է միա կող մա նիո րեն, այ -
սինքն՝ վար չա կան ակ տի հաս ցեա տե րը վար -
չա կան մարմ նի կա մար տա հայ տու թյան վրա
փո խազ դե լու որևէ հնա րա վո րու թյուն չու նի: Դրա
փո խա րեն վեր ջինս կա րող է օ րեն քով սահ ման -
ված կար գով վի ճար կել վար չա կան ակ տի ի -
րա վա չա փու թյու նը7,

4) վար չա կան ակտն ու նի ար տա քին ներ -
գոր ծու թյուն: Ար տա քին ներ գոր ծու թյան հաս -
կա ցու թյան ներ քո նկա տի է առն վում այն հան -
գա ման քը, որ վար չա կան ակ տով շո շափ վում
են այն ան ձանց ի րա վունք ներն ու պար տա կա -
նու թյուն նե րը, ով քեր տվյալ ակտն ըն դու նած
վար չա կան մարմ նի հետ ներ գե րա տես չա կան
հա րա բե րու թյուն նե րի մեջ չեն գտնվում,

5) վար չա կան ակտն ըն դուն վում է հան րա -
յին ի րա վուն քի բնա գա վա ռում: Տվ յալ դեպ քում
նկա տի են առն վում այն հա րա բե րու թյուն նե րը,
ո րոնք բա ցա ռա պես առնչ վում են իմ պե րա տիվ
նոր մե րով կար գա վոր վող և քա ղա քա ցիաի րա -
վա կան ո լոր տից դուրս գտնվող բնա գա վա ռին8,

6) վար չա կան ակտն ըն դուն վում է ի րա վա -
բա նա կան նշա նա կու թյուն ու նե ցող տար բեր
փաս տաթղ թե րի՝ ո րոշ ման, հրա մա նի, կար գա -
դրու թյան կամ այլ ի րա վա կան ակ տի տես քով9:

3 Տե՛ս Россинский Б. В., Старилов Ю. Н., Административное право.4-ое изд.,, пересмотр, и доп.-Москва., Норма,
2009. Էջ 437.

4 Տե՛ս H. Maurer, Allgemeines Verwaltung srecht, էջ 548-551, https://ebibliothek.beck.de/?vpath=bibdata/komm/MauHd-
bAllgVerwR_18/cont/MauHdbAllgVerwR.Inhaltsverzeichnis.htm (04.09.2019).

5 Տե՛ս J. Ipsen, Allgemeines Verwaltungsrecht էջ 91, http://www.vahlen.de/productview.aspx?product=13987261(04.09.2019).
6 Տե՛ս «Հարցեր և պատասխաններ «Վարչարարության հիմունքների և վարչական վարույթի մասին» Հայաստանի

Հանրապետության օրենքի վերաբերյալ», «Տիգրան Մեծ» հրատարակչություն, Երևան, 2015թ., էջ 138:
7 Տե՛ս Россинский Б. В., Старилов Ю. Н., Административное право. 4-ое изд., пересмотр, и доп.-Москва.: Норма,

2009. էջ 439.
8 Տե՛ս Դանիելյան Գ. Բ., Վարչականվարույթևդատավարություն: Ուսումնականձեռնարկ, Երևան, «ՏիգրանՄեծ»

հրատ., 2011, էջ 86:
9 Տե՛ս Россинский Б. В., Старилов Ю. Н., Административное право. 4-ое изд., пересмотр, и доп.-Москва.: Норма,

2009. էջեր 438-439.



Վար չա կան ակ տի վե րոնշ յալ հատ կա նիշ -
նե րից յու րա քանչ յուրն անհ րա ժեշտ է, իսկ դրանց
հա մակ ցու թյու նը՝ բա վա րար, գրա վոր փաս տա -
թուղ թը վար չա կան ակտ ո րա կե լու հա մար:

Անդ րա դառ նա լով վար չա կան ակ տի հատ -
կա նիշ նե րի բնո րոշ ման հար ցի ի րա վա կան մեկ -
նա բան մա նը՝ ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը թիվ
ՎԴ/2659/05/14 վար չա կան գոր ծով 22.04.2016թ.
ո րոշ մամբ վար չա կան ակ տին վե րագ րել է վե -
րոնշ յալ բո լոր ի րա վա կան հատ կա նիշ նե րը10:

Ամ փո փե լով ներ պե տա կան օ րենսդ րու թյամբ
վար չա կան ակ տին տրված սահ մա նու մը և այն
հա մադ րե լով ի րա վա կի րառ պրակ տի կա յում վեր -
ջի նիս տրած ի րա վա կան մեկ նա բան ման հետ՝
կա րող ենք եզ րա կաց նել, որ օ րենս դի րը վար -
չա կան ակ տի ներ քո նկա տի է ու նե ցել միայն
հա մա պա տաս խան հատ կա նիշ նե րով օժտ ված
ան հա տա կան ի րա վա կան ակ տե րը՝ բա ցա ռե -
լով վար չա կան ակ տի՝ նոր մա տիվ ի րա վա կան
ակտ հան դի սա նա լու հնա րա վո րու թյու նը:

Այն, որ վե րը նշված հատ կա նիշ նե րով օժտ -
ված է ոչ միայն ան հա տա կան, այլև նոր մա տիվ
ի րա վա կան ակ տը, խնդրա հա րույց չէ, ա վե լին,
հենց նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տերն են հա -
ճախ ա ռա վե լա պես բնու թագր վում որ պես ար -
տա քին ներ գոր ծու թյուն ու նե ցող, հան րա յին ի -
րա վուն քի բնա գա վա ռում հա րա բե րու թյուն նե -
րի կար գա վոր ման նպա տա կով ան ձանց հա -
մար ի րա վունք ներ և պար տա կա նու թյուն ներ
սահ մա նե լուն, փո փո խե լուն, վե րաց նե լուն կամ
ճա նա չե լուն ուղղ ված ի րա վա կան ակ տեր11:

Վար չա կան ի րա վուն քի տե սու թյան մեջ
«վար չա կան ակտ» եզ րույ թին տրվում են տար -
բեր բնո րո շում ներ: Մաս նա վո րա պես, ռուս ա -
կա նա վոր ի րա վա գետ Ա. Ի. Ստա խո վի կար ծի -
քով վար չաի րա վա կան ակ տը վար չա կան մարմ -
նի ո րո շա կի ֆոր մալ-փաս տաթղ թա յին ձև ու նե -

ցող միա կող մա նի իմ պե րա տիվ են թաօ րենսդ -
րա կան ո րո շումն է, ո րը տվյալ մարմ նի կող մից
ըն դուն վում է իր ի րա վա սու թյուն նե րի շրջա նակ -
նե րում և օ րեն քով նա խա տես ված ի րա վա կան
ըն թա ցա կար գե րով: Դրա նով սահ ման վում են
վար քագ ծի հա մընդ հա նուր կա նոն ներ սուբ -
յեկտ նե րի ա նո րոշ շրջա նա կի հա մար (ի րա վա -
կան նորմ) կամ նյու թա կան ի րա վուն քի տար -
բեր ճյու ղե րի հի ման վրա ոոշ վում և հաս տատ -
վում են սուբ յեկտ նե րի ա նո րոշ շրջա նա կի կամ
ան հա տա պես ո րոշ ված ֆի զի կա կան և (կամ)
ի րա վա բա նա կան ան ձանց սուբ յեկ տիվ ի րա -
վունք նե րը, պար տա կա նոթ յուն նե րը (...)12:

Միա ժա մա նակ, Յու. Մ. Կոզ լո վը նշել է, որ
վար չա կան ակտն ի րե նից ներ կա յաց նում է հան -
րա յին կա ռա վար ման ո րոշ ման ի րա վա բա նա -
կան ձևը, ո րի ստեղծ ման մի ջո ցով գոր ծա դիր
մար մի նը (պաշ տո նա տար ան ձը) լու ծում է իր
գոր ծու նեու թյան ըն թաց քում գոր ծա դիր ի շա -
նու թյան գոր ծա ռույթ նե րից և խն դիր նե րից բխող
հար ցե րը (ընդ հա նուր կամ ան հա տա կան)13:

Ըստ գեր մա նա ցի ի րա վա գետ Օ. Մա յե րի՝
վար չա կան ակտն իշ խա նու թյան իմ պե րա տիվ
ո րո շումն է, ո րով յու րա քանչ յուր ա ռան ձին դեպ -
քում ո րոշ վում են են թաա կա յա կան հա րա բե -
րու թյուն նե րի մեջ գտնվող ան ձի ի րա վունք նե -
րը14:

Ի րա վա գետ ներ Յու. Ն. Ստա րի լո վի և Բ.
Վ. Ռոս սինս կիի բնո րոշ մամբ վար չա կան ակտն
ի րա վա կան ակտ է, ո րը ըն դուն վում է հան րա -
յին կա ռա վա րա կան հա րա բե րու թյուն նե րի կար -
գա վոր ման կամ կոնկ րետ վե ճի (գոր ծի) լուծ -
ման նպա տա կով, ի րա վուն քի սուբ յեկտ նե րի
հա մար ամ րագ րում է նոր ի րա վա կան կար գա -
վի ճակ, օժտ ված է պե տա-իշ խա նա կան բնույ -
թով, ըն դուն վում է ի րա վա սու հան րա յին կա -
ռա վար ման սուբ յեկտ նե րի կող մից սահ ման ված
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10 ՀՀ վճռաբեկ դատարանը համանման իրավական դիրքորոշումներ է արտահայտել նաև թիվ ՎԴ2/0090/05/16
վարչական գործով 07.04.2018թ., թիվ ՎԴ/4651/05/12 վարչական գործով 30.04.2015թ.,թիվ ՎԴ3/0283/05/09
վարչական գործով 25.06.2010թ. որոշումներում:

11 Տե՛ս Դանիելյան Գ. Բ., Վարչարարության առանձնահատկությունները ազգային անվտանգության ոլորտում, «ԵՊՀ
իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու», գլխ.
խմբ.՝ Գ. Ս. Ղազինյան, Եր., ԵՊՀ հրատ., 2018, էջ 64:

12 Տե՛ս Стахов А. И., Административное право россии, Москва, 2009, էջ 306, 
https://studme.org/86798/pravo/ponyatie_priznaki_vidy_administrativno-pravovyh_aktov_publichnoy_
administratsii (14.09.2019).

13 Տե՛ս Алехин П.А., Кормолицкий А. А., Козлов М. Ю., Административное право Российской Федерации: учебник
для вузов, 2-е изд., испр. и доп. – Москва, Зерцало, 1997թ., էջ 672.

14 Տե՛ս Майер О., Немецкое административное право, 1895, էջ 93.
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ի րա վա կան ըն թա ցա կար գին հա մա պա տաս -
խան՝ կա ռա վար ման խնդիր նե րի և գոր ծա ռույթ -
նե րի ի րա կա նաց ման հա մար15:

Վար չա կան ի րա վուն քի տե սու թյան մեջ
«վար չա կան ակտ» եզ րույ թին տրված բնո րո -
շում նե րից հետևում է, որ ի րա վա գետ նե րի գե -
րակ շիռ մա սի գնա հատ մամբ «վար չա կան ակտ»
եզ րույ թի ներ քո ներ կա յաց վում են վար չա կան
մար մին նե րի կող մից հան րա յին ի րա վուն քի
բնա գա վա ռում օ րեն քով սահ ման ված կար գով
ըն դուն ված ինչ պես նոր մա տիվ, այն պես էլ ան -
հա տա կան ի րա վա կան ակ տե րը:

Ներ պե տա կան օ րենսդ րու թյամբ վար չա -
կան ակ տի բնո րոշ ման հիմ նախն դիր նե րի
քննարկ ման հա մա տեքս տում կարևո րա գույն
նշա նա կու թյուն ու նի նաև «վար չա կան ակտ»
եզ րույ թի սահ մա նու մը Հա յաս տա նի Հան րա պե -
տու թյան կող մից ստանձ նած մի ջազ գա յին պար -
տա վո րու թյուն նե րի տե սանկ յու նից: Հիմք ըն դու -
նեով Եվ րո պա յի խորհր դի ան դամ երկր նե րում
ի րա կա նաց ված մո նի տո րին գի արդ յունք նե րը,
ինչ պես նաև 2000 թվա կա նի հուն վա րի 12-ին
կա յա ցած 693-րդ նիս տի ըն թաց քում ըն դուն -
ված «Վար չա կան ակ տե րի վե րա նայ ման սահ -
ման նե րի և հ նա րա վո րու թյուն նե րի վե րա բեր յալ
ո րո շու մը» և նպա տակ ու նե նա լով ան դամ երկր -
նե րում ա պա հո վել արդ յու նա վետ հան րա յին կա -
ռա վա րում և հա վա սա րակշ ռու թյուն վար չա կան
ի րա վա հա րա բե րու թյան կող մե րի օ րի նա կան շա -
հե րի միջև՝ Եվ րո պա յի խորհր դի նա խա րար նե -
րի կո մի տեն դեռևս 2004թ. դեկ տեմ բե րի 15-ին
ըն դու նել է «Վար չա կան ակ տե րի նկատ մամբ
դա տա կան վե րահս կո ղու թյան մա սին» թիվ
R(2004)20 հանձ նա րա րա կա նը16 (այ սու հետ՝ նաև
Հանձ նա րա րա կան): Հանձ նա րա րա կա նի հա -
մա ձայն՝ «վար չա կան ակտ» են հա մար վում` 

ա) ի րա վա կան ակ տե րը` ան հա տա կան և
նոր մա տիվ (ընդգ ծու մը մերն է), ինչ պես նաև
վար չա կան մար մին նե րի ֆի զի կա կան գոր ծո -
ղու թյուն նե րը, ո րոնք ի րա կա նաց վել են հան -
րա յին իշ խա նու թյամբ ի րենց վե րա պահ ված
գոր ծա ռույթ ներն ի րա կա նաց նե լիս և ո րոնք կա -
րող են ազ դել ֆի զի կա կան և ի րա վա բա նա կան
ան ձանց ի րա վունք նե րի վրա, 

բ) ո րո շա կի գոր ծո ղու թյուն կա տա րե լուց
հրա ժար վե լու կամ ան գոր ծու թյուն դրսևո րե լու
ի րա վի ճակ ներ, երբ վար չա կան մար մի նը պար -
տա վոր է կի րա ռել ըն թա ցա կարգ հա մա պա -
տաս խան պա հան ջի առ կա յու թյան դեպ քում։

Ներ պե տա կան օ րենսդ րու թյամբ «վար չա -
կան ակտ» եզ րույ թին տրված սահ մա նում նե րը
հա մադ րե լով ՀՀ ի րա վա կան հա մա կար գի մա -
սը կազ մող մի ջազ գա յին ի րա վա կան ակ տե րով
տրված բնո րո շում նե րի հետ՝ եզ րա կաց նում ենք,
որ ներ պե տա կան օ րենսդ րու թյամբ նե ղաց վել է
վար չա կան ակ տե րի շրջա նա կը՝ սահ մա նա -
փակ վե լով բա ցա ռա պես ան հա տա կան ի րա -
վա կան ակ տե րով, ին չը հա կա սում է վար չա -
կան ակ տի բնո րոշ ման մի ջազ գա յին չա փո րո -
շիչ նե րին և խա թա րում է վար չա րա րու թյան և
վար չա կան ակ տի բուն էու թյու նը:

Վար չա կան ի րա վուն քի զար գաց ման հա -
րուստ փորձ ու նե ցող երկր նե րի վար չա կան ի -
րա վուն քի ու սում նա սի րու թյու նը և դ րա հի ման
վրա կա տար ված եզ րա հան գում նե րը կա րող են
արդ յու նա վե տո րեն կի րառ վել ներ պե տա կան օ -
րենսդ րու թյան կա տա րե լա գործ ման գոր ծում:

Վար չա կան ի րա վուն քի տե սու թյան զար -
գաց ման գոր ծում ա ռանձ նա կի մեծ ներդ րում
ու նեն գեր մա նա ցի ի րա վա գետ նե րը: Ներ կա -
յումս Գեր մա նիա յում վար չա կան ի րա վունքն
այն քան է զար գա ցել, որ պրակ տի կո րեն բո լոր
սո ցիալ-տնտե սա կան «կա ռա վար չա կան» հա -
րա բե րու թյուն նե րը կար գա վոր վում են վար չա -
կան ի րա վուն քի նոր մե րով: «Վար չա կան վա -
րույ թի մա սին» Գեր մա նիա յի Դաշ նա յին Հան -
րա պե տու թյան օ րեն քը17 տար բե րա կում է վար -
չա կան մարմ նի վար չաի րա վա կան գոր ծու նեու -
թյան եր կու տե սակ ներ՝ վար չա կան ակ տե րի
ըն դու նում և կա ռա վար ման նոր մա տիվ ակ տե -
րի ըն դու նում: Նույն օ րեն քի 35-րդ հոդ վա ծի
հա մա ձայն՝ վար չա կան ակ տը հրա ման, ո րո -
շում կամ այլ միա կող մա նի իմ պե րա տիվ գոր -
ծո ղու թյուն է, որն ու նի ար տա քին ներ գոր ծու -
թյուն և ըն դուն վում է ի րա վա սու մարմ նի կող -
մից հան րա յին ի րա վուն քի բնա գա վա ռում կոնկ -
րետ հա րա բե րու թյուն նե րի կար գա վոր ման նպա -
տա կով:

15 Տե՛ս Россинский Б. В., Старилов Ю. Н., Административное право, 4-е изд., испр. и доп., Норма, 2009թ., էջ 437.
16 https://search.coe.int/cm/Pages/result_details.aspx?ObjectId= 0900 0016805db3f4. (27.09.2019):
17 Տե՛ս Verwaltungs verfahren Bundcsgesetzblatt. 1976. Т. 1. S. 1253.



Ավստ րիա ցի հե տա զո տող ներ Լ. Ա դա մո -
վի չը և Բ. Ֆուն կը, ու սում նա սի րե լով Գեր մա -
նիա յի վար չա կան ի րա վուն քը, վար չա կան ակ -
տը բնո րո շում են որ պես կա ռա վար ման մարմ -
նի ակտ, որն ու նի իշ խա նա կան բնույթ և դ րա -
նով միա կող մա նիո րեն սահ ման վում են պար -
տա դիր կա նոն ներ այն ան ձանց հա մար, ով քեր
գտնվում են այդ մարմ նի կա ռա վար ման ներ -
քո18:

Հա մե մա տա կան ներ անց կաց նե լով Գեր -
մա նիա յի վար չա կան ի րա վուն քում և մեր ներ -
պե տա կան ի րա վա կան հա մա կար գում վար չա -
կան ակ տին տրված բնո րո շում նե րի միջև՝ կա -
րող ենք եզ րա կաց նել, որ հայ րե նա կան ի րա -
վա կան հա մա կար գում «վար չա կան ակտ» եզ -
րույ թի սահ մա նու մը և վեր ջի նիս ներ կա յաց վող
պա հանջ ներն գրե թե նույ նա նում են Գեր մա -
նիա յի վար չա կան ի րա վուն քում վեր ջի նիս տրված
բնո րոշ ման հետ, ին չը թերևս կա րող է բա -
ցատր վել նաև այն հան գա ման քով, որ Հա յաս -
տա նի Հան րա պե տու թյու նում վար չա կան ի րա -
վուն քի զար գաց ման գոր ծում ի րենց ա վանդն
ու նեն նաև գեր մա նա կան ի րա վա կան կազ մա -
կեր պու թյուն նե րը:

Ի տար բե րու թյուն Գեր մա նիա յի վար չա կան
ի րա վուն քի՝ Ավստ րիա յի վար չա կան ի րա վուն -
քում վար չա կան ակ տի բնո րո շու մը տրված չէ
նման ձևով: Ինչ ձևով և որ դեպ քե րում կա րող է
ան ձը դի մել վար չա կան ար դա րա դա տու թյա նը
և ս տա նալ ի րա վա կան պաշտ պա նու թյուն, մե -
ծա պես կախ ված է նրա նից, թե կոնկ րետ ինչ -
պի սի վար չա կան ակ տի մա սին է խոս քը: Ցան -
կա ցած ո րո շում, այ սինքն՝ վար չա կան մարմ նի
կող մից մաս նա վոր ան ձանց հետ հա րա բե րու -
թյուն նե րում ըն դուն ված պաշ տո նա կան իմ պե -
րա տիվ ո րո շում (այլ կերպ այն կոչ վում է նաև
«պաշ տո նա կան վար չա կան ակտ») կա րող է
բո ղո քի հի ման վրա բո ղո քարկ վել վար չա կան
դա տա րա նում, ընդ ո րում վար չա կան վա րույ թի
օ րի նա կա նու թյու նը կա րող է հաս տատ վել միայն
Բարձ րա գույն սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի

կող մից հաս տատ ված ո րո շա կի չա փա նիշ նե րի
հի ման վրա: Այ սինքն՝ ի տար բե րու թյուն վար -
չաի րա վա կան պաշտ պա նու թյան գեր մա նա կան
հա մա կար գի, ո րում տրված է վար չա կան ակ -
տի սահ մա նու մը և առ կա են ի րա վունք նե րի
պաշտ պա նու թյան ե րաշ խիք ներ, ավստ րա կան
մո դե լի վեր լու ծու թյու նը ցույց է տա լիս, որ կարևո -
րա գույն տեղ զբա ղեց նում են ո րո շում նե րը19:

«Վար չա կան վա րույ թի մա սին» Ավստ րիա -
յի Հան րա պետ ցու թյան օ րեն քի 58-րդ հոդ վա -
ծը ամ րագ րում է վար չա կան ակ տի կա ռուց -
ված քը, 60-րդ հոդ վա ծը` վար չա կան ակ տի
պար տա դիր հիմ նա վոր ման պա հան ջը, ո րոնք
գրե թե նույ նա կան են ՀՀ օ րենսդ րու թյամբ նրկա -
յաց վող պա հանջ նե րին:20

«Վար չա կան վա րույ թի մա սին» Ավստ րիա -
յի Հան րա պե տու թյան օ րեն քում վար չա կան ո -
րոշ մա նը տրված սահ մա նու մը չի հա մա պա -
տաս խա նում Ավստ րիա յի դաշ նա յին սահ մա -
նադ րա կան օ րեն քում ո րոշ ման բնո րոշ մա նը:
Մաս նա վո րա պես՝ Ավստ րիա յի դաշ նա յին սահ -
մա նադ րա կան օ րեն քի 130-րդ հոդ վա ծի21 վեր -
լու ծու թյան արդ յուն քում կա րող ենք հետևու -
թյուն ա նել, որ Ավստ րիա յի դաշ նա յին սահ մա -
նադ րա կան օ րեն քը վար չա կան ո րոշ մանն ա -
ռա վել տա րա ծա կան բնո րո շում է տվել՝ վեր ջի -
նիս ներ քո ըն կա լե լով վար չա կան մարմ նի ինչ -
պես կոնկ րետ-ան հա տա կան, այն պես էլ նոր -
մա տիվ ակ տե րը կամ այլ գրա վոր փաս տաթղ -
թե րը, ո րոնք ուղղ ված են տվյալ վար չա կան
մարմ նի են թա կա յու թյան ներ քո չգտնվող ան -
ձին, այ սինքն՝ վար չա կան մարմ նի ցան կա ցած
գոր ծո ղու թյուն, ո րի մի ջո ցով կար գա վոր վում են
կոնկ րետ վար չաի րա վա կան հա րա բե րու թյուն -
ներ՝ ան կախ այն հան գա ման քից, թե այն հա -
մա պա տաս խա նում է «Վար չա կան վա րույ թի
մասն» Ավստ րիա յի Հան րա պե տու թյան օ րեն քի
56-րդ հոդ վա ծով սահ ման ված պա հանջ նե րին,
թե ոչ:22 Այ սինքն՝ որ պես զի գրա վոր փաս տա -
թուղ թը հա մար վի վար չա կան ո րո շում, էա կան
նշա նա կու թյուն ու նի ոչ թե «Վար չա կան վա -
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18 Տե՛ս Adamovkh L.K, funk Д-С Op. clt. Էջ 322.
19 Տե՛ս Квоста П., Предпосылки (оофициального) административного акта в Австрии, Ежегодник публичного права.

Административный акт 2016, «Инфотропик медиа», Москва, 2016, էջ 21.
20 Տե՛ս https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Erv/ERV_1991_51/ERV_1991_51.html, (01.11.2019).
21 Տե՛ս https://www.ris.bka.gv.at/Dokumente/Erv/ERV_1930_1/ERV_1930_1.html, (27.09.2019).
22 Տե՛ս Квоста П., ‘’Предпосылки (оофициального) административного акта в Австрии’’, Ежегодник публичного права.

Административный акт 2016, «Инфотропик медиа», Москва, 2016, էջ 22:
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րույ թի մա սին» օ րեն քով վար չա կան ո րոշ մանն
ա ռա ջադր ված պա հանջ նե րի բա վա րա րու մը,
այլ տվյալ գրա վոր փաս տաթղ թի բո վան դա -
կու թյու նը: Աս վա ծի վառ վկա յու թյու նը Ավստ -
րիա յի սահ մա նադ րա կան դա տա րա նի
15.10.1981թ. թիվ 244/1981 ո րոշ մամբ ար տա -
հայտ ված ի րա վա կան դիր քո րո շում ներն են23: 

Ի տար բե րու թյուն Գեր մա նիա յի Դաշ նա յին
Հան րա պե տու թյան վար չա կան ի րա վուն քի, ո -
րում օ րենսդ րա կան մա կար դա կով հստա կո րեն
տրված է «վար չա կան ակտ» եզ րույ թի սահ մա -
նու մը, Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյան վար չա կան
ի րա վուն քում «վար չա կան ակտ» եզ րույ թի օ -
րենսդ րա կան բնո րո շու մը բա ցա կա յում է24: Օ -
րենսդ րա կան սահ ման ման բա ցա կա յու թյան
պայ ման նե րում տե սա բան նե րը «վար չա կան
ակտ» եզ րույ թի բնո րոշ ման ժա մա նակ հղում
են կա տա րում վար չա կան ակ տի տե սու թյա նը՝
մատ նան շե լով վար չա կան ակ տի` տե սու թյու -
նում ըն դուն ված հիմ նա կան հատ կա նիշ նե րը:

Վար չա կան ի րա վուն քի տե սու թյան մեջ
ռուս ի րա վա գետ նե րի կող մից ՌԴ օ րենսդ րու -
թյան մեկ նա բա նու թյան հա մա տեքս տում «վար -
չա կան ակտ» եզ րույ թին տրված բնո րո շում նե -
րի վեր լու ծու թյան արդ յուն քում եզ րա հան գում
ենք, որ Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյան վար չա կան
ի րա վուն քում վար չա կան ակ տը բնո րոշ վում է
որ պես են թաօ րենսդ րա կան, պաշ տո նա կան,
իմ պե րա տիվ ակտ, որն ըն դուն վում է գոր ծա -
դիր իշ խա նու թյան մարմ նի (կամ պե տա կան
կա ռա վար ման այլ մարմ նի) կող մից, օ րեն քով
սահ ման ված կար գով, իր ի րա վա սու թյուն նե րի
շրջա նակ նե րում, հա մա պա տաս խա նում է օ րեն -
քով սահ ման ված ձևին և ա ռա ջաց նում է ի րա -
վա կան հետևանք ներ վար չաի րա վա կան նոր -
մե րի կամ ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րի տես -
քով25:

Հիշ յալ սահ ման ման բո վան դա կու թյու նից
բխում է, որ ՌԴ վար չա կան ի րա վուն քում վար -
չա կան ակտն, ի թիվս ՀՀ վար չա կան ի րա վուն -

քում վար չա կան ակ տի բնո րոշ ման հատ կա նիշ -
նե րի, ու նի նաև են թաօ րենսդ րա կան բնույթ,
այ սինքն՝ ըն դուն վում է օ րեն քի հի ման վրա,
հա մա պա տաս խա նում է օ րեն քին, ի րա վա կան
ակ տե րի հիե րար խիա յում օժտ ված է նվազ ի -
րա վա բա նա կան ու ժով, ի հա մե մա տու թյուն օ -
րեն քի: 

Վար չա կան ակ տե րի դա սա կար գումն ան -
հա տա կա նի և նոր մա տի վի ու նի գի տա գործ -
նա կան կարևոր նշա նա կու թյուն, քա նի որ դրա -
նից են կախ ված վար չա կան ակ տին ներ կա -
յաց վող պա հանջ նե րը, դրանց ըն դուն ման և բո -
ղո քարկ ման կար գը: 

Վրաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում վար -
չաի րա վա կան ակ տե րի ըն դուն ման և կա տար -
ման, վար չա կան բո ղոք նե րի, դի մում նե րի
քննարկ ման, վար չա կան մար մին նե րի կող մից
վար չա կան գոր ծարք նե րի պատ րաստ ման,
կնքման և կա տար ման հետ կապ ված ի րա վա -
հա րա բե րու թյուն նե րը կար գա վոր վում են Վրաս -
տա նի Հան րա պե տու թյան ընդ հա նուր վար չա -
կան օ րենգր քով26, ո րի 2-րդ հոդ վա ծում տրված
են օ րենսգր քում օգ տավ գործ վող հիմ նա կան
հաս կա ցու թյուն նե րի սահ մա նում նե րը: Մաս նա -
վո րա պես. նույն հոդ վա ծի 1-ին մա սի «գ», «դ» և
«ե» կե տե րում տրված են հա մա պա տաս խա -
նա բար վար չաի րա վա կան ակտ, ան հա տա կան
վար չաի րա վա կան ակտ և նոր մա տիվ վար չաի -
րա վա կան ակտ հաս կա ցու թյուն նե րի սահ մա -
նում նե րը:

Վրաս տա նի Հան րա պե տու թյան օ րենսդ -
րու թյամբ վար չա կան ակտն օ րեն քի հի ման վրա
վար չա կան մարմ նի կող մից ըն դուն ված ի րա -
վա կան ակտն է:

Ան հա տա կան վար չաի րա վա կան ակտն
վար չա կան օ րենսդ րու թյան հի ման վրա վար -
չա կան մարմ նի կող մից ըն դուն ված ան հա տա -
կան ի րա վա կան ակտ է, ո րով սահ ման վում,
փո փոխ վում, թույ լատր վում կամ հաս տատ վում
են ան ձի, ան ձանց սահ մա նա փակ խմբի կամ -

23 Տե՛ս Квоста П., ‘’Предпосылки (оофициального) административного акта в Австрии’’, Ежегодник публичного права.
Административный акт 2016, «Инфотропик медиа», Москва, 2016, էջ 23.

24 Տե՛ս Мицкевич Л., Административно-правовые актуы в России и Германии: сравнитеьно-правовой аспект, Ежегодник
публичного права. Административный акт 2016, «Инфотропик медиа», Москва, 2016, էջ 67.

25 Տե՛ս Мицкевич Л., Административно-правовые актуы в России и Германии: сравнитеьно-правовой аспект, Ежегодник
публичного права. Административный акт 2016, «Инфотропик медиа», Москва, 2016, էջ 67.

26 Տե՛ս Пуделька Й., «Сборник законов об административных процедурах», «Инфотропик медиа», Москва, 2016, էջեր
185-263:



կազ մա կեր պու թյուն նե րի ի րա վունք ներ և պար -
տա կա նու թյուն ներ: Ան հա տա կան վար չաի րա -
վա կան ակտ է հա մար վում նաև վար չա կան
մարմ նի՝ իր ի րա վաս սու թյուն նե րի շրջա նակ նե -
րում դի մու մը մեր ժե լու վե րա բեր յալ ո րո շու մը,
ինչ պես նաև վար չա կան մարմ նի կող մից ըն -
դուն ված կամ հաս տատ ված փաս տա թուղ թը,
ո րը կա րող է ա ռա ջաց նել ի րա վա կան հետևանք -
ներ:

Նույն հոդ վա ծի «ե» են թա կե տի հա մա ձայն՝
նոր մա տիվ վար չաի րա վա կան ակ տը օ րենս -
դրա կան ակ տի հի ման վրա ի րա վա սու վար չա -
կան մարմ նի կող մից ըն դուն ված ի րա վա կան
ակտ է, ո րը պա րու նա կում է մշտա կան, ժա մա -
նա կա վոր կամ բազ մա կի կի րառ ման վար քա -
գծի ընդ հա նուր կա նոն ներ:

Վրաս տա նի Հան րա պե տու թյան ընդ հա -
նուր վար չա կան օ րենսգր քի վե րոնշ յալ ի րա վա -
կան ակ տե րի բո վան դա կու թյու նից ուղ ղա կիո -
րեն բխում է, որ Վրաս տա նի վար չաի րա վա -
կան օ րենսդ րու թյամբ ըստ ի րա վա բա նա կան
բո վան դա կու թյան` վար չա կան ակ տե րը տար -
բե րակ ված են 2 տե սա կի՝ ան հա տա կան և նոր -
մա տիվ:

Հա ման ման ի րա վա կան կար գա վո րում է
նա խա տես ված նաև Ֆրան սիա յի Հան րա պե -
տու թյան օ րենսդ րու թյամբ, ո րով վար չա կան
ակ տե րը դա սա կարգ վում են եր կու տե սա կի՝
միա կող մա նի (իմ պե րա տիվ) ակ տեր և պայ մա -
նագ րեր: Ընդ ո րում միա կող մա նի (իմ պե րա -
տիվ) ակ տերն ու նեն ի րենց են թա տե սակ նե րը՝
նոր մա տիվ և ան հա տա կան27:

ՀՀ-ում վար չա կան ակ տի սահ ման ման հետ
գրե թե նույ նա կան բնո րո շում են նա խա տե -
սում«Վար չա կան վա րույ թի մա սին» Լատ վիա յի
Հան րա պե տու թյան28, «Վար չա կան վա րույ թի
մա սին» Էս տո նիա յի Հան րա պե տու թյան29, «Վար -
չա կան վա րույ թի մա սին» Ադր բե ջա նի Հան րա -
պե տու թյան30 և «Վար չա րա րու թյան հի մունք -
նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին» Ղրղզս -
տա նի Հան րա պե տու թյան օ րենք նե րը31:

Վար չա կան ակ տի բնո րոշ ման հիմ նախն -
դիրն ու սում նա սի րե լով մի ջազ գա յին ի րա վա -
կան հա մա կար գե րի հա մա տեքս տում՝ կա րող
ենք հստա կո րեն փաս տել, որ հայ րե նա կան ի -
րա վա կան հա մա կար գում վար չա կան ակ տի
սահ մա նումն ան հար կիո րեն նե ղաց վել է՝ սահ -
մա նա փակվ վե լով բա ցա ռա պես ան հա տա կան
ի րա վա կան ակ տե րով, միչ դեռ մի ջազ գա յին
փոր ձի ու սում նա սի րու թյու նը փաս տում է, որ
այն երկր նե րում, որ տեղ վար չա կան ի րա վուն -
քը զար գաց ման բա վա կա նին հա սուն ճա նա -
պարհ է ան ցել, վար չա կան ակ տի սահ ման նե -
րը բա վա կա նին ըն դար ձակ են և նե րա ռում են
ոչ միայն ան հա տա կան, այլև նոր մա տիվ վար -
չա կան ակ տե րը:

Ընդ ո րում, հարկ է նշել, որ վար չա կան
ակ տե րը բնո րոշ վում են որ պես բա ցա ռա պես
ան հա տա կան ի րա վա կան ակ տեր հիմ նա կա -
նում հետ խորհր դա յին երկր նե րի ներ պե տա կան
օ րենսդ րու թյամբ՝ (բա ցա ռու թյամբ Ռու սաս տա -
նի Դաշ նու թյան և Վրաս տա նի Հանրա պե տու -
թյան):
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27 Տե՛ս Michel Fromont, Typen staatlichen Verwaltungsrechts in Europa in: Ius Publicum Europaeum, Band III: Verwaltungsrecht
in Europa: Grundlagen / hrsg. von Armin von Bogdandy, Sabino Cassese, Peter Michael: Müller, 2010, էջեր. 551-
576,http://dpp.mpil.de/01_2012/01_2012_315_353.pdf (05.10.2019).

28 Տե՛ս Пуделька Й., «Сборник законов об административных процедурах», «Инфотропик медиа», Москва, 2016, էջեր
315-385.

29 Տե՛ս Пуделька Й., «Сборник законов об административных процедурах», «Инфотропик медиа»,Москва, 2016, էջեր
385-435.

30 Տե՛ս նույն տեղում, Էջեր 1-45.
31 Տե՛ս նույն տեղում, էջեր 263-315.
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ԳԵՎՈՐԳ ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆ ԳՈՀԱՐ ԱԴՈՆՑ
Երևան քաղաքի դատախազ, Երևան քաղաքի Աջափնյակ և Դավթաշեն 
իրավաբանական գիտությունների թեկնածու վարչական շրջանների դատախազության դատախազ

ՄԱՍՆԱՎՈՐ ՀԵՏԱՊՆԴՄԱՆ ԳՈՐԾԵՐՈՎ ԱՆՉԱՓԱՀԱՍ ՏՈՒԺՈՂՆԵՐԻ ՇԱՀԵՐԻ ՊԱՇՏՊԱՆՈՒԹՅԱՆ
ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԸ

Հոդ վա ծը նվիր ված է ան չա փա հաս նե րի նկատ մամբ կա տար ված` մաս նա վոր հե տապնդ ման են թա կա
հան ցա գոր ծու թյուն նե րի վե րա բեր յալ վա րույ թը հան րա յին կար գով ի րա կա նաց նե լու գի տա գործ նա կան խնդրին: 

Վեր լու ծե լով տու ժո ղի օ րի նա կան ներ կա յա ցուց չի դա տա վա րա կան կար գա վի ճա կը` հոդ վա ծում փաստ վում
է, որ վեր ջինս ան չա փա հա սի փո խա րեն հան ցանք կա տա րած ան ձի հետ հաշտ վե լու ի րա վունք չու նի: Հե ղի նակ -
ներն ար ձա նագ րում են միա ժա մա նակ, որ ան չա փա հաս տու ժո ղը կա րող է չգի տակ ցել իր նկատ մամբ հան ցա -
գոր ծու թյուն կա տար ված լի նե լու հան գա ման քը, չկա րո ղա նալ ար տա հայ տել իր կամ քը հան ցանք կա տա րած ան -
ձին քրեա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թար կե լու վե րա բեր յալ կամ այդ կա պակ ցու թյամբ ան չա փա հա սի
դիր քո րո շու մը կա րող է չհա մա պա տաս խա նել դա տա կան ի րա վուն քում սահ ման ված չա փա նիշ նե րին: 

Ան չա փա հաս տու ժող նե րի ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյունն ա պա հո վե լու հա մար, առ կա ի րա վա կար գա -
վո րում նե րի և դ րանց դա տա կան մեկ նա բա նու թյուն նե րի վեր լու ծու թյամբ հե ղի նակ ներն ա ռա ջար կում են ՀՀ
քրեա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քում ամ րագ րել տա րի քա յին ա նօգ նա կա նու թյան գա ղա փա րը և սահ մա նել
այդ դեպ քե րում, և ե թե դա է պա հան ջում ե րե խա յի լա վա գույն շա հը, ան չա փա հաս նե րի նկատ մամբ կա տար ված
մաս նա վոր հե տապնդ ման են թա կա հան ցա գոր ծու թյուն նե րի դեպ քե րով վա րույ թը հան րա յին մե ղադ րան քի
կար գով սկսե լու և շա րու նա կե լու դա տա խա զի ի րա վա սու թյու նը: Հե ղի նակ նե րը նաև ներ կա յաց նում են այն չա -
փա նիշ նե րը, ո րոն ցով պետք է յու րա քանչ յուր դեպ քում գնա հատ վի «ե րե խա յի լա վա գույն շա հը»: 

Բա նա լի բա ռեր. ան չա փա հաս, ե րե խա, լա վա գույն շահ, մաս նա վոր մե ղադ րանք, հան րա յին մե ղադ րանք,
տա րի քա յին ա նօգ նա կա նու թյուն: 

ГЕВОРГ БАГДАСАРЯН ГОАР АДОНЦ
Прокурор города Еревана, Прокурор прокуратуры административных округов 
кандидат юридических наук Ачапняк и Давташен

ПРОБЛЕМЫ ЗАЩИТЫ ИНТЕРЕСОВ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ПОТЕРПЕВШИХ ПО ДЕЛАМ 
ЧАСТНОГО ОБВИНЕНИЯ

Статья посвящена научно-практическим проблемам публичного преследования по делам о преступлениях
частного обвинения, совершенных в отношений несовершеннолетних.

Анализируя процессуальное положение законного представителя несовершеннолетнего, в статье устанав-
ливается, что законный представитель не имеет право примирения с лицом, совершившим преступления
вместо несовершеннолетнего.

Одновременно, авторы отмечают, что несовершеннолетний потерпевший может не осозновать факт со-
вершения преступления против него, не иметь возможности выразить свою волю о провличении к ответственности
лица, совершившего преступление, или же об этом выраженная позиция может не соответствовать критериям,
установленным в судебном законодательстве. 

В целях защиты прав несовершеннолетних потерпевших, авторы, анализируя существующие правовые
нормы и их судебные толкования, предлагают в Уголовно-процессуальном кодексе Республики Армения
установить идею возрастной беспомощности и, в данных случаях, и если того требует наилучшие интересы
ребенка, предусмотреть право прокурора инициировать и продолжить публичное преследование по делам о
преступлениях частного обвинения, совершенных в отношений несовершеннолетних.

Авторы также представляют те критерии, по которым в каждом конкретном случае должны оцениваться
наилучшие интересы ребенка.

Ключевые слова: несовершеннолетний, ребенок, наилучшие интересы, частное обвинение, публичное
обвинение, возрастная беспомощность. 

GEVORG BAGHDASARYAN GOHAR ADONTS
Prosecutor of Yerevan City, Prosecutor in the prosecutor’s office of 
candidate of legal sciences Ajapnyak and Davtashen administrative districts

THE ISSUE OF PROTECTING THE INTERESTS OF JUVENILE VICTIMS IN PRIVATE PROSECUTION CASES

The article is dedicated to the scientific and practical problems of the implementation of public prosecution for
the crimes of private prosecution against juveniles. Analyzing the procedural status of the victim’s legal representative,



the article states that the latter has no right to reconcile with the person who committed the crime instead of the
minor. 

At the same time the authors also state that the juvenile victim may not be aware of the fact that a crime has been
committed against him, may not be able to express his/her will about the prosecution of the offender or in this regard
the juvenile’s position may not comply with the standards laid down in judicial law.

In order to ensure the protection of the rights of juvenile victims, the authors, by analyzing the existing legal
regulations and their judicial interpretations, suggest to stipule the idea of age helplessness in the Criminal Procedure
Code of RA and determine in those cases and, if it requires the child’s best interests, the right of the prosecutor to
initiate and continue public prosecution for the crimes of private prosecution against juveniles. 

The authors also present those criterias by which in each case the best interest of the child should be assessed.
Keywords: juvenile, child, best interest, private prosecution, public prosecution, age helplessness. 

_______________________________________________________________________________________________

* * *
_______________________________________________________________________________________________

ՆԱՆԵ ՄԵԼՔՈՆՅԱՆ
ԵՊՀ, Իրավագիտության ֆակուլտետ, մագիստրատուրայի 2-րդ կուրսի ուսանող,
ՀՀ արդարադատության նախարարության հակակոռուպցիոն և 
քրեակատարողական քաղաքականության մշակման 
վարչության առաջատար մասնագետ

ՊԱՇՏՈՆԱՎԱՐՈՒԹՅԱՆ ԺԱՄԱՆԱԿԱՎՈՐ ԴԱԴԱՐԵՑՈՒՄԸ ՀՀ ՔՐԵԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ։
ՈՐՈՇ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐ

Սույն հոդ վա ծի նպա տակն է վեր հա նել գոր ծող օ րենսդ րու թյան պայ ման նե րում պաշ տո նա վա րու թյան ժա -
մա նա կա վոր դա դա րեց ման դա տա վա րա կան կար գը սահ մա նող ի րա վա կար գա վո րում նե րում առ կա հնա րա վոր
թե րու թյուն ներն ու բաց թո ղում նե րը, ո րոնք ի րա վա կի րառ պրակ տի կա յում հան գեց նում են խնդիր նե րի։ Ու սում -
նա սիր վել են ինչ պես Քրեա կան դա տա վա րու թյան նոր օ րենսգր քի նա խագ ծի կար գա վո րում նե րը, այն պես էլ
ար տա սահ ման յան երկր նե րի փոր ձը։ Վե րոնշ յա լի հի ման վրա կա տար վել են հա մա պա տաս խան ա ռա ջար կու -
թյուն ներ, ո րոնք կա րող են նպաս տել օ րենսդ րու թյան բա րե լավ մա նը։ 

Բա նա լի բա ռեր՝ Պաշ տո նա վա րու թյան ժա մա նա կա վոր դա դա րե ցում, հար կադ րան քի մի ջոց, հան րա յին
ծա ռա յող, մինչ դա տա կան վա րույ թի նկատ մամբ դա տա կան վե րահս կո ղու թյուն, կա սեց ման ժամ կետ, աշ խա -
տան քի ա զատ ընտ րու թյուն, աշ խա տան քի վար ձատ րու թյուն

НАНЭ МЕЛКОНЯН
магистрант 2-ого курса юридический факультета ЕГУ
Ведущий специалист отдела развития антикоррупционной и
пенитенциарной политики аппарата Министерства юстиции РА

ВРЕМЕННОЕ ПРЕКРАЩЕНИЕ ПОЛНОМОЧИЙ В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ РА. 
НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ 

Целью данной статьи является выявление возможных недостатков и упущений в правовых нормах, уста-
навливающих процессуальный порядок временного прекращения полномочий, в условиях действующего зако-
нодательства,которые на практике приводят к проблемам. Изучены не только правовые урегулирования в
проекте нового Уголовно-процессуального кодекса РА, а также опыт зарубежных стран. По результатам
проведенного нами исследования были сделаны соответствующие предложения, которые могут способствовать
совершенствованию Законодательства.

Ключевые слова: Временное прекращение полномочий, мера пресечения, государственный служащий,
судебный контроль за досудебным производством, период приостановления, свободный выбор работы, оплата
труда, прекращение полномочий. 
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YSU, Law Department, second year master’s student,
Leading specialist at the Department of Anti-Corruption and 
Penitentiary Policy Development, RA Ministry of Justice

TEMPORARY TERMINATION OF POWERS IN THE CRIMINAL PROCEEDINGS 
OF THE REPUBLIC OF ARMENIA. SOME PROBLEMS

The aim of this article is to highlight the possible shortcomings and gaps in the legal regulations that define the
procedural order for the temporary duty suspension of the current legislation, which, in practice, lead to problems.The
regulations of the Draft New Code of Criminal Procedure of the RA, as well as the experience of foreign countries
have been studied. Thereon, practical recommendations have been made, which can contribute to the improvement of
the legislation.

Keywords: Temporary duty suspension, coercion, civil servant, judicial supervision of pre-trial procedures,
suspension period, free choice of work, remuneration, termination of powers.
_______________________________________________________________________________________________

* * *
_______________________________________________________________________________________________

ԶՈՐԱՅՐ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
ՀՀ փաստաբանների պալատի անդամ, Փաստաբան
իրավ.գիտ.թեկնածու

ՁԵՐԲԱԿԱԼՎԱԾ ԵՎ ԿԱԼԱՆԱՎՈՐՎԱԾ ԱՆՁԱՆՑ ՀԱՂՈՐԴԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԱԶԱՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ 
ԴՐԱ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐԸ

Սույն գի տա կան հոդ վա ծի սահ ման նե րում քննարկ ման ա ռար կա է դարձ վում ձեր բա կալ ված և կա լա նա -
վոր ված ան ձանց հա ղոր դակ ցու թյան ա զա տու թյան սահ մա նա փակ մա նը վե րա բե րող խնդիր նե րը: Աշ խա տան քի
ծա վա լում նե րառ ված են հի շա տակ ված սահ մա նա փակ ման սահ մա նադ րա կա նու թյան հար ցի ու սում նա սի րու -
թյու նը, ինչ պես նաև գոր ծող ի րա վա կար գա վո րում նե րի բա րե փոխ ման ա ռա ջար կու թյուն նե րը:

Բա նա լի բա ռեր. Հա ղոր դակ ցու թյան ա զա տու թյուն, ա զա տու թյան սահ մա նա փա կում, ո րո շա կիու թյուն,
հիմ քեր:

ЗОРАЙР АРУТЮНЯН
Адвокат, Член Палаты Адвокатов Республики Армения
канд.юрид.наук

СВОБОДА КОММУНИКАЦИИ ЗАКЛЮЧЕННЫХ И АРЕСТОВАННЫХ ЛИЦ И ОСНОВНЫЕ ПРОБЛЕМЫ ЕЕ
ОГРАНИЧЕНИЯ

В рамках настоящей научной статьи обсуждаются проблемы относимые к ограничению свободы
коммуникации задержанных и арестованных лиц. В объем работы включены анализ конституциональности упо-
мянутого ограничения, а также предложения по реформированию дейстяующих правовых регуляций.

Ключевые слова: Свобода коммуникаций, ограничения свобод, определенность, основания.

ZORAYR HARUTYUNYAN
Advocate, Member of the Chamber of Advocates of the Republic of Armenia
PhD in Law

FREEDOM OF COMMUNICATION OF PRISONED AND ARRESTED PERSONS AND
BASIC PROBLEMS OF ITS RESTRICTION

In the frames of the current scientifical article issues concerning the limitation of the freedom of communication
of detained and arrested persons, are being discussed. Analysis of the constitutionality of the mentioned limitation, as
well as reform proposals of the currently existing legal regulations are presented in the work.

Keywords: Freedom of communication, limitation of freedom, distinctness, grounds.
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ՋՈՆ ՀԱՅՐԱՊԵՏՅԱՆ ԱՆՆԱ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ
Հայաստանի Ֆրանսիական Համալսարանի դասախոս, Հայաստանի Ֆրանսիական Համալսարանի
Շիրակի մարզի առաջին ատյանի ընդհանուր ուսանող
իրավասության դատավոր, իրավագիտության թեկնածու

ԳԵՆԵՏԻԿԱԿԱՆ ՖՈՏՈՌՈԲՈՏՆԵՐԻ ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ ՔՆՆՉԱԿԱՆ ԳՈՐԾՈՂՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ

Գե նե տի կա կան ֆո տո ռո բոտ նե րի օգ տա գոր ծու մը քննչա կան գոր ծո ղու թյուն նե րում թույլ կտա ա վե լի ա -
րագ, օբ յեկ տիվ և ճշգ րիտ նույ նա կա նաց նել հան ցա գոր ծին՝ հիմն վե լով հան ցա գոր ծու թյան վայ րում կամ տու ժո -
ղի վրա հայ տա բեր ված հետ քե րի ԴՆԹ վեր լու ծու թյան վրա: Մար դու ԴՆԹ-ն պա րու նա կում է նրա ար տա քին ֆի -
զի կա կան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի մա սին տե ղե կատ վու թյուն: Գե նե տի կա կան ֆո տո ռո բոտ նե րը կա րող են
օգ տա գործ վել հնա րա վոր հան ցա գոր ծի դեմ քի պատ կե րը կա ռու ցե լու հա մար՝ թույլ տա լով ստեղ ծել ա վե լի
ճշգրիտ կեր պար, քան վկա յի հի շո ղու թյան հի ման վրա՝ հա մա կարգ չա յին ծրագ րե րի մի ջո ցով: Մի շարք երկր նե -
րում գե նե տի կա կան ֆո տո ռո բո տի օգ տա գոր ծումն ար գել վում է, սա կայն Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում
դրա կի րառ ման հա մար որևէ օ րենսդ րա կան սահ մա նա փա կում չկա, ին չը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս այս տեխ -
նի կա յի մի ջո ցով նույ նա կա նաց նել հան ցա գոր ծին:

Բա նա լի բա ռեր: գե նե տի կա կան ֆո տո ռո բոտ ներ, ԴՆԹ, քննչա կան գոր ծո ղու թյուն ներ, նույ նա կա նաց նել:

ДЖОН АЙРАПЕТЯН АННА ХАЧАТРЯН
Преподаватель Французского Университета Армении, Студент французского университета в Армении 
Судья суда первой инстанции общей юрисдикции 
области Ширак, Кандидат юридических наук

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ГЕНЕТИЧЕСКИХ ФОТОРОБОТОВ В СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЯХ

Использование генетических фотороботов в следственных действиях позволит быстрее, объективнее и
точнее идентифицировать преступника на основе анализа ДНК из следов, обнаруженных на месте преступления
или жертвы. ДНК человека содержит информацию о его внешних физических особенностях. Генетические фо-
тороботы могут быть использованы для построения изображения лица потенциального преступника, позволяя
создавать более точные образы, чем при помощи компьютерных программ на основе воспоминаний свидетелей.
Использование генетического фоторобота запрещено в ряде стран, но в Республике Армения отсутствует зако-
нодательный предел для его применения, что позволяет идентифицировать преступников с помощью этой
техники.

Ключевые слова генетические фотороботы; ДНК; следственные действия; идентифицировать.

JOHN HAYRAPETYAN ANNA KHACHATRYAN
Lecturer of French University of Armenia, Student of French University in Armenia
Judge of First Instance Court of General Jurisdiction of 
Shirak province, PhD

USE OF GENETIC PHOTOROBOTS IN INVESTIGATIVE ACTIONS

The use of genetic photorobots in investigative actions will allow faster, more objective and accurate identification
of a criminal on the basis of DNA analysis from traces found at the crime scene or victim. Human DNA contains
information about its external physical characteristics. Genetic photorobots can be used to build an image of the face
of a potential criminal, allowing you to create more accurate images than with computer programs based on the
memories of witnesses. The use of a genetic photorobot is prohibited in a number of countries, but there is not
legislative limit for its application in the Republic of Armenia, which makes it possible to identify criminals using this
technique.

Keywords: genetic fotorobots; DNA; investigative actions; to identify.
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ՍԵՂՄԱԳՐԵՐ / АБСТРАКТЫ / ABSTRACTS

ՍՈՒՐԵՆ ՔՐՄՈՅԱՆ ՇՈՒՇԱՆԻԿ ՂՈՒԿԱՍՅԱՆ
ՀՀ փոխվարչապետի խորհրդական, ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի քաղաքացիական
ի.գ.թ իրավունքի ամբիոնի դասախոս, ի.գ.թ 

ԷԼԵԿՏՐՈՆԱՅԻՆ ԳՈՐԾԻՔՆԵՐԻ ՆԵՐԴՐՈՒՄԸ՝ ՀԱՆՐԱԳՐԻ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԻ ԽԹԱՆՄԱՆ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ

Հոդ վա ծում քննարկ վել են հան րագ րե րի ներ կա յաց ման միաս նա կան է լեկտ րո նա յին հար թա կի՝ այդ թվում
դրա գոր ծարկ ման կարևո րու թյան, հան րագ րե րի հրա պա րակ ման ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի հիմ նա հար ցե -
րը, ինչ պես նաև ներ կա յաց վել են առ կա խնդիր նե րի լուծ մանն ուղղ ված ա ռա ջարկ ներ:

Բա նա լի բա ռեր. Հան րա գիր, է լեկտ րո նա յին հան րա գիր, հան րա գիր ներ կա յաց նե լու ի րա վունք, հան րագ -
րե րի է լեկտ րո նա յին հար թակ, է լեկտ րո նա յին ժո ղովր դա վա րու թյուն

СУРЕН КРМОЯН ШУШАНИК ГУКАСЯН
Советник Заместителя Премьер-министра РА, Преподаватель кафедры гражданского права ЕГУ
Кандидат юридических наук Кандидат юридических наук

ВНЕДРЕНИЕ ЭЛЕКТРОННЫХ ИНСТРУМЕНТОВ В КОНТЕКСТЕ ПРОДВИЖЕНИЯ ИНСТИТУТА ПЕТИЦИЙ

В статье рассматриваются вопросы важности единой электронной платформы для подачи петиций, в том
числе важность ее запуска, публикации петиций, а также представлены предложения по решению существующих
проблем.

Ключевые слова: Петиция, электронная петициа, право на петицию, электронная платформа, электронная
демократия

SUREN KRMOYAN SHUSHANIK GHUKASYAN
Adviser to Deputy Prime Minister, Lecturer of YSU Chair of Civil Law
PhD in law PhD in law

INTRODUCTION OF ELECTRONIC TOOLS IN THE CONTEXT OF PROMOTING THE INSTITUTE OF PETITIONS

The article discusses the issues of the importance of a unified electronic platform for the submission of petitions,
including the importance of its launch, the publication of petitions, as well as suggestions for solving existing problems
were presented.

Keywords: Petition, electronic petition, the right to petition, electronic petition platform, e-democracy.
_______________________________________________________________________________________________

* * *
_______________________________________________________________________________________________

ԼԻԼԻԹ ՍՈՒՔԻԱՍՅԱՆ
Եվրոպական համալսարանի իրավագիտության ամբիոնի ասպիրանտ

ԸՆՏՐԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՍԱՀՄԱՆԱՓԱԿՈՒՄԸ ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ
ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ

Հոդ վածն անդ րա դառ նում է պատ ժի՝ որ պես ի րա վա բա նա կան պա տաս խա նատ վու թյան դրսևոր ման ձևե -
րից մե կի նպա տակ նե րին՝ փոր ձե լով դրան ցում տե ղա վո րել ծանր և ա ռանձ նա պես ծանր հան ցա գոր ծու թյան
հա մար դա տա պարտ ված և պա տի ժը կրող ան ձանց ընտ րա կան ի րա վուն քի սահ մա նա փա կու մը:  Զու գա հեռ ներ
են տար ված ՀՍԽՀ, ՀԽՍՀ և այժմ գոր ծող քրեա կան օ րենսգր քե րում պատ ժի նպա տակ նե րի միջև: 

Բա նա լի բա ռեր. ընտ րա կան ի րա վունք, սահ մա նա փա կում, ա զա տազր կում, պատիժ, նպատակ

ЛИЛИТ СУКИАСЯН
Европейский университет, аспирант Департамента права

ОГРАНИЧЕНИЕ ИЗБИРАТЕЛЬНОГО ПРАВА В КОНТЕКСТЕ ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

В статье рассматриваются цели наказания как одной из форм юридической ответственности в попытке
вместить туда ограничения избирательного права лиц, осужденных за тяжкие и особо тяжкие преступления и
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отбывающих наказание. Проводятся параллели между целями наказания в АССР и в действующем уголовном
кодексе.

Ключевые слова: избирательное право, ограничение, лишение свободы, наказание, цель

LILIT SUKIASYAN
European University, Law department, PhD student

DISENFRANCHISEMENT IN THE CONTEXT OF LEGAL LIABILITY

The article addresses the purposes of punishment as one of the forms of legal responsibility in an attempt to
place the disenfranchisement of persons convicted of grave and particularly grave crimes serving their sentences.
Parallels are drawn between the purposes of punishment in the ASSR and the current criminal code.

Keywords: disenfranchisement, suffrage, restriction, imprisonment, punishment, purpose.
_______________________________________________________________________________________________

* * *
_______________________________________________________________________________________________

ՄԱՐՏԻՆ ՄԱՆՈՒԿՅԱՆ
Եվրասիա միջազգային համալսարանի 
իրավագիտության ամբիոնի դասախոս, 
նույն ամբիոնի հայցորդ

ՊԱՌԼԱՄԵՆՏԱՐԻԶՄԸ ՊԱՏՄՈՒԹՅԱՆ ՄԵՋ. ԵՎՐՈՊԱԿԱՆ ՓՈՐՁԸ

Հոդվածը նվիրված է եվրոպական երկրներում պառլամենտարիզմի ծագման և զարգացման պատմությանը:
Լուսաբանվել են պառլամենտարիզմի էությունն ու հասկացությունը, դրա ձևերը Մեծ Բրիտանիայում,
Ֆրանսիայում, Գերմանիայում, Իտալիայում, Իսպանիայում,Պորտուգալիայում և այլն:

Եվրոպական պետությունների պատմական փորձի ուսումնասիրությունն անհրաժեշտություն է՝
պառլամենտարիզմի էությունը հասկանալու համար: Սույն հոդվածը վերաբերում է 18-19-րդ դարերում Անգլիայում,
ԱՄՆ-ում և Ֆրանսիայում պառլամենտարիզմի էվոլուցիոն զարգացմանը և բովանդակում է կարևոր
տեղեկատվություն՝ պառլամենտարիզմի հիմնական տարրերի զարգացման վերաբերյալ:

Բանալի բառեր. Պառլամենտարիզմ, խորհրդարանական, դասական-ներկայացուցչություն, միապետություն,
վարչակարգ:

МАРТИН МАНУКЯН
Преподаватель юридического факультета
Международного университета Евразия,
заявитель той же кафедры

ПАРЛАМЕНТАРИЗМ В ИСТОРИИ: ЕВРОПЕЙСКИЙ ОПЫТ:

Изучение исторического опыта европейских стран необходимо для понимания сути парламентаризма. Эта
статья относится к эволюционному развитию парламентаризма в Англии, ՍША и Франции в 18-9 веках и
содержит важную информацию, касающуюся развития основных элементов парламентаризма.

Ключевые слова: Парламентаризм, парламентский, классический, монархия, режим

MARTIN MANUKYAN
Lecturer in the Law Department of Eurasia International University, 
applicant of the same chair

PARLIAMENTARYISM IN THE HISTORY: EUROPEAN EXPERIENCE

Studing of the historical experience of European countries is essential for understanding the essence of parlia-
mentarism. This article refers to the evolutionary devolopment of parliamentarism in England, USA and France in the
18-19th centuries and includes important information concerning the devolopment of the main elements of
parliamentarism. 

Keywords: Parliamentaryism, parliamentary, classical, monarchy, regime
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ՍԵՂՄԱԳՐԵՐ / АБСТРАКТЫ / ABSTRACTS

ՀԱՅԿ ԾԱՏՈՒՐՅԱՆ
Իրավունքի տեսության և սահմանադրական իրավունքի ամբիոնի ասպիրանտ
Հայ-Ռուսական համալսարան
Իրավունքի և Քաղաքականության Ինստիտուտ

ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆԻ ՄՇՏԱԿԱՆ ՀԱՆՁՆԱԺՈՂՈՎՆԵՐԸ ՈՐՊԵՍ ԽՈՐՀՐԴԱՐԱՆԱԿԱՆ ՎԵՐԱՀՍԿՈՂՈՒԹՅԱՆ
ՀԱՏՈՒԿ ՍՈՒԲՅԵԿՏՆԵՐ

Տվ յալ հոդ վա ծում ու սում նա սիր վել են Խորհր դա րա նի մշտա կան հանձ նա ժո ղով նե րի որ պես խորհր դա րա -
նա կան վե րահս կո ղութ յան հա տուկ սուբ յեկ նե րի կար գա վի ճա կի սահ ման ման ո րոշ հիմ նա հար ցեր, հե տա զոտ -
վել են խորհր դա րա նա կան վե րահս կո ղութ յան տե սա կան հիմ քե րը, ինչ պես նաև վեր լուծ ված են ներ պե տա կան
օ րենսդ րութ յան ի րա վա կան ակ տե րի դրույթ նե րը Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յու նում Խորհր դա րա նի մշտա -
կան հանձ նա ժո ղով նե րի կող մից ի րա կա նաց վող խորհր դա րա նա կան վե րահս կո ղութ յան սահ ման նե րի (շրջա -
նակ նե րի) սահ ման ման մա սով:

Ի րա կա նաց ված ու սում նա սի րութ յան արդ յուն քում հատ կո րոշ վել են մշտա կան հանձ նա ժո ղով նե րի որ պես
խորհր դա րա նա կան վե րահս կո ղութ յան հա տուկ սուբ յեկ նե րի կար գա վի ճա կը սահ մա նող գոր ծոն նե րը, ինչ պես
նաև հիմ նա վոր վել է վեր ջին նե րիս խորհր դա րա նա կան վե րահս կո ղութ յան լիա զո րութ յուն նե րի սահ ման նե րի
(շրջա նակ նե րի) հստա կեց ման և  ընդ լայն ման անհ րա ժեշ տոթ յու նը, գո յութ յուն ու նե ցող սահ մա նադ րա կան և
օրենսդ րա կան հա կա սա կան դրույթ նե րի պայ ման նե րում` խորհր դա րա նա կան վե րահս կո ղութ յան արդ յու նա վետ
և գոր ծուն հա մա կար գի ձևա վոր ման նպա տա կով:

Բանալի բառեր. խորհր դա րան, մշտա կան հանձ նա ժո ղով ներ, լիա զո րութ յուն նե րի սահ ման ներ (շրջա -
նակ), խորհր դա րա նա կան վե րահս կո ղութ յուն, զսպման և հա կակ շիռ նե րի համակարգ

АЙК ЦАТУРЯН
Аспирант кафедры теории права и конституционного права
Российско-Армянский университет 
Институт Права и Политики

ПОСТОЯННЫЕ КОМИССИИ ПАРЛАМЕНТА КАК ОСОБЫЕ СУБЪЕКТЫ ПАРЛАМЕНТСКОГО КОНТРОЛЯ 

В данной статье рассматриваются некоторые вопросы, связанные с определением статуса постоянных
комиссий Парламента как особых субъектов парламентского контроля, исследованы общетеоретические основы
института парламентского контроля, проанализированы положения правовых актов внутринационального зако-
нодательства в части определения пределов осуществления парламентского контроля постоянными комиссиями
Парламента в Республике Армения. 

По результатам проведенного исследования были определены факторы, определяющие особый статус по-
стоянных комиссий как субъектов парламентского контроля, а также установлена необходимость уточнения и
расширения пределов полномочий парламентского контроля последних для формирования эффективной и
действенной системы парламентского контроля в целом, в условиях существующих противоречивых
конституционных и законодательных положений.

Ключевые слова: парламент, постоянные комиссии, пределы полномочий, парламентский контроль,
система сдержек и противовесов.

HAYK TSATURYAN
PhD Student of The Department of Theory of Law and Constitutional Law 
Russian-Armenian University
Institute of Law and Politics

STANDING COMMISSIONS OF PARLIAMENT AS A SPECIAL SUBJECTS OF PARLIAMENTARY CONTROL

This article describes issues related to definition of the status of the standing commissions of the Parliament as
special subjects of parliamentary control, explored the theoretical foundations of the parliamentary control, analyzed
the provisions of legal acts of the domestic legislation related to the definition of the limits of parliamentary control by
standing commissions of the Parliament in the Republic of Armenia.

According to the results of the study were identified the factors defining the special status of standing
commissions as subjects of parliamentary control, and also established the need of clarifying and expanding the limits
of their powers of parliamentary control, in order to form an effective and efficient system of parliamentary control,
under existing conflicting constitutional and legislative provisions.

Keywords: parliament, standing commissions, limits of power, parliamentary control, system of checks and balances.
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ՍԱՐԳԻՍ ԱՐՄԵՆԱԿՅԱՆ
ՀՀ ԳԱԱ Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի
և իրավունքի ինստիտուտի հայցորդ 

ՄԱՅՐՑԱՄԱՔԱՅԻՆ ԵՎՐՈՊԱՅԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ԿԱՅԱՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱԿԱՆ ՓՈՒԼԵՐԸ

Սույն հոդ վա ծում հան գա մա նո րեն լու սա բան ված են մայր ցա մա քա յին եվ րո պա կան ընդ հա նուր ի րա վուն քի
jus commune ձևա վոր ման և զար գաց ման հիմ նա կան փու լե րը, ո րի հիմ քում ըն կած են հռո մեա կան ի րա վուն քը
և ի րա վա կան մշա կույ թը, եվ րո պա կան կա թո լիկ ե կե ղե ցու կա նո նա կան ի րա վուն քը և աստ վա ծա բա նա կան աշ -
խար հըն կա լու մը:

Հոդ վա ծում նկա րագր ված է նաև Միջ նա դար յան ի րա վա բան նե րի (գլո սա տոր նե րը, մեկ նիչ նե րը) դե րա կա -
տա րու թյու նը ի րա վա գի տու թյան զար գաց ման հար ցում, մաս նա վո րա պես, այն, որ նրանք սահ մա նե ցին Արևմուտ -
քում ի րա վա գի տու թյան բնույ թը, նպաս տե ցին նրան, որ ի րա վուն քը ձեռք բե րեց միաս նա կան մաս նա գի տա կան
տեր մի նա բա նու թյուն և մե թոդ, ձևա վոր վե ցին «ճշմա րիտ օ րենք նե րի» գի տե լի քին տի րա պե տող գի տա կան-ի րա -
վա բան նե րի հա տուկ դաս:

Բա նա լի բա ռեր. Հռո մեա կան ի րա վունք, եվ րո պա կան ընդ հա նուր ի րա վունք, կա նո նա կան ի րա վունք, կա -
թո լիկ ե կե ղե ցու գա ղա փա րա խո սու թյուն, հռո մեա կան ի րա վուն քի ռե ցեպ ցիա ըն դօ րի նա կում:

САРГИС АРМЕНАКЯН
Соискатель Института Философии,
социологии и права НАН РА

ОСНОВНЫЕ ЭТАПЫ РАЗВИТИЯ ОБЩЕГО ПРАВА КОНТИНЕНТАЛЬНОЙ ЕВРОПЫ

В этой статье подробно освещены основные этапы формирования и развития континентального
европейского общего права (jus commune), в основе которых лежат римское право и правовая культура,
каноническое право европейской католической церкви и богословское мировоззрение.

В статье также описывается роль средневековых юристов (глоссаторы, толокователи) в развитии юриспру-
денции на Западе, в частности, что они определили характер юриспруденции на Западе, способствовали,
чтобы право приобрело единую профессиональную терминологию, сформировали особый класс ученых-
юристов со знанием "истинных законов".

Ключевые слова: Римское право, европейское общее право, каноническое право, идеология католической
церкви, «рецепция» римского права.

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

THE MAIN STAGES OF THE DEVELOPMENT OF THE COMMON LAW OF CONTINENTAL EUROPE

This article describes in detail the main stages of formation and development of continental European common
law Jus commune, which are based on Roman law and legal culture, Canon law of the European Catholic Church and
the theological worldview:

The article also describes the role of medieval lawyers (glossators, interpreters) in the development of
jurisprudence in the West, in particular, that they determined the nature of jurisprudence in the West, contributed to
the fact that the law acquired a unified professional terminology, formed a special class of legal scholars with
knowledge of "true laws".

Keywords: Roman law, European common law, Canon law reception, the ideology of the Catholic Church, the
reception of Roman law.
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ՍԵՂՄԱԳՐԵՐ / АБСТРАКТЫ / ABSTRACTS

ՄԱՐԳԱՐԻՏԱ ՂԱԶԱՐՅԱՆ
ՀՀ պետական եկամուտների կոմիտեի
Արևմտյան մաքսատուն-վարչության
մաքսային տեսուչ-իրավաբան

«ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԱԿՏ» ԵԶՐՈՒՅԹԻ ԻՐԱՎԱՀԱՄԵՄԱՏԱԿԱՆ ՎԵՐԼՈՒԾՈՒԹՅՈՒՆԸ՝ ՀԱՅՐԵՆԱԿԱՆ և
ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳԵՐԻ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ

Գի տա կան հոդ վա ծում վեր լուծ վել է «Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա կան վա րույ թի մա սին»
2004թ. փետր վա րի 18-ի ՀՕ-41-Ն օ րեն քում «վար չա կան ակտ» եզ րույ թի բնո րո շու մը` զու գա հեռ ներ անց կաց նե -
լով ար տա սահ ման յան երկր նե րի վար չա կան ի րա վուն քի տե սու թյան մեջ վեր ջի նիս տրված սահ ման ման հետ:
Հայ րե նա կան ի րա վա կան հա մա կար գում վար չա կան ակ տի սահ մա նումն ան հար կիո րեն նե ղաց վել է՝ սահ մա -
նա փակվ վե լով բա ցա ռա պես ան հա տա կան ի րա վա կան ակ տե րով, ին չը հա կա սում է վար չա կան ակ տի բնո րոշ -
ման մի ջազ գա յին չա փո րո շիչ նե րին և խա թա րում է վար չա րա րու թյան և վար չա կան ակ տի բուն էու թյու նը:

Բա նա լի բա ռեր. վար չա կան ակտ, վար չա րա րու թյուն, ան հա տա կան ի րա վա կան ակտ, վար չա կան մար -
մին, հան րա յին ի րա վունք:

МАРГАРИТА ГАЗАРЯН
Таможенник-юрист
Западное таможенное управление
комитета государственных доходов РА

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ОПРЕДЕЛЕНИЯ АДМИНИСТРАТИВНОГО АКТА В КОНТЕКСТЕ 
НАЦИОНАЛЬНЫХ И МЕЖДУНАРОДНЫХ ПРАВОВЫХ СИСТЕМ

В научной статье анализируется определение термина "административный акт" в Законе Республики
Армения "Об основах административного действия и административном судопроизводстве", в то же время
проводя параллель с определением термина в теории административного права зарубежных стран. Определение
административного акта в национальной правовой системе ограничено индивидуальными правовыми актами,
что противоречит международным стандартам характеристики административного акта и искажает суть адми-
нистрации и административного акта.

Ключевые слова: административный акт, администрация, индивидуальный правовой акт, административный
орган, публичное право.

MARGARITA GHAZARYAN
Customs officer-layer of
the Western Customs House Department
of the State Revenue Committee of RA

COMPARATIVE ANALYSIS OF THE TERM "ADMINISTRATIVE ACT" IN CONTEXT OF NATIONAL AND 
INTERNATIONAL LEGAL SYSTEMS

The following scientific article analyzes the definition of the term "administrative act" according to the Law of The
Republic of Armenia "On Fundamentals of Administrative Action And Administrative Proceedings" at the same time
drawing parallels with the definition given in the theory of administrative law of foreign countries. The definition of
"administrative act" in the national legal system has been restricted to the extent of being limited to individual legal
acts, which contradicts international standards for the characterization of an administrative act and distorts the very
essence of administration and administrative act.

Keywords: administrative act, administration, individual legal act, administrative body, public law.
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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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