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ԳՈՌ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ
Հագենի համալսարանի Գերմանական և եվրոպական սահմանադրական և
վարչական իրավունքի, ինչպես նաև միջազգային իրավունքի ամբիոնի դոցենտ,
Բեռլինի Տնտեսագիտության և իրավունքի ինստիտուտի
Ոստիկանության և անվտանգության կառավարման բաժնի դոցենտ,
իրավաբանական գիտությունների դոկտոր
____________________________________________________________________________________________________________

ՅՈԹ ՏԱՐԱԾՎԱԾ ՍԽԱԼ ՔՐԵԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ
ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՄԱՍԻՑ

«Օ րեն քը կար դա լը հեշ տաց նում է ճիշտ
նոր մը գտնե լը»։1 Բայց ՀՀ ՔրՕ Ընդ հա նուր
մա սի դեպ քում դա այդ քան էլ այդ պես չէ, ո -
րով հետև բազ մա թիվ տար րա կան ի րա վա կան
սկզբունք ներ ՔրՕ-ում կա՛մ ընդ հան րա պես
կար գա վոր ված չեն, կա՛մ կար գա վոր ված են
շատ կցկտուր։ Այս հան գա ման քն ու սա նող նե -
րին ու պրակ տիկ ի րա վա բան նե րին կանգ -
նեց նում է լուրջ մար տահ րա վե րի ա ռաջ. նրանք
պետք է ուղ ղա կի ան գիր ի մա նան այս կամ
այն հաս կա ցու թյան կամ սկզբուն քի սահ մա -
նու մը։ Եվ այդ ան գիր սո վո րած սկզբունք նե -
րի կի րա ռումն ստեղ ծում է բազ մա թիվ «թա -
կարդ ներ», ո րոնց մեջ ընկ նում են ի րա վա -
բան նե րը։ Բայց այդ սխալ նե րից կա րե լի է
խու սա փել։ Սույն հոդ վա ծը «նա խազ գու շաց -
նում է» քրեա կան ի րա վուն քի ընդ հա նուր մա -
սի հետ կապ ված յոթ «դա սա կան» սխալ նե րի
մա սին և ցույց տա լիս դրան ցից խու սա փե լու
ու ղի նե րը։

Ա. Այ լընտ րան քա յին պատ ճա ռա կա նու -
թյո՞ւն, թե՞ պատ ճա ռա կա նու թյան մեր ժում in
dubio pro reo

Խն դիր: Ա-ն և Բ-ն ս պա նե լու դի տա վո րու -
թյամբ միմ յան ցից ան կախ ան մի ջա կա նո րեն ի -
րար հետևից կրա կում են Օ-ի վրա։ Գն դակ նե -
րը մե կը մյու սի հետևից խո ցում են Օ-ի սիր տը։
Հնա րա վոր չի լի նում պար զել, թե ո՛ր կրա կոցն

է ա ռա ջինն ար ձակ վել ու այդ պի սով ե ղել մա -
հացու։2

Տի պիկ սխա լը: Շա տե րը կար ծում են, թե
այս տեղ առ կա է այ լընտ րան քա յին պատ ճա ռա -
կա նու թյուն։ Այդ շփո թու թյան պատ ճա ռով նրանք
եր կու կրա կոցն էլ պատ ճա ռա կան են հա մա -
րում Օ-ի մահ վան հա մար։

Լու ծու մը: Օ-ի սպա նու թյան հա մար Ա-ի ու
Բ-ի պա տաս խա նատ վու թյան շրջա նա կում բար -
դու թյուն է ներ կա յաց նում միայն պատ ճա ռա -
կա նու թյու նը։ Ա րար քի և ա ռա ջա ցած հետևան -
քի միջև այս բնա կան կա պը ժա մա նա կա կից
քրեա կան ի րա վուն քում ո րոշ վում է այս պես կոչ -
ված Conditio-sine-qua-non-բա նաձևով (կոչ վում
է նաև պայ մա նի կամ հա մար ժե քու թյան տե սու -
թյուն)։3 Ըստ այս տե սու թյան՝ պատ ճա ռա կան
է ցան կա ցած ա րարք, ա ռանց ո րի՝ վտան գա -
վոր հետևանքն իր կոնկ րետ տես քով չէր ա -
ռա ջա նա։4 Սա կայն հայտ նի է, որ Conditio-sine-
qua-non-բա նաձևը ո րո շա կի ի րա վի ճակ նե րում
չի կա րո ղա նում պա տաս խա նել պատ ճա ռա կա -
նու թյան հար ցին։5 Այդ պի սի ի րա վի ճակ նե րից
մեկն այ լընտ րան քա յին պատ ճա ռա կա նու թյան
դեպքն է։ Դա առ կա է երբ միմ յան ցից ան կախ
կեր պով գոր ծի դրված բազ մա թիվ միա տե սակ
պայ ման նե րը վրա են հաս նում միա ժա մա նակ։
Ընդ ո րում՝ այդ պայ ման նե րից յու րա քանչ յուրը,
ա ռան ձին վերց ված, բա վա րար կլի ներ ա ռա -

1 Այս խոսքերը վերագրվում են Գերմանիայի Դաշնային աշխատանքային դատարանի առաջին նախագահ Հանս
Կարլ Նիփերդային (1895–1968)։

2 Տե՛ս Wessels/Beulke/Satzger, Strafrecht Allgemeiner Teil, 49. Aufl. 2019, Rn. 248; Rengier, Strafrecht Allgemeiner Teil, 11.
Aufl. 2019, § 13 Rn. 31; Kindhäuser/Zimmermann, Strafrecht Allgemeiner Teil, 9. Aufl. 2019, § 10 Rn. 30, 36.

3 Այդ մասին տե՛ս Rengier StrafR AT, 11. Aufl. 2019, § 13 Rn. 3 ff.; Kühl JA 2009, 321 (325); Satzger JURA 2014, 186 ff.
4 Տե՛ս դեռևս Կայզերական Գերմանիայի Գերագույն դատարանի որոշումները RGSt 44, 137 (139); 77, 17 (18); ինչպես

նաև՝ այժմյան Գերմանիայի Գերագույն դատարանի BGHSt 1, 332 (333) որոշումը։
5 Այդ իրավիճակների մասին տե՛ս Wessels/Beulke/Satzger StrafR AT, 49. Aufl. 2019, Rn. 231  ff., 238  ff.; Rengier StrafR

AT, 11. Aufl. 2019, § 13 Rn. 14  ff. Համարժեքության տեսության այդ թերությանը վերաբերող «Օրինաչափ պայմանի
տեսության» մասին տե՛ս այլնի թվում Roxin, Strafrecht Allgemeiner Teil, Bd. I, 4. Aufl. 2006, § 11 Rn. 15։



ջաց նե լու վտան գա վոր հետևան քը նույն տես -
քով:6 Դ րա դա սագր քա յին օ րի նա կը հետևյալ
դեպքն է («Թույն խառ նո ղի խնդիր»). Գ-ն  ու Դ-
ն, ա ռանց միմ յանց մա սին ի մա նա լու, յու րա -
քանչ յուրն իր հեր թին նույն թույ նի մա հա ցու
չա փա բա ժին է լցնում Ց-ի ըմ պե լի քի մեջ։7 Գ-ի
ու Դ-ի պա տաս խա նատ վու թյան շրջա նա կում
Conditio-sine-qua-non-բա նաձևը հետևո ղա կա -
նո րեն կի րա ռե լիս կստաց վի, որ, ա ռանց նրան -
ցից յու րա քանչ յու րի լցրած թույ նի՝ Ց-ի մա հը
թու նա վո րու մից, միևնույն է, վրա կհաս ներ (Գ-
ի դեպ քում՝ Դ-ի լցրած թույ նից, և հա կա ռա կը)։
Դ րա հետևանքն այն կլի նի, որ եր կու սի ա րար -
քի պատ ճա ռա կա նու թյունն էլ պետք է մեր ժել
ու նրանց պա տաս խա նատ վու թյան են թար կել
միայն սպա նու թյան փոր ձի հա մար։8 Բայց, քա -
նի որ գե րիշ խող կար ծի քը հար ցի նման լու -
ծումն ան բա վա րար է հա մա րում, ուս տի նման
ի րա վի ճակ նե րի հա մար ձևա փո խում է Condi-
tio-sine-qua-non-բա նաձևը՝ բազ մա թիվ ա րարք -
նե րից յու րա քանչ յու րը պատ ճա ռա կան է, ե -
թե վտան գա վոր հետևանքն իր նույն տես -
քով կա ռա ջա նար դրանց թեև այ լընտ րան -
քա յին, բայց ոչ կու տա կա յին բա ցա կա յու թյան
դեպ քում։9 Շատ ի րա վա բան ներ սխալ մամբ
կար ծում են, թե Օ-ի վրա Ա-ի ու Բ-ի կրա կո ցի
դեպ քում նույն պես առ կա է այ լընտ րան քա յին
պատ ճա ռա կա նու թյան այս հայտ նի պրոբ լե մը,
և ա ռանց եր կար մտա ծե լու կի րա ռում են ձևա -
փոխ ված Conditio-sine-qua-non-բա նաձևը։ Որ -
պես արդյունք՝ նրանք եր կու կրա կոցն էլ պատ -
ճա ռա կան են հա մա րում Օ-ի մահ վան հա մար։
Բայց դա սխալ է, ո րով հետև եր կու գնդակ ն Օ-
ին խո ցել են թեև նույն կերպ, բայց ոչ թե միա -
ժա մա նակ, այլ՝ մե կը մյու սից կարճ ժա մա նակ
հե տո։10 Այս տեղ հիմ նա կան խնդիրն ա վե լի շուտ
այն է, որ թեև եր կու կրա կոց ից Օ-ի մա հը պատ -
ճա ռա կան կեր պով ա ռա ջաց րել է միայն ա ռա -

ջի նը նրան խո ցա ծը, բայց այլևս հնա րա վոր չէ
պար զել, թե այդ մա հա ցու կրա կոցն ո՛վ է ար -
ձա կել՝ Ա՞-ն, թե՞ Բ-ն։ Այս ի րա վի ճա կում պետք է
կի րա ռել «նոր մալ» Conditio-sine-qua-non-բա -
նաձևը, բայց in dubio pro reo սկզբուն քի պատ -
ճա ռով եր կու հան ցա գործի պա տաս խա նատ -
վու թյան հար ցը լու ծե լիս պետք է ել նել նրան -
ցից յու րա քանչ յու րի հա մար ա վե լի ձեռն տու այն
մո տե ցու մից, որ յու րա քանչ յու րի ար ձա կած
գնդա կը զո հին դի պել է միայն այն ժա մա նակ,
երբ նա ար դեն մա հա ցած է ե ղել մյու սի ար ձա -
կած գնդա կից։11 Ուստի Ա-ն  ու Բ-ն կա րող են
պատժ վել միայն սպա նու թյան փոր ձի հա մար։

Հի շի՛ր: Այ լընտ րան քա յին պատ ճա ռա կա -
նու թյունն առ կա է միայն այն ա րարք նե րի դեպ -
քում, ո րոնք վտան գա վոր հետևանքն ա ռա ջաց -
նում են միա ժա մա նակ ու միա տե սակ կեր պով։
Հա կա ռա կը, ե թե եր կու ա րարք  հետևանքն ա -
ռա ջաց նում են թեև միա տե սակ կեր պով, բայց
ո՛չ միա ժա մա նակ, ա պա, ե թե այլևս հնա րա վոր
չէ պար զել, թե ո՛ր ա րարքն է ա ռա ջի նը ներ գոր -
ծել, եր կու ա րարքի առն չու թյամբ էլ պետք է
մեր ժել պատ ճա ռա կա նու թյու նը հօ գուտ ամ բաս -
տան յա լի՝ in dubio pro reo։

Բ. «Խղ ճա հա րու թյու նից կա տար ված
սպա նու թյան» դեպ քում նաև ա ռա ջին հան -
ցա գոր ծի պա տաս խա նատ վու թյունն ա վարտ -
ված հան ցա գոր ծու թյան հա մար

Խն դիր: Տ-ն ս պա նու թյան դի տա վո րու -
թյամբ մի քա նի ան գամ դա նա կով հար վա ծում
է Օ-ի դեմ քին, և երբ նրան սխալ մամբ մա հա -
ցած է հա մա րում, փախ չում է։ Ա վե լի ուշ Տ-ն  իր
ըն կե րու հի Ֆ-ին ու ղար կում է դեպ քի վայր, որ
նա մաք րի ար յան հետ քե րը։ Այն տեղ Ֆ-ն տես -
նում է դան դաղ մա հա ցող խռխռա ցող Օ-ին և
խղճա հա րու թյու նից սպա նում նրան՝ շշով մի
քա նի ան գամ նրա գլխին հար վա ծե լու մի ջո -
ցով։12
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6 Այդ մասին տե՛ս Wessels/Beulke/Satzger StrafR AT, 49. Aufl. 2019, Rn. 232; Rengier StrafR AT, 11. Aufl. 2019, § 13 Rn.
26 ff.; Satzger JURA 2014, 186 (190 f.).

7 Տե՛ս Wessels/Beulke/Satzger StrafR AT, 49. Aufl. 2019, Rn. 232; Rengier StrafR AT, 11. Aufl. 2019, § 13 Rn. 27; Kudlich
JA 2010, 681 (683); Satzger JURA 2014, 186 (190).

8 Տե՛ս Wessels/Beulke/Satzger StrafR AT, 49. Aufl. 2019, Rn. 232; Rengier StrafR AT, 11. Aufl. 2019, § 13 Rn. 28.
9 Տե՛ս BGH NJW 1993, 1723; Wessels/Beulke/Satzger StrafR AT, 49. Aufl. 2019, Rn. 232; Satzger JURA 2014, 186 (190);

Rengier StrafR AT, 11. Aufl. 2019, § 13 Rn. 28.
10 Տե՛ս Satzger JURA 2014, 186 (191); Rengier StrafR AT, 11. Aufl. 2019, § 13 Rn. 31; Kindhäuser/Zimmermann StrafR AT, 9.

Aufl. 2019, § 10 Rn. 36.
11 Տե՛ս Wessels/Beulke/Satzger StrafR AT, 49. Aufl. 2019, Rn. 248; Rengier StrafR AT, 11. Aufl. 2019, § 13 Rn. 31.
12 Խնդիրը վերցված է Գերմանիայի Գերագույն դատարանի մի որոշումից՝ BGH NStZ 2001, 29։
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Տի պիկ սխա լը: Շատ ի րա վա բան ներ միայն
Ֆ-ի ա րարքն են ո րա կում իբրև ա վարտ ված
դի տա վոր յալ սպա նու թյուն, իսկ Տ-ի ա րար քը
հա մա րում են սպա նու թյան փորձ։

Լու ծում: Ֆ-ն  ան վի ճե լիո րեն կա տա րել է
ա վարտ ված սպա նու թյուն, քա նի որ նրա հար -
ված նե րը ե ղել են Օ-ի մահ վան ա մե նա վեր ջին
ան մի ջա կան պատ ճա ռը։ Բայց կո պիտ սխալ
կլի ներ հապշ տապ ժխտել Տ-ի պա տաս խա -
նատ վու թյունն ա վարտ ված սպա նու թյան հա -
մար՝ մեկ այլ ան ձի (Ֆ-ի) մի ջամ տու թյան հիմ -
քով։13 Տ-ի ա րար քի պատ ճա ռա կա նու թյու նը շատ
հան գիստ կա րե լի է հաս տա տել Conditio-sine-
qua-non-բա նաձևով։ Այս պես՝ ա ռանց Տ-ի
սկզբնա կան ա րար քի (դա նա կով հար ված նե -
րի)՝ վրա չէր հաս նի Օ-ի մահն իր կոնկ րետ
տես քով, այն է՝ Ֆ-ի մա հա ցու հար ված նե րից։
Հետևա բար՝ սկզբնա կան պայ մա նը շա րու նա -
կել է գոր ծել ա ռա ջա ցած հետևան քում (շա րու -
նակ վող պատ ճա ռա կա նու թյուն)։14 Ռեգ րե սի
ար գել քի մա սին հին մո տե ցու մը, ո րը ժխտում
էր պատ ճա ռա կա նու թյու նը մեկ այլ ան ձի դի -
տա վոր յալ մի ջամ տու թյան դեպ քում, այ սօր վա
Conditio-sine-qua-non-բա նաձևի հետ այլևս հա -
մա տե ղե լի չէ,15 ո րով հետև տար բեր ան ձանց
շատ ա րարք ներ կա րող են պատ ճա ռա կան լի -
նել միևնույն հետևան քի հա մար: Պատ ճա ռա -
կա նու թյու նը չի վե րա նում զուտ այն պատ ճա -
ռով, որ մեկ ու րի շը նույն պես ինչ-որ պատ ճառ
է գոր ծի դրել (չկա ռեգ րե սի ար գելք): Օ-ի մա հը
նաև օբ յեկ տի վո րեն մեղ սագ րե լի է Տ-ին։ Դա -
նա կով Օ-ի դեմ քին հար վա ծե լու մի ջո ցով Տ-ն
ս տեղ ծել է հա կաի րա վա կան մահ վան վտանգ
Օ-ի կյան քի հա մար,16 և այդ վտանգն ի րա կա -
նա ցել է կոնկ րետ մա հա ցու հետևան քում։ Օբյեկ -
տիվ մեղ սագր ման կա պը չի ընդ հատ վել Ֆ-ի

դի տա վոր յալ ու իր հեր թին պատ ճա ռա կան ա -
րար քով։17 Ա վարտ ված սպա նու թյան հա մար ո -
րո շիչ է միայն այն հար ցը, թե արդ յոք Օ-ի մա -
հը դեռ կա րե լի՞ է հա մա րել Տ-ի ձեռ քի գոր ծը։18
Դա այդ պես է, ե թե ա ռա ջա ցած հետևան քում
ի րա կա նա նում է ոչ թե մի նոր, այլ՝ սկզբնա կան
վտան գը, ո րով հետև եր րորդ ան ձի (Ֆ-ի) ա -
րար քը սո վո րա բար կախ ված է այդ սկզբնա -
կան վտան գից։19 Ա րար քի մեղ սագ րու մը պետք
է մեր ժել միայն այն դեպ քում, երբ եր րորդ ան -
ձի (Ֆ-ի) ա րարքն այն քան հե ռու է ընդ հա նուր
կեն սա փոր ձից, որ ող ջամ տո րեն այլևս ակն կա -
լել չի կա րե լի։20 Մեր խնդրում Ֆ-ն՝ իբրև երկ -
րորդ հան ցա գործ, են թարկ վում է Տ-ի ստեղ -
ծած սկզբնա կան վտան գին, քա նի որ նա ցան -
կա նում էր սոսկ վերջ տալ Օ-ի մա հա ցու տա -
ռա պանք նե րին, ո րոնք ստեղ ծել էր Տ-ն։ Նման
ար ձա գան քը հե ռու չէ մարդ կա յին ընդ հա նուր
կեն սա փոր ձից։21 Հետևա բար՝ և՛ Տ-ն, և՛ Ֆ-ն կա -
տա րել են ա վարտ ված սպա նու թյուն։

Հի շի՛ր: Մեկ այլ ան ձի ինք նու րույն մի ջա -
մտու թյունն սկզբուն քո րեն չի խան գա րում
սկզբնա կան հան ցա գոր ծին պատ ժել ա վարտ -
ված հան ցա գոր ծու թյան հա մար, քա նի դեռ նա
իր սկզբնա կան ա րար քով պատ ճա ռա կան ու
օբ յեկ տի վո րեն մեղ սագ րե լի կեր պով ա ռա ջաց -
նում է հետևան քը։

Գ. Հան ցանք կա տա րե լուն ան մի ջա կա -
նո րեն ուղղ ված գոր ծո ղու թյան (ՀՀ ՔրՕ 34-
րդ հոդ.) հապ ճեպ մեր ժու մը «դռան ա ռաջ»
կա տար ված հան ցա գոր ծու թյուն նե րի դեպ քում

Խն դիր: Դա նա կով զին ված Տ-ն սեղ մում է
Օ-ի դռան զան գը։ Ըստ իր ծրագրի՝ նա ու զում
է ա նակն կա լի բե րել Օ-ին և ան մի ջա պես դու ռը
բաց վե լուց հե տո դա նա կա հա րել նրան։ Բայց
դու ռը բա ցող չի լի նում։ Օ-ն տա նը չէ։22
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13 Օբյեկտիվ մեղսագրման կապն ընդհատող այս հանգամանքի մասին տե՛ս Wessels/Beulke/Satzger StrafR AT, 49. Aufl.
2019, Rn. 286 f.

14 Kaspar, Strafrecht Allgemeiner Teil, 3. Aufl. 2020, § 5 Rn. 73; Rengier StrafR AT, 11. Aufl. 2019, § 13 Rn. 24.
15 Roxin StrafR AT I, 4. Aufl. 2006, § 13 Rn. 28; Schönke/Schröder/Eisele, StGB, 30. Aufl. 2019, StGB Vor § 13 Rn. 77.
16 Սահմանումը տե՛ս Fischer, StGB, 66. Aufl. 2019, StGB Vor § 13 Rn. 25; Lackner/Kühl/Heger, StGB, 29. Aufl. 2018, StGB

Vor § 13 Rn. 14.
17 Kühl, Strafrecht Allgemeiner Teil, 8. Aufl. 2017, § 4 Rn. 68; Satzger/Schluckebier/Widmaier/Kudlich, StGB, 4. Aufl. 2019,

StGB Vor § 13 Rn. 64; aA teilw. NK-StGB/Puppe, Nomos Kommentar StGB, 5. Aufl. 2017, Vor § 13 Rn. 167 ff.
18 Kaspar StrafR AT, 3. Aufl. 2020, § 5 Rn. 109; Rengier StrafR AT, 11. Aufl. 2019, § 13 Rn. 88.
19 Fahl JuS 2012, 1104 (1110); Kühl StrafR AT, 8. Aufl. 2017, § 4 Rn. 68.
20 Käßner/Seibert JuS 2006, 810 (814); Wessels/Beulke/Satzger StrafR AT, 49. Aufl. 2019, Rn. 288.
21 Fahl JuS 2012, 1104 (1110); Rengier StrafR AT, 11. Aufl. 2019, § 13 Rn. 89.
22 Խնդիրն ըստ BGH NStZ 2012, 85 (85)։



Տի պիկ սխա լը: Ի րա վա բան նե րը հապ ճեպ
մեր ժում են հան ցա փոր ձի հա մար պա տաս խա -
նատ վու թյու նը, ո րով հետև չգի տեն, որ հան -
ցանք կա տա րե լուն ան մի ջա կա նո րեն ուղղ ված
գոր ծո ղու թյան հա մար (ՀՀ ՔրՕ 34-րդ հոդ.) ո -
րո շիչ է հան ցա գոր ծի պատ կե րա ցու մը, այլ ոչ
թե՝ զուտ օբ յեկ տիվ չա փա նիշ նե րը։

Լու ծու մը: Տ-ն  են թա կա է պա տաս խա -
նատ վու թյան սպա նու թյան փոր ձի հա մար՝ ըստ
ՀՀ ՔրՕ 104-րդ հոդ. 1-ին մա սի և 34-րդ հոդ -
վա ծի։ Դ ռան զան գը սեղ մե լու պա հին Տ-ն  ու -
ներ Օ-ին սպա նե լու դի տա վո րու թյուն, և զան -
գը սեղ մելն սպա նու թյու նը կա տա րե լուն ան մի -
ջա կա նո րեն ուղղ ված գոր ծո ղու թյուն է ՀՀ ՔրՕ
34-րդ հոդ վա ծի ի մաս տով։ Նման հետևու թյա -
նը չի խան գա րում այն, որ Օ-ն դեռ պի տի բա -
ցեր դու ռը, որ պես զի Տ-ն սկ սեր իր ա րար քը։
Ըստ խա ռը սուբ յեկ տիվ-օբ յեկ տիվ տե սու -
թյան՝ հան ցանք կա տա րե լուն ան մի ջա կա նո -
րեն ուղղ ված գոր ծո ղու թյան հա մար ո րո շիչ է,
որ հան ցա գոր ծը հա տում է «Սկ սե ցի՛նք»-ի շե -
մը և ձեռ նար կում է գոր ծո ղու թյուն ներ, ո րոնք,
իր պատ կե րաց մամբ՝ դեպ քե րի ան խո չըն դոտ
զար գաց ման պա րա գա յում ա ռանց էա կան մի -
ջանկ յալ քայ լե րի անհ րա ժեշ տու թյան կհան -
գեց նեն հան ցան քի կա տար մա նը կամ ան մի -
ջա կան տա րա ծա կան ու ժա մա նա կա յին կա -
պի մեջ են հան ցան քի հետ։23 Երբ Տ-ն սեղ մում
էր Օ-ի դռան զան գը, նրա պատ կե րաց մամբ՝
ոչ մի էա կան մի ջանկ յալ քայլ այլևս անհ րա -
ժեշտ չէր Օ-ի մահն ան մի ջա կա նո րեն ա ռա -
ջաց նե լու հա մար։ Ըստ Տ-ի ծրագրի՝ Օ-ն պի -
տի բա ցեր դու ռը և ան մի ջա պես դառ նար ա -
նակն կալ հար ձակ ման զոհ։ Հետևա բար՝ Տ-ի
կար ծի քով՝ Օ-ի կյանքն ան մի ջա կա նո րեն
վտանգ ված էր, և ին քը հա տել էր «Սկ սե ցի՛նք»-
ի շե մը։24 Դա այդ պես չէ, ան շուշտ, դա րա նա -
կալ ման դեպ քում։25 Թաքն ված հան ցա գոր ծը
հենց վստահ չէ, թե զո հը հաս տա՛տ կհայտն վի
նա խա տես ված վայ րում։ Հետևա բար՝ առ կա
չէ անհ րա ժեշտ տա րա ծա կան ու ժա մա նա կա -

յին կա պը, ինչ պես նաև՝ զո հին սպառ նա ցող
ան մի ջա կան վտան գը։26

Հի շի՛ր: Հան ցանք կա տա րե լուն ան մի ջա -
կա նո րեն ուղղ ված գոր ծո ղու թյան հա մար ո րո -
շիչ է հան ցա գոր ծի պատ կե րա ցու մը։ Որ հան -
ցան քի հա ջո ղու թյան հա մար օբ յեկ տի վո րեն
դեռ անհ րա ժեշտ է մեկ այլ ան ձի գոր ծո ղու թյու -
նը՝ հան ցա փոր ձի հա մար խո չըն դոտ չէ։

Դ. Հան ցա փոր ձի ու հան ցա գոր ծու թյու -
նից կա մո վին հրա ժար վե լու հնա րա վո րու թյու -
նը չստու գե լը օբ յեկ տիվ մեղ սագր ման բա ցա -
կա յու թյան դեպ քում

Խն դիր: Տ-ն ս պա նե լու դի տա վո րու թյամբ
կրա կում է Օ-ի վրա։ Բայց Օ-ն միայն ծանր վի -
րա վոր վում է։ Տ-ին խիղ ճը տան ջում է, և նա
միան գա մից շտապ օգ նու թյուն է կան չում Օ-ի
կյան քը փրկե լու հա մար։ Օ-ին պատ գա րա կով
տե ղա փո խե լիս սա նի տար Ս-ն սր տի կաթ ված է
ստա նում ու այդ պատ ճա ռով ձեռ քից բաց է
թող նում պատ գա րա կը։ Ցած ընկ նե լուց Օ-ի վի -
զը կոտր վում է, և նա մա հա նում է։

Տի պիկ սխա լը: Շատ ի րա վա բան ներ չեն
նկա տում, որ այս տեղ առ կա է միայն սպա նու -
թյան փորձ, քա նի որ նրանք հան ցա գոր ծու -
թյունն ա վար տին չհասց նե լը սխալ մամբ հա -
վա սա րեց նում են վտան գա վոր հետևան քի վրա
չհաս նե լուն, բայց դրանք տար բեր բա ներ են։
Իսկ ե թե նրանք հաս կա նում են, որ առ կա է
հան ցա փորձ, ա պա, որ պես կա նոն՝ ժխտում են
հան ցա գոր ծու թյու նից կա մո վին հրա ժա րու մը։

Լու ծու մը: Տ-ն  ըն դա մե նը կա տա րել է սպա -
նու թյան փորձ։ Ա վարտ ված սպա նու թյան հա -
մար պա տաս խա նատ վու թյու նը պետք է մեր ժել,
ո րով հետև հան ցա գոր ծու թյան օբ յեկ տիվ փաս -
տա կազմն ամ բող ջո վին առ կա չէ։27 Թեև հետևան -
քը՝ Օ-ի մա հը, վրա է հա սել սկզբնա կան ծրագրի
հա մա ձայն, և կրա կո ցը նույն պես պատ ճա ռա -
կան է ե ղել հետևան քի հա մար, քա նի որ, առանց
դրա՝ Օ-ին մահ վան ել քով տե ղա փո խե լու կա րիք
չէր լի նի, բայց բա ցա կա յում է փաս տա կազ մի
չգրված հատ կա նի շը՝ օբ յեկ տիվ մեղ սագ րու մը։28
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23 BGHSt 26, 201 (203) = NJW 1976, 58; BGH NStZ 1997, 83; JR 2000, 293 (294); StV 2007, 187.
24 Տե՛ս Wessels/Beulke/Satzger StrafR AT, 49. Aufl. 2019, Rn. 952.
25 Այդ մասին տե՛ս Wessels/Beulke/Satzger StrafR AT, 49. Aufl. 2019, Rn. 953.
26 BGH StV 1989, 526; Rengier StrafR AT, 11. Aufl. 2019, § 34 Rn. 37 f.
27 Zu diesem Erfordernis Wessels/Beulke/Satzger StrafR AT, 49. Aufl. 2019, Rn. 938; Kaspar StrafR AT, 3. Aufl. 2020, § 8 Rn. 11.
28 Հանցագործության օբյեկտիվ փաստակազմում օբյեկտիվ մեղսագրման դերի մասին տե՛ս Rengier StrafR AT, 11. Aufl.

2019, § 13 Rn. 38  ff.
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ՔՐԵԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ

Այս տեղ կարևոր դեր է խա ղում «ոչ սո վո րա կան
պատ ճա ռա կան ըն թաց քը»։ Հետևան քի մեղ սա -
գրու մը հան ցա գոր ծին բա ցառ վում է, ե թե կոնկ -
րետ հետևան քի ա ռա ջա ցու մը դեպ քե րի ոչ սո -
վո րա կան զար գաց ման պատ ճա ռով, ըստ ընդ -
հա նուր կեն սա փոր ձի, այլևս չի կա րող վե րագըր -
վել հան ցա գոր ծին։29 Դա այդ պես է, երբ հան ցա -
գոր ծի փո խա րեն ոչ ոք չէր կա րո ղա նա կան խա -
տե սել հետևան քի ա ռա ջա ցու մը։ Մեր խնդրում
հենց այդ պես է։30 Սա կայն սխալ կլի նի այս տեղ
դա դա րեց նել հան ցան քի ստու գու մը։ Հա կա ռա -
կը՝ պետք է ստու գել հան ցա փոր ձի կա տա րու -
մը։31 Սկզ բում պետք է կարճ ար ձա նագ րել, որ
հան ցանքն ա վար տին չի հա սել օբ յեկ տիվ մեղ -
սագ րե լիու թյան բա ցա կա յու թյան պատ ճա ռով։32

Այ նու հետև պետք է ստու գել ան ձի դի տա վո րու -
թյու նը, հան ցանք կա տա րե լուն ան մի ջա կա նո -
րեն ուղղ ված գոր ծո ղու թյու նը, ինչ պես նաև՝ արար -
քի հա կաի րա վա կա նու թյունն ու ան ձի մեղ քը։

Ի րա վա բան նե րը հա ճախ սխալ են թույլ
տա լիս նաև հան ցա գոր ծու թյու նից կա մո վին
հրա ժար վե լու հար ցում։ Նրանք հապ ճե պո րեն
մեր ժում են հան ցա գոր ծու թյու նից կա մո վին հրա -
ժա րու մը, քա նի որ Տ-ն չի կան խել հան ցան քի
ա վար տին հաս նե լը. չէ՞ որ Օ-ն , ի վեր ջո՝ մա հա -
ցել է։ Բայց ա նար դար կլի ներ հան ցա գոր ծին
զրկել պա տաս խա նատ վու թյու նից ա զատ վե լու
հնա րա վո րու թյու նից այն դեպ քե րում, երբ մեկ
եր րորդն է (Ս-ն) նա խա պես այլ կերպ ա ռա ջաց -
նում հետևան քն ու դրա նով խա փա նում հան -
ցա գոր ծի ձեռ նար կած փրկա րա րա կան գոր ծո -
ղու թյուն նե րը։33 Հետևա բար՝ Տ-ն  ան մի ջա պես
շտապ օգ նու թյուն կան չե լու մի ջո ցով կա մո վին
հրա ժար վել է հան ցա գոր ծու թյու նից34 ու են թա -
կա չէ պա տաս խա նատ վու թյան (ՀՀ ՔրՕ 36-
րդ հոդ. 2-րդ մաս)։

Հի շի՛ր: Ե թե բա ցա կա յում է հետևան քի օբ -
յեկ տիվ մեղ սագ րու մը, ա պա ա վարտ ված հան -

ցա գոր ծու թյու նը մեր ժե լուց հե տո պետք է ստու -
գել հան ցա փոր ձը։ Հան ցա փոր ձի ստուգ ման
շրջա նա կում մեղ քից հե տո պետք է ստու գել
հան ցա գոր ծու թյու նից կա մո վին հրա ժա րու մը՝
ըստ ՀՀ ՔրՕ 36-րդ հոդ. 1-ին մա սի։

Ե. Ան ձը չու նի ե րաշ խա վո րի կար գա վի -
ճակ, ե թե նրա սկզբնա կան ա րարքն ար դա -
րաց ված է անհ րա ժեշտ պաշտ պա նու թյամբ

Խն դիր: Տ-ն  ա ռանց որևէ հիմ քի հար ձակ -
վում է Ա-ի վրա։ Ի րեն պաշտ պա նե լու հա մար
Ա-ն բ ռունց քով հար վա ծում է Տ-ի դեմ քին ու
փախ չում։ Տ-ն  ան հա ջող կեր պով ընկ նում է
գետ նին ու մա հա նում։ Նրան հնա րա վոր կլի -
ներ փրկել, ե թե Ա-ն շ տապ օգ նու թյուն կան չեր։

Տի պիկ սխա լը: Ո րոշ ի րա վա բան ներ հաս -
տա տում են Ա-ի ե րաշ խա վո րի կար գա վի ճա կը
և նրա պա տաս խա նատ վու թյունն ան գոր ծու -
թյամբ կա տար ված սպա նու թյան հա մար՝ մտա -
ծե լով, թե Ա-ն Տ-ին թո ղել է ա նօգ նա կան վի ճա -
կում, ո րի մեջ ինքն է նրան դրել։

Լու ծու մը: ՀՀ ՔրՕ 9-րդ հոդ. 1-ին մա սը
բա ռա ցիո րեն ա սում է, որ ան ձը կա րող է քրեա -
կան պա տաս խա նատ վու թյան են թարկ վել նաև
ո չինչ չա նե լու (ան գոր ծու թյան) պատճառով։
Բայց, քա նի որ ո չինչ չա նե լու հա մար մար դուն
պատ ժելն ինք նին հաս կա նա լի չէ, ուս տի դրա
հա մար պետք է լուրջ պատ ճառ։ Եվ այդ պատ -
ճա ռը կոնկ րետ ի րա վի ճա կում նրա գոր ծե լու
պար տա կա նու թյունն է։ Այդ պար տա կա նու թյու -
նը կա րող է բխել օ րեն քից, պայ մա նագ րից, ա -
ռանձ նա հա տուկ վստա հու թյան հա րա բե րու թյու -
նից, նաև՝ ան ձի սկզբնա կան ա րար քից, երբ
նա ու րի շին իր ոչ ի րա վա չափ գոր ծո ղու թյուն -
նե րով վտան գի մեջ է գցում։ Այս վեր ջին դեպ -
քում անձն ստանձ նում է ե րաշ խա վո րի կար -
գա վի ճակ, ո րը նրա հա մար ստեղ ծում է գոր ծե -
լու պար տա կա նու թյուն՝ օգ նե լու վտան գի մեջ
գտնվո ղին։35 Չօգ նե լու դեպ քում, ե թե, օ րի նակ՝
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29 BGHSt 3, 62 (64); OLG Stuttgart JZ 1980, 618 (619  f.).
30 Wessels/Beulke/Satzger StrafR AT, 49. Aufl. 2019, Rn. 300.
31 Թե ինչպես պետք է ստուգել հանցափորձը՝ տե՛ս Rengier StrafR AT, 11. Aufl. 2019, § 13 Rn. 1 f.
32 Անշուշտ, պետք է նաև հիշատակել, որ հանցափորձը պատժելի է ըստ ՀՀ ՔրՕ 34-րդ հոդվածի։
33 Noltensmeier/Henn JA 2010, 269 (270); Schönke/Schröder/Eser/Bosch, 30. Aufl. 2019, StGB § 34 Rn. 70.
34 Կամավորության մասին տե՛ս Fischer, 66. Aufl. 2019, StGB § 24 Rn. 18 ff., 35; Lackner/Kühl/Heger, 29. Aufl. 2018,

StGB § 24 Rn. 16 ff.
35 Rengier StrafR AT, 11. Aufl. 2019, § 50 Rn. 70; Lackner/Kühl/Heger, 29. Aufl. 2018, StGB § 13 Rn. 13; Fischer, 66. Aufl.

2019, StGB § 13 Rn. 52; zu Ausnahmen von einem Pflichtwidrigkeitserfordernis Rengier StrafR AT, 11. Aufl. 2019, § 50
Rn. 91 ff.; zu den verschiedenen Theorien einer Ingerenz-Garantenstellung Hillenkamp/Cornelius, 32 Probleme aus dem
Strafrecht AT, 15. Aufl. 2017, 247 ff. Rn. 2.



տու ժո ղը մա հա նա, նա պա տաս խա նատ վու -
թյան կեն թարկ վի ուղ ղա կի սպա նու թյան հա -
մար՝ ըստ ՀՀ ՔրՕ 104-րդ հոդ վա ծի (ոչ իս կա -
կան ան գոր ծու թյամբ կա տար ված հան ցա գոր -
ծու թյուն), այլ ոչ թե ՀՀ ՔրՕ 128-րդ հոդ վա ծով
(իս կա կան ան գոր ծու թյամբ կա տար ված հան -
ցա գոր ծու թյուն)։ Մեր խնդրում Ա-ն  են թա կա չէ
պա տաս խա նատ վու թյան ան գոր ծու թյամբ կա -
տար ված սպա նու թյան հա մար, քա նի որ նա
նկա րագր ված ի րա վի ճա կում չու նի ե րաշ խա վո -
րի կար գա վի ճակ։ Նման կար գա վի ճա կի նա -
խա պայ մա նը, ինչ պես նշվեց, սկզբնա կան ոչ
ի րա վա չափ ա րարքն է։ Բայց Ա-ի ա րարքն ար -
դա րաց ված էր անհ րա ժեշտ պաշտ պա նու թյամբ
(ՀՀ ՔրՕ 42-րդ հոդ. 1-ին մաս)։ Գե րիշ խող
կար ծի քը նման դեպ քե րում մեր ժում է ե րաշ -
խա վո րի կար գա վի ճա կը,36 քա նի որ հա կա ռակ
դեպ քում հա կա սու թյուն կա ռա ջա նա անհ րա -
ժեշտ պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քի հետ։ Չէ՞
որ հար ձակ վողն ինքն է իր հա կաի րա վա կան
ա րար քով ստեղ ծում հա կա հար ձակ ման վտանգ։
Բա ցի այդ՝ ե րաշ խա վո րի կար գա վի ճա կի դեպ -
քում հար ձակ վողն ա վե լի պաշտ պան ված կլի -
նի, քան ա ռանց մեղ քի ա նօգ նա կան վի ճա կում
հայտն ված մեկ ու րի շը։37 Այ նու հետև ան գոր ծու -
թյուն դրսևո րող մի եր րորդ անձ ա վե լի ար տո -
նյալ վի ճա կում կլի նի հար ձակ վո ղի առն չությամբ,
քան պաշտ պան վո ղը, քա նի որ եր րորդ ան ձը
են թա կա է պա տաս խա նատ վու թյան միայն ՀՀ
ՔրՕ 128-րդ հոդ վա ծով։ Այդ պատ ճա ռով պաշտ -
պան վո ղը նույն պես պի տի նման ի րա վի ճա կում
ու նե նա միայն օգ նե լու ընդ հա նուր պար տա կա -
նու թյուն՝38 ըստ ՀՀ ՔրՕ 128-րդ հոդ վա ծի։

Հի շի՛ր: Պետք է մեր ժել ե րաշ խա վո րի կար -
գա վի ճակն անհ րա ժեշտ պաշտ պա նու թյամբ
ար դա րաց ված սկզբնա կան ա րար քի դեպ քում։
Բայց ան ձը շա րու նա կում է կրել օգ նե լու ընդ -

հա նուր պար տա կա նու թյուն՝ ըստ ՀՀ ՔրՕ 128-
րդ հոդ վա ծի։

Զ. Չի կա րե լի հապ ճե պո րեն ժխտել տու -
ժո ղի հա մա ձայ նու թյու նը, որն ար դա րաց նում
է հան ցա վո րի ա րար քը

Խն դիր: 16-ամ յա աղջ նակ Մ-ն  ո րո շում է
քթին փիր սինգ ա նել։ Փիր սինգ ա նող Տ-ի մոտ
նա լրաց նում է մի ձևա թուղթ, ո րում նշում է, թե
չա փա հաս է, հա մա ձայն է փիր սին գին, և ստո -
րագ րում է։ Երբ Մ-ն վե րա դառ նում է տուն, նրա
ծնող նե րը սար սա փում են ու ցան կա նում են ի -
մա նալ, թե ո՛վ է ի րենց դստերն այդ պես «այ -
լան դա կել»։ Նրանց կար ծի քով՝ այդ ա րար քը
պի տի որ պատ ժե լի լի նի։39

Տի պիկ սխա լը: Տու ժո ղի հա մա ձայ նու թյունն
ստու գե լիս կա եր կու սխալ թույլ տա լու վտանգ։
Շա տե րը կար ծում են, թե ան ձի ա րարքն ար -
դա րաց նող այս հիմքն ի րա կա նում ոչ մի նշա -
նա կու թյուն չու նի, քա նի որ ամ րագր ված չէ
ՔրՕ-ում, այ նինչ առ կա է սո վո րու թա յին ի րա -
վուն քում։40 Բա ցի այդ՝ Մ-ի ան չա փա հա սու թյու -
նը դեռ չի նշա նա կում, թե նա ու նակ չէ տա լու
իր հա մա ձայ նու թյու նը։

Լու ծում: Տ-ն Մ-ին փիր սինգ ա նե լով՝ նրան
պատ ճա ռել է մարմ նա կան վնաս վածք։41 Ա ռա -
ջին սխալն այն կլի նի, որ ա րար քի հա կաի րա -
վա կա նու թյունն ստու գե լիս ան տես վի տու ժո ղի
հա մա ձայ նու թյու նը՝ իբրև Տ-ի ա րարքն ար դա -
րա րաց նող հիմք, այն պատ ճա ռա բա նու թյամբ,
թե նման հիմք նա խա տես ված չէ ՔրՕ-ում։ Ո -
րով հետև տու ժո ղի հա մա ձայ նու թյունն ա րարքն
ար դա րաց նող չգրված և միայն սո վո րու թա յին
ի րա վուն քում առ կա հիմք է։42 Բա ցի այդ՝ Մ-ի
սահ մա նա փակ գոր ծու նա կու թյու նը (ՀՀ ՔաղՕ
30-րդ հոդ.) դեռ բա վա րար հիմք չէ պար տա -
դիր կեր պով ժխտե լու ի րեն վնա սող ա րարք նե -
րին հա մա ձայ նու թյուն տա լու նրա ու նա կու թյու -
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36 Wessels/Beulke/Satzger StrafR AT, 49. Aufl. 2019, Rn. 1198; Roxin StrafR AT II, 2003, § 32 Rn. 181 ff.; Kühl StrafR AT, 8.
Aufl. 2017, § 18 Rn. 94 f.

37 Rengier StrafR AT, 11. Aufl. 2019, § 50 Rn. 77.
38 Fischer, 66. Aufl. 2019, StGB § 13 Rn. 54.
39 Rengier StrafR AT, 11. Aufl. 2019, § 23 Rn. 1.
40 Կա նաև կարծիք, որ տուժողի համաձայնությունը բացառում է փաստակազմը, այլ ոչ թե հակաիրավականությունը։

Տե՛ս Rengier StrafR AT, 11. Aufl. 2019, § 23 Rn. 2. Im Sinne der aA etwa Roxin StrafR AT I, 4. Aufl. 2006, § 13 Rn. 12 ff.,
§ 18 Rn. 3.

41 Փիրսինգը զուտ կոսմետիկ բնույթի է ու այդ պատճառով բժշկական միջամտություն չէ։ Տե՛ս Lackner/Kühl/Kühl, 29.
Aufl. 2018, StGB § 223 Rn. 10.

42 Rengier StrafR AT, 11. Aufl. 2019, § 23 Rn. 1; MüKoStGB/Hardtung, Münchener Kommentar zum StGB, 3. Aufl. 2017, §
228 Rn. 1.
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նը, ո րով հետև իբր թե դրա հա մար անհ րա -
ժեշտ է նրա ծնող նե րի հա մա ձայ նու թյու նը։
Քրեա կան ի րա վուն քում ան վի ճե լիո րեն հա մա -
ձայ նու թյուն տա լու ու նակ է նա, ով իր մտա վոր
ու բա րո յա կան հա սու նու թյան հի ման վրա կա -
րող է հաս կա նալ ու պատ շաճ գնա հա տել մի -
ջամ տու թյան նշա նա կու թյունն ու ծա վա լը, ընդ
ո րում՝ ինչ քան ա վե լի ծան րակ շիռ է մի ջամ տու -
թյու նը, և ինչ քան ա վե լի դժվար է կան խա տե -
սել դրա հետևանք նե րը, այն քան ա վե լի խիստ
են պա հանջ նե րը։43 Փիր սին գի դեպ քում, ո րը
միայն կար ճատև ցավ է պատ ճա ռում, և ո րի ա -
ռա ջաց րած վնաս ված քը լիո վին բուժ վում է,
պետք է ել նել 16-ամ յա Մ-ի՝ հա մա ձայ նու թյուն
տա լու ու նա կու թյու նից։44 Տ-ն  են թա կա չէ քրեա -
կան պա տաս խա նատ վու թյան։

Հի շի՛ր: Տու ժո ղի հա մա ձայ նու թյու նը՝ իբրև
ար դա րաց նող հիմք, հիմն ված է միայն սո վո -
րու թա յին ի րա վուն քի վրա։ Քրեա կան ի րա վուն -
քում հա մա ձայ նու թյուն տա լու ու նա կու թյու նը չի
գնա հատ վում քա ղա քա ցիաի րա վա կան գոր ծու -
նա կու թյան հի ման վրա, ոչ էլ դրա հա մար կան
հստակ տա րի քա յին սահ ման ներ։

Է. Չի կա րե լի ժխտել անհ րա ժեշտ պաշտ -
պա նու թյան ի րա վուն քը (ՀՀ ՔրՕ 42-րդ հոդ.)
անհ րա ժեշտ պաշտ պա նու թյան այն սադրան -
քի դեպ քում, ո րը կա տար վել է ա նուղ ղա կի
դի տա վո րու թյամբ

Խն դիր: Ուղևոր Տ-ն  ու զում է հան գիստ
երթևե կել գնաց քում և այդ պատ ճա ռով փոր -
ձում է բազ մա թիվ հա կաի րա վա կան վի րա վո -
րանք նե րի մի ջո ցով իր վա գո նից վռնդել բարձր
ե րաժշ տու թյուն լսող Օ-ին։ Ինչ պես որ Տ-ն գի -
տակ ցում էր ու վեր ջին հաշ վով հա մա ձայն էր՝
Օ-ն վե րին աս տի ճա նի կա տա ղում է ու բռնում
Տ-ի կո կոր դից։ Քա նի որ Օ-ից խու սա փե լու փոր -
ձերն ու օգ նու թյան կան չերն ա պարդ յուն են լի -
նում, Տ-ն գր պա նի դա նա կով հար վա ծում է Օ-ի
փո րին։ Վեր ջինս բաց է թող նում Տ-ին։45

Տի պիկ սխա լը: Ա նուղ ղա կի դի տա վո րու -
թյամբ հրահր ված ոտնձ գու թյան պատ ճա ռով
շա տե րը հապ ճե պո րեն մեր ժում են Տ-ի ա րար -
քի ար դա րա ցումն անհ րա ժեշտ պաշտ պա նու -
թյամբ։

Լու ծու մը: Տ-ի ա րար քը (դա նա կա հա րու -
թյու նը) ար դա րաց ված է անհ րա ժեշտ պաշտ -
պա նու թյամբ։ Ան վի ճե լիո րեն, Օ-ի ա րարքն առ -
կա հա կաի րա վա կան ոտնձ գու թյուն է Տ-ի կյան -
քի ու ա ռող ջու թյան նկատ մամբ։ Այդ ոտնձ գու -
թյունն իր հեր թին ար դա րաց ված չէր անհ րա -
ժեշտ պաշտ պա նու թյամբ, քա նի որ Տ-ի վի րա -
վո րանք ներն ար դեն ա վարտ վել էին։ Դա նա -
կով հար վա ծը նաև անհ րա ժեշտ էր պաշտ պան -
վե լու հա մար, քա նի որ օգ նու թյան կան չերն ու
խու սա փե լու փոր ձերն ա պարդ յուն էին ու այդ -
պի սով՝ պաշտ պա նու թյան հա մար ոչ պի տա նի։
Ըստ այ սօր վա գե րիշ խող կար ծի քի՝46 սադրանք
ա նո ղը (Տ-ն) չի կա րող օգտ վել անհ րա ժեշտ
պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քից միայն ուղ ղա կի
դի տա վո րու թյամբ սադրանքի դեպ քում,47 այ -
սինքն՝ երբ նա ոտնձ գու թյուն է հրահ րում՝ օբ -
յեկ տի վո րեն առ կա անհ րա ժեշտ պաշտ պա նու -
թյան վի ճա կի քո ղի տակ ոտնձ գո ղին վնա սե լու
նպա տա կով։48 Անհ րա ժեշտ պաշտ պա նու թյան
ի րա վուն քի մերժ ման պատ ճա ռը, նախ, պաշտ -
պա նու թյան կա րի քի բա ցա կա յու թյունն է (ան -
հա տա կան պաշտ պա նու թյան սկզբունք), քա նի
որ հրահ րո ղը հենց ի՛ն քը ցան կա նում է ոտնձ -
գու թյան են թարկ վել։49 Բա ցի այդ՝ սադրանք ա -
նո ղը չա րա շա հում է անհ րա ժեշտ պաշտ պա -
նու թյան ի րա վուն քը, ուս տի չպետք է կա րո ղա -
նա օգտ վել դրա դրա կան կող մե րից։ Հա կաի -
րա վա կան ե ղա նա կով հրահր ված անհ րա ժեշտ
պաշտ պա նու թյան մյուս բո լոր դեպ քե րի՝ նե -
րառ յալ ա նուղ ղա կի դի տա վո րու թյամբ սադ րան -
քի հա մար50 գե րիշ խող կար ծի քը ոչ թե մեր ժում
է անհ րա ժեշտ պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քը,
այլ՝ սոսկ սահ մա նա փա կում է պաշտ պա նա կան
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43 BGH NStZ 2018, 537; Wessels/Beulke/Satzger StrafR AT, 49. Aufl. 2019, Rn. 568; Exner JURA 2013, 103 (104 ff.).
44 Տե՛ս Rengier StrafR AT, 11. Aufl. 2019, § 23 Rn. 19.
45 Ըստ BGH NJW 1996, 2315։
46 Տե՛ս Rengier StrafR AT, 11. Aufl. 2019, § 18 Rn. 86; anders die Einschätzung bei NK-StGB/Paeffgen/Zabel, 5. Aufl. 2017,

Vor § 32 Rn. 146 mwN.
47 BGH NStZ 2019, 263; Kühl StrafR AT, 8. Aufl. 2017, § 7 Rn. 228.
48 Rengier StrafR AT, 11. Aufl. 2019, § 18 Rn. 84; Wessels/Beulke/Satzger StrafR AT, 49. Aufl. 2019, Rn. 534.
49 Kaspar StrafR AT, 3. Aufl. 2020, § 5 Rn. 207; LK-StGB/Rönnau/Hohn, Leipziger Kommentar zum StGB, 13. Aufl. 2019, §

32 Rn. 252 f.
50 Kaspar StrafR AT, 3. Aufl. 2020, § 5 Rn. 210; Kühl StrafR AT, 8. Aufl. 2017, § 7 Rn. 250.



գոր ծո ղու թյուն նե րը։ Ըստ քաջ հայտ նի «ե րեք
աս տի ճա նի տե սու թյան»՝51 սադրանք ա նողն
ի րա վունք չու նի միան գա մից անց նե լու (նոր մալ
դեպ քե րում թույ լատ րե լի) ագ րե սիվ պաշտ պա -
նու թյան (3-րդ  աս տի ճան)։ Սկզ բում նա պար -
տա վոր է փոր ձել խու սա փել ոտն ձու թյու նից կամ
փախ չել (1-ին աս տի ճան, այս տեղ, բնա կա նա -
բար, այլևս չի կա րող կի րառ վել ՀՀ ՔրՕ 42-րդ
հոդ. 3-րդ մա սը) և, ե թե այդ փոր ձերն ա պարդ -
յուն են լի նում՝ դի մել միայն պա սիվ պաշտ պա -
նա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի (2-րդ  աս տի ճան),
ո րոնց դեպ քում, որ պես կա նոն, թույ լատ րե լի է
ոտնձ գո ղին սոսկ թեթև վնաս վածք ներ պատ -
ճա ռե լը։52 Ոչ ուղ ղա կի դի տա վո րու թյամբ հրահր -
ված անհ րա ժեշտ պաշտ պա նու թյան դեպ քե -
րում անհ րա ժեշտ պաշտ պա նու թյան ի րա վունքն
ամ բող ջո վին մեր ժե լու դեմ խո սում է այն, որ
այս տեղ սադրիչը պաշտ պա նու թյան կա րիք ու -
նի, քա նի որ նա վստահ չէ, որ սադրանքի են -
թարկ վո ղը հաս տա՛տ կհար ձակ վի իր վրա։ Բա -
ցի այդ՝ այս դեպ քում ի րա վուն քի չա րա շա հումն
այդ քան էլ ակն հայտ չէ, ինչ պես որ ուղ ղա կի
դի տա վո րու թյամբ սադրանքի դեպ քում։53 Մեր
խնդրում Տ-ի պաշտ պա նու թյու նը միայն սահ -
մա նա փակ ված էր, այլ ոչ թե ար գել ված։ Քա նի

որ ոտնձ գու թյու նից խու սա փե լու և պա սիվ կեր -
պով պաշտ պան վե լու փոր ձե րը (1-ին և 2-րդ
աս տի ճան) ա նօ գուտ էին, ուստի Տ-ն դրա նից
հե տո ի րա վունք ու ներ դի մե լու ագ րե սիվ պաշտ -
պա նու թյան՝ դա նա կով Օ-ի փո րին հար վա ծե լու
մի ջո ցով (3-րդ  աս տի ճան)։ Ե թե փա խուս տի
կամ այլ ան ձանց օգ նու թյու նից օգտ վե լու հնա -
րա վո րու թյուն լի ներ, ա պա Տ-ի ա րար քը (դա -
նա կով հար վա ծե լը) այլևս ար դա րաց ված չէր
լի նի անհ րա ժեշտ պաշտ պա նու թյան ի րա վուն -
քով։

Հի շի՛ր: Անհ րա ժեշտ պաշտ պա նու թյան ոչ
բո լոր դի տա վոր յալ սադրանքներն են հան գեց -
նում անհ րա ժեշտ պաշտ պա նու թյան ի րա վուն -
քի մերժ ման։ Ա նուղ ղա կի դի տա վո րու թյամբ կա -
տար ված սադրանքի դեպ քում գե րիշ խող կար -
ծի քը սոսկ սահ մա նա փա կում է անհ րա ժեշտ
պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քը «ե րեք աս տի ճա -
նի տե սու թյան» մի ջո ցով։ Ըստ այդ տե սու թյան՝
ագ րե սիվ պաշտ պա նու թյու նը թույ լատ րե լի է
միայն այն դեպ քում, երբ փախ չե լու կամ պա -
սիվ պաշտ պա նա կան գոր ծո ղու թյուն նե րով
ոտնձ գու թյու նից խու սա փե լու փոր ձե րը ձա խող -
վում են։
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51 Jahn JuS 2006, 466 (467); Wessels/Beulke/Satzger StrafR AT, 49. Aufl. 2019, Rn. 537.
52 Rengier StrafR AT, 11. Aufl. 2019, § 13 Rn. 56, 80; Satzger/Schluckebier/Widmaier/Rosenau, 4. Aufl. 2019, StGB § 32 Rn.

30; Stuckenberg JA 2002, 172 (174).
53 BGHSt 24, 356 (359) = NJW 1972, 1821; BGHSt 39, 374 (379) = NJW 1994, 871; BGH NStZ 1997, 194 f.; Kaspar StrafR

AT, 3. Aufl. 2020, § 5 Rn. 210; Satzger/Schluckebier/Widmaier/Rosenau, 4. Aufl. 2019, StGB § 32 Rn. 46.



11

ՔՐԵԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ

Օ
Ր

Ի
Ն

Ա
Կ

Ա
Ն

Ո
Ւ

Թ
Յ

Ո
Ւ

Ն
  №

1
2

1
  2

0
2

1

ԱՐՄԻՆԵ ԱՂԱՍՅԱՆ 
ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիրի ակադեմիայի 
քրեական իրավունքի և քրեաբանության ամբիոնի ասիստենտ, 
ոստիկանության ավագ լեյտենանտ 
____________________________________________________________________________________________________________

ԹՄՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԵՎ ՀՈԳԵՄԵՏ (ՀՈԳԵՆԵՐԳՈՐԾՈՒՆ)
ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԱՊՕՐԻՆԻ ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ

ՀԱԿԱԶԴՄԱՆ ՈՐՈՇ ՀԱՐՑԵՐԻ ՇՈՒՐՋ

Ժա մա նա կա կից աշ խար հում թմրա մո լու -
թյու նը մե ծա գույն չա րիք է և սո ցիու մը ներ սից
քայ քա յող գոր ծոն, ո րը խարխ լում է հա սա րա -
կու թյան բա րո յա կան ար ժեք նե րի գա ղա փա րա -
խո սա կան հիմ քե րը, խո չըն դո տում ըն տա նի քի
ձևա վոր ման, ան չա փա հաս նե րի ի րա վա կան և
բա րո յա կան դաս տիա րա կու թյան ինս տի տուտ -
նե րի արդ յու նա վետ ի րա կա նաց ումը, նաև՝ մի
շարք վտան գա վոր հի վան դու թյուն նե րի ա ռա -
ջաց ման և տա րած ման, ինչ պես և ո րոշ հան -
ցա գոր ծու թյուն նե րի դե տեր մի նանտ է։ Այս երևույ -
թի կան խար գել ման մի ջո ցա ռում նե րի հիմ նախն -
դիր նե րի մշտա դի տարկ ման անհ րա ժեշ տու թյու -
նը պայ մա նա վոր ված է դրա վտան գա վո րու -
թյան բնույ թով և աս տի ճա նով, որն ար տա -
հայտ վում է այն հա սա րա կա կան հա րա բե րու -
թյուն նե րի խախտ մամբ, ո րոնք ա պա հո վում են
մարդ կա յին կարևոր սո ցիա լա կան ար ժեք նե րի
պաշտ պա նու թյու նը և միա վոր վում են «բնակ -
չու թյան ա ռող ջու թյան ան վտան գու թյուն» հաս -
կա ցու թյան մեջ: 

Թմ րա մի ջոց նե րի և հո գե մետ (հո գե ներ -
գոր ծուն) նյու թե րի շրջա նա ռու թյան դեմ պայ -
քա րի քա ղա քա կա նու թյու նը, խորհր դա յին ժա -
մա նա կաշր ջա նի հա մե մատ, էա կան փո փո խու -
թյուն ներ է ունեցել, մաս նա վո րա պես՝ խիստ
պատ ժա մի ջոց նե րը փո խա րին վել են մի ջազ -
գայ նո րեն ըն դուն ված ա ռա վել մեղմ պատ ժա -
տե սակ նե րով։ Դա են վկա յում 2008 թվա կա նի
մա յի սի 26-ին կա տար ված օ րենսդ րա կան փո -
փո խու թյուն նե րը, ո րոնց արդ յուն քով՝ ՀՀ քրեա -
կան օ րենս գրքի՝ թմրա մի ջոց ներ գոր ծա ծե լու
հա մար պա տաս խա նատ վու թյուն սահ մա նող
271-րդ հոդ վա ծը ճա նաչ վել է ու ժը կորց րած։
Փո խա րե նը՝ վե րոնշ յալ ա րար քի հա մար պա -
տաս խա նատ վու թյուն է սահ ման վել «Վար չա -
կան ի րա վա խախ տում նե րի վե րա բեր յալ» ՀՀ

օ րենս գրքով (այ սու հետ՝ ՎԻՎՕ), ո րի 441 հոդ -
վա ծի հա մա ձայն՝

 ա ռանց ի րաց նե լու նպա տա կի մանր չա -
փե րով թմրա մի ջոց ներ կամ հո գե մետ
նյու թեր ա պօ րի նի պատ րաս տե լը, վե -
րամ շա կե լը, ձեռք բե րե լը, պա հե լը, փո -
խադ րե լը կամ ա ռա քե լն ա ռա ջաց նում
են տու գան քի նշա նա կում` նվա զա գույն
աշ խա տա վար ձի եր կու հար յու րա պա տի -
կից չորս հար յու րա պա տի կի չա փով,

 նույն ա րարք նե րը մեկ տար վա ըն թաց -
քում կրկին ան գամ կա տա րե լը ա ռաջաց -
նում է տու գան քի նշա նա կում` նվա զա -
գույն աշ խա տա վար ձի չորս հար յու րապա -
տի կից ութ հար յու րա պա տի կի չա փով:

Եվ, ՎԻՎՕ-ի 442 հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ 
1. Ա ռանց բժշկի նշա նակ ման թմրա մի ջոց -

ներ կամ հո գե մետ (հո գե ներ գոր ծուն) նյու թեր
գոր ծա ծե լը ա ռա ջաց նում է տու գան քի նշա նա -
կում` նվա զա գույն աշ խա տա վար ձի հար յու րա -
պա տի կից եր կու հար յու րա պա տի կի չա փով:

2. Նույն ա րար քը մեկ տար վա ըն թաց քում
կրկին ան գամ կա տա րե լը ա ռա ջաց նում է տու -
գան քի նշա նա կում` նվա զա գույն աշ խա տա վար -
ձի եր կու հար յու րա պա տի կից չորս հար յու րա պա -
տի կի չա փով: 

3. Այն ան ձը, որ ա ռանց բժշկի նշա նակ -
ման թմրա մի ջոց ներ կամ հո գե մետ (հո գե ներ -
գոր ծուն) նյու թեր գոր ծա ծե լու կա պակ ցու թյամբ
բժշկա կան օգ նու թյուն ստա նա լու հա մար կա -
մո վին դի մել է հա մա պա տաս խան բժշկա կան
կազ մա կեր պու թյուն, ա զատ վում է սույն հոդ -
վա ծով նա խա տես ված ի րա վա խախտ ման հա -
մար վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյու նից: 

Օ րենսդ րա կան հիշ յալ փո փո խու թյան արդ -
յուն քով՝ ի րա կա նաց ված մեղմ պատ ժի կի րառ -
ման քա ղա քա կա նու թյու նը՝ որ պես քննարկ վող



երևույ թի կան խար գել ման կամ վե րաց ման դեմ
պայ քա րի չա փո րո շիչ, ոչ արդ յու նա վետ հա մա -
րե լով, կար ծում ենք՝ ա ռա վել ի րա տե սա կան է
որ պես հիմ նա քար դի տել դրա ար մա տա պես
ոչն չաց ման մի տու մը՝ վերս տին քրեա կա նաց -
նե լով թմրա մի ջոց նե րի գոր ծա ծու մը: 

Ինչ պես նշել է Վ.Մ Կո գա նը՝ «այ սօր վա օ -
րեն քը վաղ վա բա րո յա կա նու թյունն է»1: 

Նշ ված ա րար քի քրեա կա նաց ման պա հանջ -
մուն քը պայ ման ներ է ստեղ ծում Հա յաս տա նի
Հան րա պե տու թյու նում ի րա վա կան և բա րո յա -
կան ար ժեք նե րի հա մա չա փու թյան և ան հա տի,
հա սա րա կու թյան, պե տու թյան միաս նա կան ռեգ -
րե սիա յի ա պա հով ման հա մար: 

Նախ՝ նշենք, որ թմրա մի ջոց նե րի և հո գե -
մետ (հո գե ներ գոր ծուն) նյու թե րի ա պօ րի նի
շրջա նա ռու թյան կան խար գել ման ընդ հա նուր
մի ջո ցա ռում նե րի ար դի հա մա կար գում կարևոր
նշա նա կու թյուն ու նի քրեաի րա վա կան դաշ տից
դուրս գտնվող օ րի նա կան շրջա նա ռու թյան
նկատ մամբ պատ շաճ հսկո ղու թյան ի րա կա -
նա ցու մը, մաս նա վո րա պես՝ բժշկա կան և դե -
ղա գոր ծա կան հաս տա տու թյուն նե րում: Այդ
հաս տա տու թյուն նե րի աշ խա տա կից նե րը եր -
բեմն հան ցա վոր գոր ծարք նե րի մեջ են մտնում
թմրա մոլ նե րի հետ, հափշ տա կում են թմրա մի -
ջոց նե րով սրվակ նե րը և վա ճա ռում թմրա մոլ -
նե րին2:

Ինչ վե րա բե րում է թմրա մի ջո ցից կախ վա -
ծու թյուն ու նե ցող ան ձին՝ թեև վեր ջինս հա մար -
վում է «հի վանդ», ում անհ րա ժեշտ է պե տու -
թյան և հա սա րա կու թյան ա ջակ ցու թյու նը, այ -
նուա մե նայ նիվ, պետք է փաս տել, որ նա, մինչ
թմրա մի ջոց գոր ծա ծե լը և կախ վա ծու թյուն ձեռք
բե րե լը, ե ղել է գի տա կից, ա ռողջ բա նա կա նու -
թյամբ օժտ ված անձ, ով լիո վին կա րող էր ղե -
կա վա րել իր ցան կու թյուն ներն ու գոր ծո ղու -
թյուն նե րը և զերծ մնալ նման հետևանք նե րից,
ինչ պես, օ րի նակ՝ դա կա րող էր ա նել հե տիոտ -
նին ավ տո մե քե նա յով վրաեր թի են թար կած ան -
ձը՝ ալ կո հոլ գոր ծա ծե լուց ա ռաջ: Բա ցի այդ՝ ան -
հա տա կան դրդա պատ ճառ ները, ա ռան ձին վերց -
ված, անհ րա ժեշտ, բայց հա ճախ ոչ բա վա րար

պայ ման ներ են հո գե ներ գոր ծուն նյու թե րի գոր -
ծած ման ա ռա ջին փոր ձե րն սկսե լու հա մար: Որ -
պես զի ան ձը փոր ձի որևէ թմրա մի ջոց կամ հո -
գե մետ նյութ՝ հա ճախ նրան անհ րա ժեշտ է
նպաս տող ար տա քին մի ջա վայր, ինչ պի սիք են՝
ըն կեր նե րի ազ դե ցու թյու նը, թմրա մի ջոց նե րի և
կոնկ րետ թմրա մի ջոց գոր ծա ծե լու տա րած վա -
ծու թյու նը, անձ նա կան կամ կեն ցա ղա յին դժվա -
րու թյուն նե րը: Շատ հա ճախ ե րի տա սարդ նե րը,
հատ կա պես՝ դե ռա հա սու թյան շրջա նում, հան -
դի պում են թմրա մի ջոց գոր ծա ծող նե րի և հայտն -
վում վեր ջին նե րիս խմբե րում, ին չի պատճառով
տե ղի է ու նե նում թե՛ ֆի զի կա կան և թե՛ հո գե -
կան ա ռող ջու թյան խե ղում: Թմրա մոլ նե րի մեծ
մա սին բնո րոշ է ցի նիզ մը. նրանք ա մեն կերպ
փոր ձում են ի րենց ա րա տա վոր սո վո րույ թի մեջ
ներգ րա վել եր րորդ սերն դին՝ հա ճույք ստա նա -
լով նրանց գայ թակ ղե լուց: Դա ի րենց հո գե կան
բա վա րար վա ծու թյուն է պատ ճա ռում, միևնույն
ժա մա նակ՝ գի տակ ցա բար կամ ան գի տակ ցա -
բար նպաս տում թմրա բիզ նե սի զար գաց մա նը:
Ինչ պես նշում է Զիգ մունդ Ֆրոյ դը. «Թմ րա մո -
լու թյու նը ծա գում Է ո րո շա կի սո ցիա լա կան պայ -
ման նե րում և դե տեր մի նա վոր ված Է ան ձի և՛
ապ րե լա կեր պով, և՛ կեն սա բա նա կան նա խա -
դրյալ նե րով ու դաս տիա րա կու թյամբ»3:

Այս պի սով՝ այն փաս տը, որ թմրա մո լու թյու -
նը սեր տո րեն կապ ված է հան ցա վո րու թյան
հետ, ան հեր քե լի է. նախ՝ այն հան գա ման քը,
որ գոր ծա ծե լը որևէ քրեաի րա վա կան հետևանք
չի ա ռա ջաց նում, ան ձի մեջ ա ռաջացնում է հե -
տաքրք րու թյուն, ինք նա հաս տատ ման պոռթ -
կում, ռիս կի դի մե լու մեծ ցան կու թյուն, պա տաս -
խա նատ վու թյան ժա մա նա կա վոր բա ցա կա յու -
թյուն։ Իսկ, ինչ պես գի տենք՝ թմրա մի ջոց նե րի
ձեռք բե րու մն էա կան նյու թա կան ծախ սեր է պա -
հան ջում, հետևա բար՝ թմրա մի ջո ցից հո գե բա -
նա կան կամ ֆի զի կա կա կան կախ վա ծու թյուն
ու նե ցող ան ձի հա մար իր պա հանջ մունք նե րի
բա վա րա րու մը և էյ ֆո րիան վեր են դառ նում ի -
րա վա կան ու բա րո յա կան չա փա նիշ նե րի սահ -
ման նե րից: Եվ երբ թմրա մի ջոց նե րի նոր դե ղա -
չա փերն այլևս չեն բա վա րա րում նա խորդ ան -
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գամ վա էյ ֆո րիան ստա նա լու հա մար, իսկ օր -
գա նիզ մը պա հան ջում է թմրա մի ջո ցի ա վե լի
մեծ քա նա կու թյուն, ինչ պի սի հան գա ման քը
թմրա մո լու թյա նը և թու նա մո լու թյա նը բնո րոշ
տո լե րան տու թյունն է, թմրա մի ջոց գոր ծա ծող
ան ձն ին քը կա րող է վե րած վել «հան ցա գոր ծի»
և իր նպա տա կին հաս նե լու հա մար կա տա րել
հան ցանք ներ։ 

Բա ցի այդ՝ ՎԻՎՕ-ի վե րը նշված հոդ ված -
նե րում առ կա գոր ծո ղու թյուն նե րն ինք նին նպաս -
տում են քրեա կան օ րենսգր քով նա խա տես ված
հա մա պա տաս խան հոդ ված նե րում առ կա ա -
րարք նե րի ի րա կա նաց մա նը4, ինչ պի սի հան գա -
ման քից էլ բխում է դրա հան րա յին վտան գա -
վո րու թյու նը, քան զի թմրա մի ջոց պար բե րա բար
գոր ծա ծող ան ձի մեջ, ինչ պես նշվեց, վաղ թե
ուշ ա ռաջ է գա լիս հո գե բա նա կան կախ վա ծու -
թյուն, իսկ չդա դա րեց նե լու դեպ քում նաև՝ ֆի -
զի կա կան կախ վա ծու թյուն, և վեր ջինս, իր պա -
հանջ մունք նե րը բա վա րա րե լու հա մար, դի մում
է այն ան ձանց, ով քեր ու նեն ա պօ րի նի ճա նա -
պար հով թմրա մի ջոց հան դի սա ցող նյութ կամ
հո գե մետ դե ղո րայք ի րաց նե լու նպա տակ։ Պարզ
է դառ նում, որ այս ո լոր տում ա ռա վել բարդ հա -
մա կարգ են կազ մում ան ձինք, ով քեր ան մի ջա -
կա նո րեն մաս նակ ցում են թմրա մի ջոց նե րի ապ -
օ րի նի շրջա նա ռու թյա նը: Թմ րա մո լու թյամբ տա -
ռա պող ան ձանց թվի ա ճն օ րի նա չա փո րեն հան -
գեց նում է դրա հետ կապ ված հան ցա գոր ծու -
թյուն նե րի ա ճին, հետևա բար՝ հան ցա վոր ե կա -
մուտ նե րի ա ճին: 

Թմ րա բիզ նեսն այ սօր ամ բողջ աշ խար հում
ստվե րա յին ա մե նա ծա վա լուն շրջա նա ռու թյունն
ա պա հո վող երևույթն է, ո րի հիե րար խիկ բուրգ
հի շեց նող հա մա կար գում ա ռանձ նա նում են
թմրա բիզ նե սի կազ մա կեր պիչ նե րը (քրեա կան
են թամ շա կույ թի կրող ներ, քա ղա քա կան ներ -
կա յա ցու ցիչ ներ և այլն), ով քեր տնօ րի նում են
ահ ռե լի նյու թա կան ռե սուր նե րի, կա պեր ու նեն
հան ցաշ խար հի հետ, որ պես կա նոն՝ նախ կի -
նում դա տա պարտ ված ան ձինք են: Այս խմբի

մեջ ներառվում են նաև շրջա նա ռող նե րը (մե -
ծա ծախ առևտ րա կան նե րը, գնորդ նե րը, տար -
բեր ի րաց նող ներ), պատ րաս տող նե րը, փո խա -
դրող նե րը, թմրա մի ջոց ներ գոր ծա ծե լու հա մար
որ ջեր պա հող նե րը, ան ձինք, ով քեր ու րիշ նե -
րին հա կում են թմրա մի ջոց նե րի գոր ծած մա -
նը5: Թմ րա մի ջոց նե րի և հո գե մետ (հո գե ներ -
գոր ծուն) նյու թե րի ա պօ րի նի շրջա նա ռու թյու -
նից ստաց ված ահ ռե լի ե կա մուտ նե րը (հա մաշ -
խար հա յին առևտ րի 10 տո կո սը) հա րու ցում են
նշված հան ցա տե սա կով զբաղ վող հան ցա վոր
խմբա վո րում նե րի հե տաքրք րու թյու նը՝ մշտա -
պես կա տա րե լա գոր ծե լու հան ցա վոր գոր ծու -
նեու թյան մե խա նիզ մը6: Թմ րա մի ջո ցի գոր ծած -
ման քրեա կա նա ցու մը ոչ միայն էա կա նո րեն
կա րող է նպաս տել այդ ա րարք նե րի կան խար -
գել մա նը, այլ նաև՝ թույլ կտա առ հա սա րակ վե -
րաց նել թմրա մի ջոց նե րի կամ հո գե մետ դե ղո -
րայք նե րի ա պօ րի նի շրջա նա ռու թյու նը և նվա -
զեց նել դրանք հան ցա վոր նպա տակ նե րով օգ -
տա գոր ծե լու հնա րա վո րու թյու նը, քա նի որ պա -
հան ջար կի բա ցա կա յու թյան պայ ման նե րում
նվա զում է ա ճի մի տու մը:

Այս ա մե նից զատ՝ ո րո շա կի կա զու սա յին
ի րա վի ճակ ներ են ա ռա ջա նում նաև՝ հան ցա -
գոր ծու թյուն նե րի բա ցա հայտ ման և ա րար քի ո -
րակ ման տե սանկ յու նից։ Մաս նա վո րա պես՝ ՀՀ
քրեա կան օ րենսգր քի 266-րդ հոդ վա ծից պարզ
է դառ նում, որ ի րաց նե լու նպա տա կով թմրա -
մի ջոց ներ, հո գե մետ նյու թեր ա պօ րի նի պատ -
րաս տե լը, ձեռք բե րե լը, պա հե լը, փո խադ րե լը
կամ ա ռա քե լը հիմք են 3-7 տա րի ժամ կե տով
ա զա տազրկ մամբ պա տիժ նշա նա կե լու հա մար:
Նույն ա րարքն ա ռանց ի րաց նե լու նպա տա կի
նա խա տես ված է սույն օ րենսգր քի 268-րդ հոդ -
վա ծով, այ սինքն՝ նշված ա րարք նե րից որևէ մե -
կը կա տա րե լով (նույ նիսկ թմրա մի ջո ցի մե կան -
գամ յա գոր ծած ման նպա տակ ու նե նա լու հա -
մար)՝ ան ձը պատժ վում է կա լան քով՝ ա ռա վե -
լա գույ նը 2 ա միս ժամ կե տով, կամ ա զա տազրկ -
մամբ՝ ա ռա վե լա գույ նը 1 տա րի ժամ կե տով:
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Նախ՝ ան ձը կա րող է բա ցահայտ վե լու վտան գի
առ կա յու թյան դեպ քում ի րաց ման նպա տա կը
թաքց նել, իսկ հան ցա վո րից առգ րավ ված թմրա -
մի ջոց նե րի մեծ քա նա կու թյունն ինք նըս տինք -
յան դրանք ի րաց նե լու ան վի ճե լի ա պա ցույց չէ.
դա պետք է գնա հա տել միայն ի րաց ման նպա -
տակի մա սին վկա յող այլ տվյալ նե րի հետ հա -
մակ ցու թյան մեջ7: Բա ցի այդ՝ ստաց վում է, որ,
ա ռանց ի րաց նե լու նպա տա կի մանր չա փով
թմրա մի ջոց պա հե լու դեպ քում՝ անձը հա մար -
վում է հա սա րա կու թյան հա մար անվ տանգ, ով
հի վան դու թյան «զոհ» է և ու նի բուժ ման կա րիք,
սա կայն զգա լի չա փե րով թմրա մի ջոց պա հե լու
դեպ քում ար դեն ան ձը դառ նում է հան ցա վոր,
ով են թա կա է քրեա կան պա տաս խա նատ վու -
թյան: 

Ան շուշտ, մի շարք մի ջազ գա յին կազ մա -
կեր պու թյուն ներ և ան հատ ներ, մար դու ի րա -
վունք նե րի գե րա կա յու թյան սկզբուն քից ել նե -
լով, նշված ա րար քի քրեա կա նաց ման մերժ ման
հիմ քում ա ռա վե լա պես դնում են ա ռող ջա պա -
հա կան տեսանկյունը, սա կայն կար ծում ենք,
թե թմրա մոլ-ան հա տի ա ռող ջու թյու նը, ո րի խա -
թար մա նը հան գեց րել է հենց ին քը, ան շուշտ,
չի կա րող գե րա կա լի նել հա սա րա կու թյան մյուս
ան դամ նե րի կյան քի և ա ռող ջու թյան, անվ տան -
գու թյան, գե նե տի կա յի պահ պան ման և մի շարք
այլ խնդիր նե րի արդ յու նա վետ ի րա կա նաց ման
պայ քա րի նկատ մամբ. չէ՞ որ, ինչ պես նշվում է
ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 39-րդ հոդ վա ծով՝ մարդն
ա զատ է ա նելու այն ա մե նը, ին չը չի խախ տում
այ լոց ի րա վունք նե րը և չի հա կա սում Սահ մա -
նադ րու թյա նը և օ րենք նե րին: Քա նի որ յու րա -
քանչ յուր մար դու ի րա վուն քի ու ա զա տու թյան
սահ մա նը վեր ջա նում է այն տեղ, որ տեղ սկսվում
է այ լոց ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի
սահ ման նե րը, նշված դեպ քում, ո րոշ ի րա վունք -
նե րի քրեաի րա վա կան սահ մա նա փա կու մը, կար -
ծում ենք, կլի նի օ րի նա կան զսպում ա պօ րի նի
գոր ծո ղու թյուն նե րից, ինչով և բա վա րար պայ -
ման ներ ու հնա րա վո րու թյուն ներ կստեղծ վեն
հա սա րա կու թյան հա մընդ հա նուր շա հերն ու հե -
տաքրք րու թյուն նե րը պաշտ պա նե լու հա մար:

Պետք է փաս տել նաև, որ՝ հայ հա սա րա -
կու թյան գե րակ շիռ մա սի կար ծի քով՝ թմրա մի -
ջոց նե րից կախ վա ծու թյուն ու նե ցող ան ձինք չեն

ըն կալ վում որ պես «հի վան դու թյամբ տա ռա պող
մար դիկ»: Այս է պատ ճա ռը, որ նրանք շատ
հա ճախ են թարկ վում են խտրա կան վե րա բեր -
մուն քի: Նմա նա տիպ վե րա բեր մուն քը բնո րոշ է
ինչ պես հան րու թյան լայն շեր տե րին, այն պես էլ
ո լոր տի հետ առնչ վող պե տա կան մար մին նե րի
ներ կա յա ցու ցիչ նե րին։ Ա րար քի ա պաք րեա կա -
նա ցու մը, սա կայն, չի առաջացնում նման կարծ -
րա տի պա յին մո տեց ման չե զո քա ցում: Թեև
նշվում է, որ, երբ թմրա մի ջոց գոր ծա ծող ան -
ձինք ի րա վա կան ա ռու մով հան դես ե կան ոչ թե
որ պես հան ցա գործ, այլ՝ որ պես հի վանդ, նրանք
սկսե ցին դի մել բուժ հաս տա տու թյուն ներ, այ -
նուա մե նայ նիվ, կար ծում ենք՝ ա ռա վել ի րա տե -
սա կան է դա հա մա րել քո ղարկ ման մի ջոց. ան -
ձը բա վա կա նին ուշ դի մում է բուժ հաս տա տու -
թյուն, միևնույն ժա մա նակ՝ հայ տա րա րում, որ,
թեև ին քը ցան կու թյուն ու նի բուժ վելու, սա կայն
թմրա մո լու թյու նն իր հա մար ան հաղ թա հա րե լի
է: Այդ պի սով զերծ է մնում պե տու թյան ի րա վա -
կան և հա սա րա կու թյան բա րո յա կան պար սա -
վան քից, խու սա փում է իր ա րարք նե րի հա մար
պա տաս խա նատ վու թյուն կրե լու պար տա վո րու -
թյու նից և շա րու նա կում իր գերԵՍ-ի պա հանջ -
մունք նե րը բա վա րա րե լուն ուղղ ված կոր ծա նա -
րար ու ղին: Կար ծում ենք՝ երևույ թի կանխ ման
կամ ան ձի բուժ ման հա մար պետք է նախ և
առաջ փո խել վեր ջի նիս ի րա վա գի տակ ցու թյու -
նը և հո գե բա նու թյու նը: Այդ նպա տա կով՝ ան -
հրա ժեշտ է թմրա մի ջոց նե րից կախ վա ծու թյուն
ու նե ցող ան ձանց կող մից հի վան դու թյան
հետևան քով «պար տադր ված» թմրա մի ջոց ներ
գոր ծա ծե լու հան գա ման քի օբ յեկ տիվ գնա հատ -
մամբ թերևս, նա խա պայ ման ստեղ ծել բուժ ման
և ուղղ ման, ո րի ա նարդ յու նա վետ ի րա գործ ման
դեպ քում ար դեն կա րող է կի րա ռե լի լի նել ա զա -
տազրկ ման ձևով պա տի ժը:

Մի շարք երկր նե րում, որ տեղ ա ռանց բժշկի
նշա նակ ման թմրա մի ջոց նե րի գոր ծա ծումը նա -
խա տե սել է քրեա կան պա տաս խա նատ վու թյուն,
գո յու թյուն են ու նե ցել ո րո շա կի ա ռանձ նա հատ -
կու թյուն ներ, օ րի նակ՝ Բել գիա յում քրեա կան
պա տաս խա նատ վու թյուն է ա ռա ջաց րել միայն
ար գել ված թմրա մի ջոց նե րի խմբա կա յին գոր -
ծա ծու մը, Էս տո նիա յի քրեա կան օ րենսգր քով
ար գել վել է թմրա մի ջոց նե րի գոր ծա ծու մը կա -
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լա նա վոր ված, ձեր բա կալ ված և դա տա պարտ -
ված ան ձանց հա մար, Հու նաս տա նում ար գել -
ված թմրա մի ջո ցի գոր ծա ծու մը հան գեց րել է
քրեա կան պա տաս խա նատ վու թյան այն դեպ -
քում, երբ մե ղադր յա լը կախ վա ծու թյուն ու նե -
ցող անձ չէր, հա կա ռակ դեպ քում՝ նա են թա կա
էր հար կա դիր բուժ ման: Ուկ րաի նա յում քրեա -
կա նաց ված էր թմրա մի ջոց նե րի խմբա կա յին
գոր ծա ծու մն այն պի սի վայ րե րում, ո րոնք նա -
խա տես ված են կրթա կան, մշա կու թա յին և ս -
պոր տա յին մի ջո ցա ռում ներ ի րա կա նաց նե լու
հա մար: Միևնույն ժա մա նակ՝ ո րոշ երկր նե րում,
որ տեղ թմրա մի ջո ցի գոր ծա ծու մն ա պաք րեա -
կա նաց վել է, այժմ նա խա տես ված է վար չա կան
պա տաս խա նատ վու թյուն, օ րի նակ՝ Ռու սաս տա -
նի Դաշ նու թյու նում վար չա կան պա տաս խա -
նատ վու թյուն է ա ռա ջա նում թմրա մի ջո ցի գոր -
ծած ման յու րա քանչ յուր դեպ քում, իսկ Իս պա -
նիա յում՝ միայն այն դեպ քում, երբ գոր ծած վել է
հա սա րա կա կան վայ րե րում8: 

Հաշ վի առ նե լով նշված երևույ թի դեմ պայ -
քա րում մի շարք երկր նե րի քրեաի րա վա կան
փոր ձը, այ նուա մե նայ նիվ, կար ծում ենք, որ
քրեա կա նա ցու մը կհան դի սա նա ներ պե տա կան
խնդիր նե րի լուծ ման հա րա բե րա կա նո րեն ար -
դյու նա վետ մի ջոց: 

Քրեա կա նա ցու մը հան ցա գոր ծու թյուն չհա -
մար վող ա րարք նե րից ո րո շա կի հա սա րա կա -
կան հա րա բե րու թյուն նե րի քրեաի րա վա կան
պաշտ պա նու թյան անհ րա ժեշ տու թյան մա սին
ո րոշ ման ըն դու նումն ու այդ ո րո շու մը քրեա -
կան օ րենսգր քի «Հա տուկ մա սի» հոդ վա ծում
ամ րագ րումն է՝ հիմ նա կան հան ցա կազմ նա -
խա տե սե լու կամ դրա նում հատ կա նիշ ներ ա վե -
լաց նե լու, փո փո խե լու կամ վե րաց նե լու մի ջո -
ցով9, ուս տի ա ռա ջարկ վում է՝ ՀՀ քրեա կան օ -
րենսգր քի 268-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սը են թար -
կել փո փոխ ման և հա նել «զգա լի չա փե րով» բա -
ռը: Մաս նա վո րա պես՝ ա ռանց ի րաց նե լու նպա -
տա կի թմրա մի ջոց ներ կամ հո գե մետ (հո գե -
ներ գոր ծուն) նյու թեր ա պօ րի նի պատ րաս տե լը,

վե րամ շա կե լը, ձեռք բե րե լը, պա հե լը, փո խա -
դրե լը կամ ա ռա քե լը: Ա ռա ջարկ վում է նաև
ՎԻՎՕ 442 հոդ վա ծի 1-ին մա սը են թար կել լրամ -
շակ ման. ա ռանց բժշկի նշա նակ ման թմրա մի -
ջոց ներ կամ հո գե մետ (հո գե ներ գոր ծուն) նյու -
թեր գոր ծա ծե լն ա ռա ջաց նում է տու գան քի նշա -
նա կում՝ նվա զա գույն աշ խա տա վար ձի եր կու -
հար յու րա պա տի կից չորս հար յու րա պա տի կի չա -
փով և հար կա դիր բու ժում մինչև բուժ ման ան -
հրա ժեշ տու թյան վե րա նա լը: Հիշ յալ փո փո խու -
թյամբ պայ մա նա վոր ված, միևնույն ժա մա նակ՝
նա խա տե սել ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քում 2661

հոդ ված՝ հետևյալ բո վան դա կու թյամբ. ա ռանց
բժշկի նշա նակ ման թմրա մի ջոց ներ կամ հո գե -
մետ (հո գե ներ գոր ծուն) նյու թեր գոր ծա ծե լը, ե -
թե ան ձը նախ կի նում են թարկ վել է վար չա կան
պա տաս խա նատ վու թյան նույն ա րար քը կա տա -
րե լու հա մար, պատժ վում է՝ տու գան քով չորս -
հար յու րա պա տի կից ութ հար յու րա պա տի կի չա -
փով կամ կա լան քով կամ ա զա տազրկ մամբ ա -
ռա վե լա գույ նը 1 տա րի ժամ կե տով:

Ա ռա ջարկ վում է նաև քրեա կա տա րո ղա -
կան հիմ նարկ նե րում ստեղ ծել սո ցիալ-հո գե բա -
նա կան ա ջակ ցու թյան կենտ րոն, որ տեղ կաշ -
խա տեն և՛ մաս նա գի տաց ված բժիշկ ներ, և՛ հո -
գե բան ներ, և՛ սո ցիա լա կան աշ խա տող ներ, ով -
քեր ա զա տազրկ ման ամ բողջ ժա մա նա կա հատ -
վա ծում, պե տա կան հսկո ղու թյան ներ քո, կիրա -
կա նաց նեն ան ձի լիար ժեք բուժ մանն ուղղ ված
գոր ծու նեու թյուն:

Ինչ պես նշում է Յու.Ի. Լ յա պու նո վը. «Ան ձի
վտան գա վո րու թյու նը կա րող է ար տա հայտ վել
միայն նրա ա րար քում»10: Թմ րա մի ջոց գոր ծա -
ծող կամ դրա նից կախ վա ծու թյան մեջ գտնվող
ան ձի ա րարք նե րը, չնա յած վար չա կան տույ ժի
կի րառ մա նը, կա րող են ձեռք բե րել հան րա յին
բարձր վտան գա վո րու թյուն և հան դի սա նալ հիմ -
նա կան պատ ճառ և ս նու ցող աղբ յուր մի շարք
հան ցա գոր ծու թյուն նե րի կա տար ման ու տարած -
ման հա մար: Հետևա բար՝ ա րա տա վոր այս
երևույ թի դեմ ի րա կան պայ քա րում, որ տեղ առ -
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8 Տե՛ս Сравнительное уголовное право, Особенная часть, Монография, В.Н.Додонов, О.С. Капинус, С.П. Щерба: изд.
Юрлитинформ, Москва, 2010.

9 Տե՛ս «Բանբեր Երևանի համալսարանի իրավագիտություն», 132.3, 2010, ԵՊՀ, Երևան: Մ.Մարկոսյան Քրեական
օրենսդրության բացերի լրացման հիմնախնդիրները (քրեականացման որոշ հարցեր) Էջ 56:

10 Տե՛ս Ляпунов Ю.И. Общественная опасность деяния как универсальная категория советского уголовного права. М.,
Изд-во ВЮЗШ МВД СССР,1989 /նշված՝ Մ.Մ. Մարկոսյան: Քրեականացման և ապաքրեականացման հիմնախնդիրները
Հայաստանի Հանրապետությունում: Մենագրություն, Երևան, Լիմուշ, 2011, էջ 204:



կա չեն լի նի քո ղարկ ված նպա տակ ներ, քրեա -
իրա վա կան հետևանք ա ռա ջաց նող նման քա -
ղա քա կա նու թյու նը կա րող է՝ 

 ա ռանց ոտ նա հա րե լու կոնկ րետ ան ձի
մի ջազ գա յին ի րա վուն քի նոր մե րով և
ներ պե տա կան օ րենսդ րու թյամբ սահ -
ման ված սո ցիա լա կան ար ժեք ներ կա -
յաց նող ի րա վունք նե րը՝ օ րի նա կան
զսպման մե խա նիզմ նե րի կի րառ ման մի -
ջո ցով ա պա հո վել բնակ չու թյան ա ռող -
ջու թյան անվ տան գու թյու նը, 

 ի րա կա նաց նել օ րենք նե րով պաշտ պան -
վող մի շարք կարևոր օբ յեկտ նե րի պաշտ -
պա նու թյուն,

 ա պա հո վել հա սա րա կու թյան մեջ հա -
կաթմ րա մո լա յին աշ խար հա յաց քի ձևա -
վո րում և ա ռողջ ապ րե լա կեր պի ար մա -
տա վո րում,

 կան խել ձևա խե ղու մը,
 չե զո քաց նել ան ձի մեջ պո տեն ցիալ հան -

ցա գործ դառ նա լու մի տու մը, 

 հար կա դիր ա ջակ ցու թյուն ցու ցա բե րել
թմրա մի ջո ցից կախ վա ծու թյուն ու նե ցող
և բուժ ման կա րիք ու նե ցող ան ձանց,

 ի րա վա կան և բա րո յա կան պա տաս խա -
նատ վու թյուն կրե լու պար տա վո րու թյուն
ձևա վո րել հա սա րա կու թյան ան դամ նե -
րի մեջ, հատ կա պես՝ նրանց, ով քեր կա -
րող են հայտն վել «թմրա մո լու թյան ծու -
ղա կում» և այլն:

Ի վեր ջո՝ ինչ պես նշել է 18-րդ դա րի ի տա -
լա ցի հան ճա րեղ լու սա վո րիչ և հու մա նիստ Չե -
զա րե Բե կա րիան իր «Հան ցա գոր ծու թյու նե րի
և պա տիժ նե րի մա սին» աշ խա տու թյան մեջ.
«Հան ցա գոր ծու թյան կանխ ման արդ յու նա վե -
տու թյու նը կախ ված է ոչ թե պատ ժի դա ժա նու -
թյու նից, այլ՝ ան խու սա փե լիու թյու նից... Նույ -
նիսկ ա մե նա թեթև պատ ժի ան խու սա փե լիու -
թյան մեջ հա մոզ ված լի նե լը միշտ կա րող է ա -
վե լի մեծ ազ դե ցու թյուն ու նե նալ, քան վա խը
մեկ այլ, ա վե լի դա ժան, բայց խու սա փե լու հույս
ներշն չող պատ ժի նկատմամբ»11։ 
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11 Տե՛ս Беккариа Ч.О преступлениях и наказаниях. М., 1939, էջ 308-309:
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ԳԵՎՈՐԳ ԲԱՐՍԵՂՅԱՆ
Արդարադատության ակադեմիայի գիտահետազոտական և
ծրագրամեթոդական աշխատանքների կազմակերպման բաժնի մասնագետ
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի մագիստրատուրայի առաջին կուրսի ուսանող
____________________________________________________________________________________________________________

ԱՐՀԵՍՏԱԿԱՆ ԲԱՆԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՔՐԵԱԿԱՆ
ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ․ ՏԵՍԱԿԱՆ ԵՎ 

ԿԻՐԱՌԱԿԱՆ ԱՍՊԵԿՏՆԵՐ

1 Տե՛ս Abatzoglou, John T., Williams, Park A. Impact of Anthropogenic Climate Change on Wildfire across Western US
Forests. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America, 2016, էջ 11770–11775:

2 Տե՛ս Маткова, Александра А. Почему в ближайшие 3 года операционистов в банках может заменить искусственный
интеллект? Экономика. Право. Менеджмент: современные проблемы и тенденции развития, 2017, էջ 10–18:

3 Տե՛ս Hamet, Pavel, Johanne Tremblay. Artificial intelligence in medicine. Metabolism, Clinical and Experimental 2017, էջ
36–40:

4 Տե՛ս Դավթյան Տ., Արհեստական ինտելեկտի ազդեցությունը հեղինակային իրավունքի օրենսդրական
քաղաքականության վրա. մարտահրավերներ և արձագանք, Բանբեր Երևանի համալսարանի. Իրավագիտություն,
Երևան, 2020թ. N 2(32), էջ 38, http://www.ysu.am/files/03T_Davtyan.pdf (հասանելի է՝ 09.11.2020թ.):

Նոր կամ է վոլ յու ցիոն երևույթ նե րի ի րա վա -
կան կար գա վո րու մը՝ ի րա վուն քի ճյուղից անկախ,
օ րենսդ րի հա մար միշտ էլ զգա լի դժվա րու թյուններ
է ա ռա ջաց նում։ Հա սա րա կու թյան զար գաց ման
ար դի փու լում խնդրա հա րույց հար ցեր են ծագում
գե նո մա յին հե տա զո տու թյուն նե րի, ռո բո տա տեխ -
նի կա յի, հա մընդ հա նուր ին ֆոր մա տի զա ցման և
այլ ո լորտ նե րում: Գի տա տեխ նի կա կան ա ռա ջըն -
թա ցը մարդ կու թյա նը բե րում է ոչ միայն օ գուտ,
այլև նոր մար տահ րա վեր ներ և վտանգ ներ. Այս -
պես, գիտ նա կան նե րի կար ծի քով՝ տեխ նի կա յի
ձեռք բե րում նե րի օգ տա գործ մամբ մար դու գոր -
ծու նեու թյունն ար դեն հան գեց րել է կլի մա յի էա -
կան բա ցա սա կան փո փո խու թյան և բ նա պահ -
պա նա կան ի րադ րու թյան բար դաց ման1։ Կա րե լի
է, ցա վոք, թվել գի տա տեխ նի կա կան ա ռա ջընթա -
ցի մի շարք այլ բա ցա սա կան հետևանք ներ ու
ներ կա յաց նել դրանց ի րա վա կան կար գա վոր -
ման խնդիր նե րը։ Միևնույն ժա մա նակ՝ գի տու -
թյան զար գաց ման շար ժըն թա ցը պայ մա նա վո -
րում է ռո բո տա տեխ նի կա յի և ար հես տա կան բա -
նա կա նու թյան նոր երևույթ նե րի ի րա վա կան կա -
նո նա կարգ ման անհ րա ժեշ տու թյու նը։ 

Հա մե մա տա բար վեր ջերս ռո բոտ նե րի, ոչ
կեն սա բա նա կան նեյ րո նա յին ցան ցե րի ու արհես -
տա կան բա նա կա նու թյան՝ կեն ցա ղում և ար տա -
դրու թյու նում օգ տա գոր ծումն ըն կալ վում էր որ -
պես ֆան տաս տիկ, ան հա սա նե լի, գո յու թյուն ու -
նե ցող միայն գրքե րում: Այ նուա մե նայ նիվ, ա մեն

տա րի նկատ վում է մար դու գոր ծու նեու թյան ա -
ռա վել թվայ նա ցում և ավ տո մա տա ցում: Այս պես՝
ակ տի վո րեն կի րառ վում են նեյ րո նա յին ցան ցե -
րը բան կա յին գոր ծու նեու թյան, այդ թվում՝ օ պե -
րա ցիոն գոր ծա ռույթ նե րի ի րա կա նաց ման մեջ2։
Բժշ կու թյան մեջ ակ տի վո րեն զար գա նում է մաս -
նա գի տաց ված ռո բո տա տեխ նի կան, իսկ ար տա -
սահ ման յան գրա կա նու թյան մեջ նկա րագր վում
են ոչ միայն մար դու կող մից կա ռա վար վող, այլև
գրե թե ինք նա վար սար քե րի օգ տա գործ ման դրա -
կան օ րի նակ ներ3։ Տե ղին է նշել, որ ռո բոտ և ար -
հես տա կան բա նա կա նու թյուն հաս կա ցու թյուն -
նե րը հո մա նիշ ներ չեն: Ար հես տա կան բա նա կա -
նու թյու նը ծրա գիրն է, ո րում դրսևոր վում է ին տե -
լեկ տը, իսկ ռո բո տը ֆի զի կա կան տարրն է, որն
ի րա կա նաց նում է ար հես տա կան բա նա կա նու -
թյան կա յաց րած ո րո շում նե րը: Սա կայն ոչ բո լոր
ռո բոտ ներն են «խե լա ցի», և ոչ բո լոր դեպ քե րում
է, որ ար հես տա կան բա նա կա նու թյու նը կա րիք
ու նի ռո բո տի տես քով ար տա քին ձևի՝ իր գոր ծա -
ռույթ ներն ի րա կա նաց նե լու հա մար4։

Ս.Հո քին գը, Բ.Գեյթ սը և Ի.Մաս քը ա ռաջ -
նա բեմ պլան են մղում տեխ նո լո գիա կան սին -
գուլ յա րու թյան (technological singularity) խնդի -
րը՝ այն պա հը, երբ հա մա կար գիչ նե րն ի րենց
բո լոր դրսևո րում նե րով մարդ կան ցից խե լա ցի
կդառ նան։ Ռ.Կուրց վեյ լի կար ծի քով՝ երբ դա
տե ղի ու նե նա, հա մա կար գիչ նե րը հնա րա վո րու -
թյուն կու նե նան ա ճե լու երկ րա չա փա կան պրոգ -



րե սիա յով՝ վե րար տադ րե լով ի րենց իսկ ին տե -
լեկ տը մի լիար դա վոր ան գամ ներ ա վե լի ա րագ,
քան մարդ կա յի նը5։ Օքս ֆոր դի հա մալ սա րա նի
պրո ֆե սոր Ն.Բոստ րո մի կար ծի քով՝ 60 տա րի
անց ար հես տա կան բա նա կա նու թյու նը լուրջ
սպառ նա լիք կդառ նա մարդ կու թյան հա մար:
2022 թվա կա նին ռո բո տի և մար դու մտա ծո ղու -
թյան գոր ծըն թաց նե րի նմա նու թյու նը հա վա սար
կլի նի մո տա վո րա պես 10%-ի, 2040 թվա կա նին՝
50%-ի, իսկ 2075 թվա կա նին ռո բոտ նե րի մտա -
ծո ղու թյան գոր ծըն թաց նե րն այլևս չեն կա րող
տար բեր վել մարդ կա յին գոր ծըն թաց նե րից. նմա -
նու թյու նը կհաս նի 95%-ի6։ Այս պի սով՝ տեխ նո -
լո գիա կան զար գաց ման տեմ պե րը վկա յում են,
որ նշված գոր ծըն թացն ա վե լի ա րագ տե ղի կու -
նե նա։ Ա.Սանդ բեր գի և Ն.Բոստ րո մի նոր հե -
տա զո տու թյուն նե րում ար ված կան խա տես մում -
նե րում նշված ժամ կետ նե րը զգա լիո րեն ճշգրտվել
են նվազ ման ուղ ղու թյամբ7, 8։

Բա րո յա կա նու թյան և բա րո յա կան ընտ րու -
թյան խնդիրն ա վե լի ու ա վե լի ար դիա կան է
դառ նում ար հես տա կան բա նա կա նու թյան հա -
մար։ Ռազ մա կան կա րիք նե րի հա մար ռո բոտ նե -
րի մշակ մամբ զբաղ վող պրո ֆե սոր Ռ.Ար կի նը
նշում է, որ իր հե տա զո տու թյուն ներն ու նեն զգա -
լի է թի կա կան ռիս կեր, ո րոնք հնա րա վոր են հան -
ցա վոր նպա տակ նե րով նրա մշա կում նե րի օգ -
տա գործ ման դեպ քում: Պա տե րազ մի ընթացքում
ար հես տա կան ին տե լեկ տի կի րա ռու մը կա րող է
փրկել հա զա րա վոր կյան քեր, սա կայն բա նա կա -
նու թյուն ու նե ցող և ինք նու րույն հան դես ե կող
զեն քը սպառ նա լիք է ստեղ ծում նույ նիսկ իր ստեղ -
ծող նե րի հա մար: Կան խա տե սե լով իր մշա կում -
նե րի հնա րա վոր ռիս կե րը՝ Ռ.Ար կի նը ստեղ ծել է
ալ գո րիթմ նե րի հա վա քա ծու («է թի կա կան ղե կա -
վար»), ո րը կոչ ված է օգ նե լու ռո բոտ նե րին գոր -
ծել մար տա դաշ տում. ի՞նչ ի րա վի ճակ նե րում դա -
դա րեց նել կրա կը, ի՞նչ ի րա վի ճա կում ձգտել նվա -
զա գույ նի հասց նե լու զո հե րի թի վը:

Սա կայն, ե թե ռազ մա կան ո լոր տում ար -

հես տա կան բա նա կա նու թյան կի րառ ման հնա -
րա վոր ռիս կերն ակն հայտ են, և գիտ նա կան -
ներն ար դեն աշ խա տանք են տա նում դրանց
նվա զեց ման ուղ ղու թյամբ, ա պա ար հես տա կան
բա նա կա նու թյան՝ խա ղաղ ո լորտ նե րում կի րառ -
ման ի րա վի ճակն այլ է: Վ.Շեր շուլս կին նշել է,
որ. «Շու տով տե ղե կատ վա կան հա մա կար գե րը
կկա րո ղա նան կարևոր ո րո շում ներ կա յաց նել
ֆի նան սա կան գոր ծարք նե րի, ավ տո մե քե նա նե -
րի կա ռա վար ման, բժշկա կան ըն թա ցա կար գե -
րի և զեն քի կի րառ ման վե րա բեր յալ: Ո՞վ է պա -
տաս խան տա լու հետևանք նե րի հա մար9»։ 

Ար հես տա կան բա նա կա նու թյան կի րա ռու -
մը ան խու սա փե լիո րեն կհան գեց նի բա րո յա կան
ընտ րու թյան խնդրի: Օ րի նակ՝ ա նօ դա չու ավ -
տո մե քե նա յում օգ տա գործ վող ար հես տա կան
բա նա կա նու թյու նն ան հաղ թա հա րե լի ու ժի պայ -
ման նե րում պետք է ընտ րու թյուն կա տա րի, թե
ճա նա պար հա յին երթևե կու թյան մաս նա կից նե -
րից ո՞ւմ կյան քը պետք է պահ պան վի։ Մա սա չու -
սեթ սի տեխ նո լո գիա կան հա մալ սա րա նում 2016
թվա կա նի սկզբին գոր ծարկ վել է Moral Machine-
ի («է թի կա ավ տո մե քե նա յի հա մար») լայ նա ծա -
վալ հե տա զո տու թյու նը, ո րի շրջա նակ նե րում
ստեղծ վել է հա տուկ կայք, որ տեղ ա նօ դա չու մե -
քե նա յի օգ տա տի րոջ հա մար մո դե լա վոր վել են
ի րա վի ճակ ներ, տար բեր սցե նար ներ, ո րոնցով
հնա րա վո րու թյուն է ըն ձեռ վել ճա նա պար հին
ընտ րու թյուն կա տա րե լու ար տա կարգ ի րա վի -
ճա կի դեպ քում, օ րի նակ՝ ո՞ւմ կյան քը զո հա բե րել
ան խու սա փե լի վթա րի դեպ քում։ 2,3 մլն պա -
տաս խան նե րի վեր լու ծու թյու նը ցույց է տվել, որ
հարց ված նե րը հա ճախ նա խընտ րում են փրկել
մարդ կանց, այլ ոչ թե՝ կեն դա նի նե րին, ե րի տա -
սարդ նե րին՝ ծե րե րի փո խա րեն: Բա ցի դրա նից՝
ու սում նա սի րու թյու նը ցույց է տվել, որ հարց -
ված նե րի պա տաս խան նե րի ընտ րու թյան մեջ
զգա լի դեր են խա ղա ցել հա վա նա կան զո հի սե -
ռը, կրո նա կան հա յացք նե րը, իսկ տղա մար դիկ՝
քիչ դեպ քե րում ողջ կթող նե ին կա նանց, մինչդեռ
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կրո նա կան հա յացք ներ ու նե ցող նե րը նա խապատ -
վու թյու նը տվել են մար դու, այլ ոչ թե կեն դա նու
փրկու թյա նը։ Գեր մա նա կան Mercedes-Benz ավ -
տո մո բի լա յին ըն կե րու թյան ներ կա յա ցու ցիչ ներն
ի րենց հեր թին նշել են, որ նրանց մե քե նա նե րն
ա ռաջ նա հեր թու թյուն են տա լու ուղևոր նե րին,
ին չին Գեր մա նիա յի տրանս պոր տի նա խա րա -
րու թյու նում ան մի ջա պես պա տաս խան է տրվել,
որ նման ընտ րու թյուն կա տա րե լը մի շարք չա -
փա նիշ նե րի հի ման վրա սխալ կլի նի, և ցան կա -
ցած դեպ քում ար տադ րո ղը պա տաս խա նատվու -
թյուն կկրի10։ Այս պի սով՝ կարևոր է ընդգ ծել ար -
հես տա կան բա նա կա նու թյան նա խագծ ման, ար -
տադ րու թյան, օգ տա գործ ման և փո փոխ ման ըն -
թաց քում է թի կա յի շրջա նակ նե րի հստակ, խիստ
և արդ յու նա վետ ո րոշ ման անհ րա ժեշ տու թյու նը:

Բա ցա ռու թյուն չէ նաև ա ռող ջա պա հու թյան
ո լոր տը։ Ար հես տա կան բա նա կա նու թյան ներ -
դրու մն օն կո լո գիա կան հի վան դու թյուն նե րի ախ -
տո րոշ ման և բուժ ման մեջ հան գեց րել է ոչ միան -
շա նակ հետևանք նե րի: 2018 թվա կա նի ամ ռա -
նը տե ղի է ու նե ցել ա պա րա տա յին և ծ րագ րա յին
ա պա հով ման խո շո րա գույն ար տադ րող նե րից
մե կի՝ IBM ըն կե րու թյան ներ քին փաս տա թղթե -
րի ար տա հոս քը։ Որպես արդ յուն ք՝ հայտ նի է
դար ձել, որ նրա կող մից մշակ ված աշ խար հի
230 հի վան դա նոցում օգ տա գործ վող բժշկա կան
ար հես տա կան բա նա կա նու թյու նը՝ Watson Health-
ը, 84 հա զար հի վանդ նե րի մոտ 13 տե սա կի
քաղց կե ղի բուժ ման հա մար, կա տա րում է բժշկա -
կան սխալ ներ՝ ա ռա ջար կե լով ոչ ճիշտ բուժ ման
մե թոդ ներ, ո րոնք կա րող են հան գեց նել հի վան -
դի մահ վան11։ Նշ ված հան գա մանք նե րը վկա յում
են ար հես տա կան բա նա կա նու թյան կի րառ ման
քրեաի րա վա կան կար գա վոր ման հար ցե րի
քննարկ ման անհ րա ժեշ տու թյան մա սին։

Այս պի սով՝ ար հես տա կան բա նա կա նու թյան
կի րառ ման ըն թաց քում հնա րա վոր են քրեա -
իրա վա կան կար գա վո րում պա հան ջող չորս ի -
րա վի ճակ.

Ø ար հես տա կան բա նա կա նու թյան հա մա -
կարգ ստեղ ծե լիս թույլ է տրվել հան -
ցանք կա տա րե լու հան գեց րած սխալ,

Ø ար հես տա կան բա նա կա նու թյան հա մա -
կարգ կա տար վել է ոչ ի րա վա չափ մուտք,
ո րը հան գեց րել է նրա գոր ծա ռույթ նե րի
վնաս մա նը կամ փո փոխ մա նը, ին չի
հետևան քով կա տար վել է հան ցանք,

Ø ինք նու սուց ման ու նա կու թյուն ու նե ցող
ար հես տա կան բա նա կա նու թյու նը ո րո -
շում է կա յաց րել հան ցանք հա մար վող
ա րարք կա տա րե լու մա սին,

Ø ար հես տա կան բա նա կա նու թյու նը հան -
ցա գործ նե րի կող մից ստեղծ վել է հան -
ցանք ներ կա տա րե լու հա մար։

Ջ. Քինգս թոնն իր 2017 թ. հե տա զո տու թյան
մեջ հի պո թե տիկ ի րա վի ճակ է նկա րագ րել, երբ
ար հես տա կան բա նա կա նու թյամբ կա ռա վար -
վող մե քե նան վրաեր թի է են թար կում հե տիոտ -
նին, և քրեա կան պա տաս խա նատ վու թյան հարց
է բարձ րաց րել12։ Ցա վոք, ի րա վի ճակն ի րա կան
է դար ձել ար դեն 2018 թվա կա նի սկզբին, երբ
ա մե րիկ յան մի ջազ գա յին ըն կե րու թյան ա նօ դա -
չու ավ տո մե քե նան ծրագ րի ա ռանձ նա հատ կու -
թյուն նե րի պատ ճա ռով ԱՄՆ-ի Ա րի զո նա նա -
հան գում վրաեր թի է են թար կել մի կնոջ13։

ՀՀ քրեա կան օ րենսդր քի14 (այ սու հետ՝ Օրենս -
գիրք) հա մա ձայն՝ քրեա կան պա տաս խա նատվու -
թյան կա րող են են թարկ վել բա ցա ռա պես ֆի զի -
կա կան ան ձինք, ո րոնց վրա կա րող է դրվել կա -
նոն նե րի կա տար ման կամ պահ պան ման պար -
տա կա նու թյուն, քա նի որ ար հես տա կան բա նա -
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10 Տե՛ս Карлюк М.В. Этические и правовые вопросы искусственного интеллекта / М.В. Карлюк.– URL:
https://russiancouncil.ru/analytics-and-comments/analytics/eticheskie-i-pravovye-voprosy-iskusstvennogo-intellekta/ (հասանելի
է՝ 09.11.2020թ.):

11 Տե՛ս Коленов С. ИИ-онколога IBM Watson уличили во врачебных ошибках / С. Коленов // Hightech.plus. 2018.– URL:
https://hightech.plus/2018/07/27/ii-onkologa-ibm-watson-ulichili-vo-vrachebnih-oshibkah- (հասանելի է՝ 09.11.2020թ.):

12 Տե՛ս Kingston J.K. Artificial Intelligence and Legal Liability / J.K. Kingston // Research and Development in Intelligent
Systems XXXIII: Incorporating Applications and Innovations in Intelligent Systems XXIV: Conference Paper. Cambridge,
2016. էջ 269–279:

13 Տե՛ս Bergen M., Е. Newcomer Uber Halts Autonomous Car Tests After Fatal Crash in Arizona. – URL:
https://www.bloomberg.com/news/articles/2018-03-19/uber-autonomous-car-involved-in-fatal-crash-in-arizona (հասանելի
է՝ 09.11.2020թ.):

14 Տե՛ս Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգիրք, ընդունել է Հայաստանի Հանրապետության Ազգային
ժողովը 2003 թվականի ապրիլի 18-ին։ Ուժի մեջ է մտել 2003 թվականի օգոստոսի 1-ին։ Գործում է։ ՀՕ-528-Ն,
ՀՀՊՏ 2003.05.02/25(260) Հոդ. 407։



կա նու թյունը տե ղե կատ վա կան-հե ռա հա ղոր դակ -
ցա յին տեխ նո լո գիա է, իսկ Օ րենսգր քի 257-րդ
հոդ վա ծը քրեա կան պա տաս խա նատ վու թյուն է
նա խա տե սում հա մա կարգ չա յին հա մա կար գը
կամ ցան ցը շա հա գոր ծե լու կա նոն նե րը խախտելն
այն ան ձի կող մից, ով դրան ցում մուտք գոր ծե լու
թույլտ վու թյուն ու նի, ե թե այդ ա րարքն անզ գու -
շու թյամբ ա ռա ջաց րել է օ րեն քով պահ պան վող
հա մա կարգ չա յին տե ղե կատ վու թյան ոչն չա ցում,
ու ղե փա կում (մե կու սա ցում), փո փո խում, հա մա -
կարգ չա յին սար քա վո րում նե րի աշ խա տանք ների
խա թա րում կամ ա ռա ջաց րել է այլ զգա լի վնաս։

Օ րենսգր քի 257-րդ հոդ վա ծի ա ռա ջին մասի
դիս պո զի ցիան բլան կե տա յին է։ Ուս տի տվյալ
հան ցա գոր ծու թյան օբ յեկ տիվ կող մի հատ կա նիշ -
նե րի բա ցա հայտ ման հա մար անհ րա ժեշտ է նախ
և ա ռաջ դի մել այն կոնկ րետ դրույթ նե րին, ո րոնք
ամ րագ րում են հա մա կարգ չի, հա մա կարգ չա յին
հա մա կար գի կամ ցան ցի բնականոն շա հա գործ -
ման կա նոն նե րը։ Այդ պի սիք ՀՀ-ում հա մար վում
են հիմ նա կա նում տե ղայ նաց ված, նեղ գե րա -
տեսչա կան բնույթի նոր մա տիվ ակ տե րը (կանոն -
նե րը, ցու ցում նե րը, հրա հանգ նե րը և այլն), որոնց
վե րա բեր յալ պար տա դիր տե ղե կաց վում է տվյալ
կազ մա կեր պու թյան յու րա քանչ յուր աշ խա տա -
կից, ով այս կամ այն կերպ առնչ վում է հա մա -
կարգ չա յին տե ղե կատ վա կան ոե սուրս նե րի հետ15։

Հա մա կարգ չա յին հա մա կար գի և ցան ցի
շա հա գործ ման կա նոն նե րը խախ տե լու հա մար
նշված նոր մը լիո վին կի րա ռե լի է ար հես տա կան
բա նա կա նու թյան օգ տա գործ մամբ ի րա վի ճակ -
նե րի նկատ մամբ: Հարկ է նշել խախտ ման և
տե ղի ու նե ցած էա կան վնա սի միջև պատ ճա -
ռա հետևան քա յին կապ հաս տա տե լու պար տա -
դիր անհ րա ժեշ տու թյու նը, ինչ պես նաև՝ հա վաս -
տիու թյու նը, որ ար հես տա կան բա նա կա նու թյան
գոր ծու նեու թյան խա փան ման հետևանք նե րը
շա հա գործ ման կա նոն նե րի խախտ ման հե -
տևանք են, այլ ոչ թե ծրագ րա յին սխալ կամ այլ
ա րարք՝ հա մա կարգ չա յին և տե ղե կատ վու թյան
անվ տան գու թյան դեմ ուղղ ված։

Հար ցը նույն կերպ է լուծ վում նաև այն դեպ -
քում, երբ ար հես տա կան բա նա կա նու թյան համա -
կար գում ի րա կա նաց վել է իր գոր ծա ռույթ նե րի

վնաս ման կամ փո փոխ ման պատ ճառ դար ձած
ոչ ի րա վա չափ մուտք, ո րի հետևան քով կա տար -
վել է հան ցանք: Այս պես, օ րի նակ՝ Օ րենսգր քի
254-րդ հոդ վա ծը պա տաս խա նատ վու թյուն է նա -
խա տե սում հա մա կարգ չա յին տե ղե կատ վու թյանն
ա պօ րի նի տի րա նա լու հա մար։ Հան ցա գոր ծության
օբ յեկ տիվ կող մն ար տա հայտ վում է ակ տիվ գործո -
ղու թյուն նե րով, ո րոնց էու թյու նը հան ցա վո րի կող -
մից հա մա կարգ չում, հա մա կարգ չա յին հա մակար -
գում, ցան ցում կամ մե քե նա յա կան կրիչ նե րի վրա
պահ վող տե ղե կատ վու թյունն ա ռանց թույլտ վու -
թյան պատ ճե նա հա նելն է կամ այլ կերպ ա պօ -
րի նի տի րա նա լը կամ հա մա կարգ չա յին կա պի
մի ջոց նե րի օգ տա գործ մամբ հա ղորդ վող տե ղե -
կատ վու թյու նը որ սա լը։ Օ րենսգր քի 256-րդ հոդ -
վա ծը պա տաս խա նատ վու թյուն է նա խա տե սում
վնա սա բեր ծրագ րեր մշա կե լու, օգ տա գործե լու և
տա րա ծե լու հա մար։ Նույն՝ 256-րդ հոդ վա ծի 1-
ին մա սը պա տաս խա նատ վու թյուն է նախա տե -
սում հա մա կարգ չում, հա մա կարգ չա յին համա -
կար գում, ցան ցում կամ մե քե նա յա կան կրիչ ների
վրա պահ վող տե ղե կատ վու թյունն ա ռանց թույլ -
տվու թյան ոչն չաց նե լու, ու ղե փա կե լու (մե կուսացնե -
լու), վե րա փո խե լու կամ պատ ճե նա հա նե լու նպա -
տա կով հա մա կարգ չա յին ծրագ րեր մշա կե լու կամ
գո յու թյուն ու նե ցող ծրագ րե րում փո փո խու թյուն -
ներ ներմուծե լու կամ հա տուկ հա րու ցիչ նե րով
ծրագ րեր մշա կե լու, դրանք օգ տա գոր ծե լու կամ
այդ պի սի ծրագ րե րով կրիչ ներ տա րա ծե լու համար։

Այս պի սով՝ ար հես տա կան բա նա կա նու թյուն
մշա կո ղը և (կամ) սե փա կա նա տե րը պա տաս -
խա նատ վու թյուն են կրում ի րենց կող մից ստեղծ -
ված և (կամ) շա հա գործ վող ար հես տա կան բա -
նա կա նու թյան պատ ճա ռած ցան կա ցած վնա սի
հա մար: Uber ան վա րորդ ավ տո մո բի լի հետ
կապ ված ի րա վի ճա կում, ո ր ո րո շում էր կա յաց -
րել հե տիոտ նին վրաեր թի են թար կել երթևե կե -
լի մա սում, ա նօ դա չու մե քե նա յի գոր ծո ղու թյուն -
նե րի հա մար պա տաս խա նատ վու թյու նը կրե լու
են դրա մշա կող նե րը:

Պետք է հա մա ձայ նել Օ.Ա. Ռա դուտ նիի կար -
ծի քին, որ, քա նի դեռ ար տադ րո ղը (մշա կո ղը) և
(կամ) ար հես տա կան բա նա կա նու թյան սե փա -
կա նա տերն են պա տաս խա նատ վու թյուն կրում,
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15 Տե՛ս Հայաստանի Հանրապետության քրեական իրավունք։ Հատուկ մաս (վեցերորդ հրատարակություն՝
փոփոխություններով և լրացումներով), խմբագրությամբ՝ ի. գ. դ., պրոֆեսոր, ՀՀ ԳԱԱ թղթակից անդամ Գ.Ս. Ղա -
զինյանի, ԵՊՀ հրատ., Երևան, 2012, էջ 609։
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սուբ յեկ տի ո րոշ ման հետ կապ ված դժվա րություն -
ներ չեն ա ռա ջա նում16։ Սա կայն ար հես տա կան
բա նա կա նու թյան հա մա կար գերն ու նեն բա վա -
կան բարդ ճար տա րա պե տու թյուն, ո րը բաղ կա -
ցած է մի քա նի ծրագ րաա պա րա տա յին հա մա -
լիր նե րից, կամ կա րող են ստեղծ ված լի նել սկզբնա -
կան բաց կո դե րի օգ տա գործ մամբ։ Նշված ի րա -
վի ճակ նե րում ար հես տա կան բա նա կա նու թյուն
մշա կո ղի և սե փա կա նա տի րոջ ո րո շու մը դառ -
նում է բա վա կա նին դժվար: Այդ բար դու թյուն նե -
րը հաղ թա հա րե լու հա մար հնա րա վոր է թվում
կի րա ռել ար հես տա կան բա նա կա նու թյան ստեղծ -
ման և շա հա գործ ման գոր ծու նեու թյան ստան -
դար տաց ման և սեր տի ֆի կաց ման հա մա կարգ:

Շատ ա վե լի մեծ թվով խնդիր ներ և դժ վա -
րու թյուն ներ է ստեղ ծում «ինք նա գի տակ ցու թյամբ»
օժտ ված ինք նա վար ար հես տա կան բա նա կա -
նու թյան օգ տա գոր ծու մը, ո րը կա րող է ինք նա -
կա տա րե լա գործ վել, ինք նա պահ պան վել, ստեղ -
ծա գոր ծել: Ինչ պես ար դա րա ցիո րեն նշում է
Պ.Մ.Մոր խա թը. «Հիմ նա կան բար դու թյու նը կապ -
ված է գոր ծո ղու թյան (կամ ան գոր ծու թյան) և
դրա հետևանք նե րի միջև պատ ճա ռա հետևան -
քա յին կա պի հաս տատ ման հետ: Այն դեպ քում,
երբ նման մե քե նա նե րի օգ տա գոր ծու մը հան գեց -
րել է լուրջ սխա լի, հարց է ա ռա ջա նում. ի՞նչն է
տե ղի ու նե ցա ծի պատ ճա ռը՝ սար քա վո րում նե րի
սկզբնա կան բար դու թյու՞ նը, թե՞ ոչ կո ռեկտ ծրագ -
րա վո րու մը և ու սու ցու մը»17։ Եվ ո՞վ պետք է պա -
տաս խա նատ վու թյուն կրի ինք նու սուց ման հնա -
րա վո րու թյամբ օժտ ված ար հես տա կան բա նա -
կա նու թյան ա րարք նե րի հա մար, ո րը ո րո շում է
կա յաց րել հան ցանք հա մար վող գոր ծո ղու թյուն -
ներ/ան գոր ծու թյուն կա տա րե լու մա սին:

Մար դու կող մից ստեղծ ված բո լոր օբ յեկտ -
նե րն ըն կալ վում են որ պես սե փա կա նու թյան օբ -
յեկտ ներ, հան ցա գոր ծու թյան ա ռար կա ներ, ի -
րեր, ո րոնք չու նեն ի րա վունք ներ և օ րի նա կան

շա հեր: Հա մա պա տաս խա նա բար, նրանք չեն
կա րող պա տաս խա նատ վու թյուն կրել պատ ճառ -
ված վնա սի հա մար և այլն18: Մինչ դեռ ինք նա -
վար, ինք նու սուց ման ու նակ ար հես տա կան բա -
նա կա նու թյունն էա պես տար բեր վում է այլ
երևույթ նե րից ու օբ յեկտ նե րից, ինչն զգա լիո րեն
բար դաց նում է ար հես տա կան բա նա կա նու թյան
պա տաս խա նատ վու թյան հար ցի լու ծու մը, որն
ինք նու րույն է ո րո շում կա յաց րել հան ցանք կա -
տա րե լու մա սին: Հան ցանք կա տա րե լու հա մար
ար հես տա կան բա նա կա նու թյա նը քրեա կան պա -
տաս խա նատ վու թյան են թար կե լու հար ցն ան -
քակ տե լիո րեն կապ ված է նրան ի րա վա սուբ յեկ -
տու թյամբ օժ տե լու հետ: Նշենք, որ ի րա վա գի -
տու թյան ո լոր տում ներ կա յումս այս հար ցի շուրջ
ակ տիվ քննար կում է ըն թա նում, ո րի ա ռի թը
Սաուդ յան Ա րա բիա յի Թա գա վո րու թյան հպա -
տա կու թյան տրա մադ րումն է մար դան ման ռո -
բոտ Սո ֆիա յին, ո րը մշա կել է Հոն կոն գի Hanson
Robotics ըն կե րու թյան մաս նա գետ Դ.Հեն սո նը19։

Այս պես՝ Ն.Նևյան սը եզ րա կաց նում է, որ
ար հես տա կան բա նա կա նու թյանն ինք նու րույն
ի րա վա սուբ յեկ տու թյամբ օժ տե լու գա ղա փա րն
ան կա յուն է, քա նի որ նշված դեպ քում մար դու
ի րա վունք նե րը տա րած վե լու են ար հես տա կան
բա նա կա նու թյան վրա: Որ պես փաս տարկ՝
Ն.Նևյան սը օ րի նակ է ներկայացնում ո րոշ կեն -
դա նի նե րի, ո րոնք «գի տակ ցու թյուն ու նեն և կա -
րող են զգաց մունք ներ ու նե նալ», հետևա բար՝
դել ֆին նե րին ա ռա ջար կում օժ տել ի րա վա սուբ -
յեկ տու թյամբ20։ 

Ֆ.Վ. Ու ժո վը, ընդ հա կա ռա կն՝ կար ծում է,
թե ար հես տա կան բա նա կա նու թյու նը՝ ծրագ րա -
յին կար գա վո րում ներց անկախ, ի րա վա կան
կար գա վոր ման կա րիք ու նի, և ա ռաջ է քա շում
հետևյալ հար ցե րը. «Պետք է մտա ծել, թե ի՞նչ ի -
րա վունք նե րով նա պետք է օժտ ված լի նի։ Ինչ -
պե՞ս սահ մա նա փա կել դրանց ցան կը։ Ին չի՞ց
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16 Տե՛ս Radutniy O.E. Criminal Liability of the Artificial Intelligence // Problems of Legality. 2017. Iss. 138. էջ 132–141:
17 Տե՛ս Морхат П.М. Искусственный интеллект: правовой взгляд. Москва: Буки Веди, 2017. էջ 257:
18 Տե՛ս Radutniy O.E. Criminal Liability of the Artificial Intelligence // Problems of Legality. 2017. Iss. 138. էջ 132–141:
19 Ռոբոտը նախագծված է այնպես, որ ունակ լինի սովորելու և ընդօրինակելու մարդկանց վարքագիծը, ինչպես նաև՝

աշխատելու մարդկանց հետ: Սոֆիայի հետ բազմաթիվ հանդիպումներ են տեղի ունեցելլ ամբողջ աշխարհում։ 2017
թվականի հոկտեմբերին նա դարձել է Սաուդյան Արաբիայի հպատակն ու առաջին ռոբոտը, որ ստացել է որևէ
երկրի քաղաքացիություն։ Այս մասին ավելի մանրամասն տեղեկատվություն հնարավոր է ստանալ՝ անցնելով
ստորև առկա հղումներով՝ https://tass.ru/ekonomika/4680400 (հասանելի է՝ 09.11.2020թ.):

20 Տե՛ս Nevejans N. European Civil Law Rules in Robotics: Study / N. Nevejans. European Union, 2016. էջ 15 – URL:
https://www.europarl.europa.eu/RegData/etudes/STUD/2016/571379/IPOL_STU(2016)571379_EN.pdf (հասանելի է՝
09.11.2020թ.):



պետք է սկսել: Ան շուշտ, պետք է սկսել ի րա -
վուն քի նոր սուբ յեկ տի ստեղ ծու մից»21։ 

Հարկ է նշել, որ Եվ րա միու թյու նում ա նօ -
դա չու ավ տո մե քե նա նե րի կի րառ մամբ մի շարք
ող բեր գա կան մի ջա դե պե րից հե տո սկսել են լայ -
նո րեն քննար կել ռո բոտ նե րին ի րա վա կան կար -
գա վի ճակ տա լու հնա րա վո րու թյու նը և, որ պես
հետևանք՝ է լեկտ րո նա յին ան ձին (է լեկտ րո նա -
յին էու թյա նը) պա տաս խա նատ վու թյան են թար -
կե լու հնա րա վո րու թյու նը: Այս պես՝ Եվ րա խորհըր -
դա րա նի բա նաձևը՝ Ռո բո տա տեխ նի կա յի ո լոր -
տում քա ղա քա ցիա կան-ի րա վա կան կար գա վոր -
ման հանձ նա ժո ղո վի 2017 թվա կա նի փետր վա -
րի 16-ի՝ Ռ ռո բո տա տեխ նի կա յի մա սին քա ղա -
քա ցիա կան ի րա վուն քի նոր մե րի վե րա բեր յալ
ա ռա ջար կու թյուն նե րի22 հետ, ուղղ ված է մարդ -
կանց հա սա րա կու թյու նում ռո բոտ նե րի ի րա վա -
կան կար գա վի ճա կի կար գա վոր մա նը հետևյալ
գոր ծո ղու թյուն նե րի մի ջո ցով՝

Ø ռո բո տա տեխ նի կա յի և ար հես տա կան
բա նա կա նու թյան հար ցե րով եվ րո պա -
կան հա տուկ գոր ծա կա լու թյան ստեղ -
ծում,

Ø խե լա միտ ինք նա վար ռո բո տի նոր մա -
տի վա յին սահ ման ման, ինչ պես նաև՝ ռո -
բոտ նե րի բո լոր տար բե րակ նե րի գրանց -
ման հա մա կար գի մշա կում՝ դրանց դա -
սա կարգ ման հա մա կար գի հետ,

Ø ռիս կե րի կան խար գել ման ե րաշ խի քի ա -
պա հով ման հա մար մշա կող նե րին ներ -
կա յաց վող պա հանջ նե րի ձևա կեր պում,

Ø ռո բոտ ներ օգ տա գոր ծող կամ դրանց
կա րիքն ու նե ցող ըն կե րու թյուն նե րի հա -
մար հաշ վետ վու թյուն նե րի նոր կա ռուց -
ված քի ստեղ ծում, ո րը կնե րա ռի տե ղե -
կու թյուն ներ ըն կե րու թյան գոր ծու նեու -
թյան տնտե սա կան արդ յունք նե րի վրա

ռո բո տա տեխ նի կա յի և ար հես տա կան
բա նա կա նու թյան ազ դե ցու թյան մա սին23։

Հատ կան շա կան է, որ Եվ րա խորհր դա րա նի
հիշ յալ բա նաձևում նշվում է ռո բոտ նե րի ան դա -
դար փո փո խու թյու նը, ո րը կան խո րո շում է ոչ
միայն գոր ծու նեու թյան ա ռան ձին տե սակ նե րով
զբաղ վե լու, այլև՝ ինք նու սուց ման և ինք նա վար,
ան կախ ո րո շում նե րի ըն դուն ման ու նա կու թյունը:

Գիտ նա կան նե րը, ի րենց հեր թին, ար ձա -
նագ րում են նման հա մա կար գե րի՝ պո լի մոր ֆա -
յին բնույ թով կան խո րոշ ված բար դու թյու նն ար -
հես տա կան ին տե լեկ տի աշ խա տան քի խա փան -
ման հա մար պա տաս խա նա տու սուբ յեկ տի ո -
րոշ ման հար ցում24,25։ Անհ րա ժեշտ է հա մա ձայ -
նել Պ.Մ. Մոր խա թի կար ծի քն, որ անն պա տա -
կա հար մար է և ոչ ի րա վա չափ՝ պա տաս խանա -
տվու թյուն դնել ար հես տա կան բա նա կա նու թյան
նա խագ ծող նե րի և մշա կող նե րի վրա, քա նի որ
ար հես տա կան բա նա կա նու թյու նն ա ռան ձին
մշակ ված բարդ սար քա վո րում նե րի և սար քե րի
հա մա լիր է, որ տեղ ար հես տա կան բա նա կա նու -
թյան վերջ նա կան ո րոշ ման արդ յուն քը մե ծա -
պես կախ ված է դրա կի րառ ման ի րադ րու թյու -
նից և դրա վրա դրված խնդիր նե րից26։

Ար հես տա կան բա նա կա նու թյան՝ ինք նուրույն
ո րո շում նե րի ըն դուն ման հնա րա վոր ռիս կերն ու
բա ցա սա կան հետևանք նե րը կան խե լու նպա -
տա կով բա նաձևի նա խագ ծում ա ռա ջարկ վում է
խո ր վեր լու ծու թյուն կա տա րել նման հետևանք -
նե րի վե րա բեր յալ, ինչի հի ման վրա մշա կել գոր -
ծուն մե խա նիզմ ներ ար հես տա կան բա նա կա նու -
թյան պատ ճա ռած վնա սի ա պա հո վագ րու թյան
(ա նօ դա չու ավ տո մե քե նա նե րի օ րի նա կով), վնա -
սի ծածկ ման հա մար փոխ հա տուց ման ա պա հո -
վագ րա կան ֆոն դե րի ստեղծ ման, ար հես տա կան
բա նա կա նու թյան շա հա գործ ման պար տա դիր
գրանց ման ո լորտ նե րում27։ Են թադր վում է նաև
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21 Տե՛ս Ужов Ф.В. Искусственный интеллект как субъект права / Ф.В. Ужов // Пробелы в российском законодательстве.
2017. №3. էջ 358:

22 Տե՛ս Delvaux M. Draft Report with recommendations to the Commission on Civil Law Rules on Robotics / European
Parliament, 2016, էջ 10 – URL: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/JURI-PR-582443_EN.pdf?redirect
(հասանելի է՝ 09.11.2020թ.):

23 Տե՛ս Radutniy O.E. Criminal Liability of the Artificial Intelligence // Problems of Legality. 2017. Iss. 138. էջեր 132–141:
24 Տե՛ս Prakken H. On How AI & Law Can Help Autonomous Systems obey the Law: a Position Paper // Artificial Intelligence

Workshop on Artificial Intelligence for Justice. Hague: Univ. Amsterdam, 2016, էջ 42:
25 Տե՛ս Del Castillo A.P. A Law on Robotics and Artificial Intelligence in the EU? // The Foresight Brief. 2017. № 2. էջ 10:
26 Տե՛ս Морхат П.М. Искусственный интеллект: правовой взгляд. Москва: Буки Веди, 2017, Էջ 257:
27 Տե՛ս Delvaux M. Draft Report with recommendations to the Commission on Civil Law Rules on Robotics, European

Parliament, 2016, էջ 22 – URL: https://www.europarl.europa.eu/doceo/document/JURI-PR-582443_EN.pdf?redirect
(հասանելի է՝ 09.11.2020թ.):
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ռո բո տի մե խա նիզ մին անվ տան գու թյան ան ջա -
տի չի, ինչ պես նաև՝ ո րո շա կի ծրագ րա յին ա պա -
հով ման ին տեգր ման հնա րա վո րու թյու նը՝ վթա -
րա յին ի րա վի ճակ նե րում բո լոր գոր ծըն թաց ներն
ան հա պաղ ան ջա տե լու նպա տա կով28։

Այս կա պակ ցու թյամբ ա ռանձ նա կի հե -
տաքրք րու թյուն է ներ կա յաց նում Եվ րա խորհըր -
դա րա նի բա նաձևում նկա րագր ված՝ ռո բոտ նե -
րին ի րա վա կան կար գա վի ճակ տա լու հնա րա -
վո րու թյու նը։ Սա կայն պետք է նշել, որ է լեկ -
տրո նա յին ան ձի ի րա վա կան կար գա վի ճա կը
զգա լիո րեն տար բեր վե լու է ֆի զի կա կան ան ձի
կար գա վի ճա կից։ Ար հես տա կան բա նա կա նու -
թյան ի րա վա սուբ յեկ տու թյան հար ցում կա րե լի
է ա ռանձ նաց նել ե րեք ա ռանց քա յին մո տե ցում.

Ø ար հես տա կան բա նա կա նու թյա նը մարդ -
կա յին ի րա վա սուբ յեկ տու թյա նը հա մա -
պա տաս խան ի րա վա սուբ յեկ տու թյամբ
օժ տե լը,

Ø ար հես տա կան բա նա կա նու թյա նն ի րա -
վա բա նա կան ան ձի ի րա վա կան կար -
գա վի ճա կին հա մա պա տաս խան ի րա -
վա սուբ յեկ տու թյամբ օժ տե լը,

Ø ար հես տա կան բա նա կա նու թյա նը նոր
սահ մա նա փակ ի րա վա սուբ յեկ տու թյամբ
օժ տե լը29, 30։

Մենք հա մա կար ծիք ենք ո րոշ գիտ նա -
կաննե րի այն կար ծի քին, որ ար հես տա կան բա -
նա կա նու թյան ի րա վա սուբ յեկ տու թյու նը չի կա -
րող հա վա սա րեց վել մար դու ի րա վա սուբ յեկ տու -
թյանը կամ ի րա վա բա նա կան ան ձի ի րա վա -
կան կարգա վի ճա կին: Ի րա վա կան կար գա վի -
ճակ ու նե ցող մար դը գոր ծում է մտքի գոր ծըն -
թաց նե րի հի ման վրա՝ ա ռաջ նորդ վե լով սու -
բյեկ տիվ հա մոզ մունք նե րով։ Ի րա վա բա նա կան

ան ձի գոր ծո ղու թյուն նե րի հետևում նույն պես
ֆի զի կա կան ան ձինք են, ա ռանց ո րոնց ի րա -
վա բա նա կան ան ձի գոր ծու նեու թյունն անհ նար
է։ ար հես տա կան բա նա կա նու թյու նը, իր հեր -
թին, գոր ծում է ինք նու րույն՝ չու նե նա լով գի -
տակ ցու թյուն կամ զգաց մունք ներ31։

Դ րա հետ մեկ տեղ՝ մի շարք հե ղի նակ ներ
նշում են, որ ար հես տա կան բա նա կա նու թյունը
կա րող է օժտ ված լի նել ա ռան ձին ի րա վունք նե -
րով, ո րոնք տար բեր վում են ի րա կան ֆի զի կական
ան ձի ի րա վունք նե րից32,33։ Նշ ված դեպ քում տեղին
է խո սել ի րա վա բա նա կան ֆիկ ցիա յի մա սին, որի
դեպ քում ար հես տա կան բա նա կա նու թյան հատուկ
ի րա վա սուբ յեկ տու թյու նը կա րող է ըն կալ վել որպես
ի րա կա նու թյու նից տար բեր վող ոչ ստան դարտ
ի րա վա կան դրու թյուն34: Ինչ պես հայտ նի է՝ ի րա -
վա կան ֆի կա ցիա նե րի գո յու թյու նը պայ մա նա -
վոր ված է ի րա վա կան բա ցե րը հաղ թա հա րե լու և
հա սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն նե րում ա նո րո -
շու թյու նը վե րաց նե լու անհ րա ժեշ տու թյամբ35: Կար -
ծում ենք՝ նման ո րո շու մը կա րող է վե րաց նել այ -
սօր գո յու թյուն ու նե ցող մի շարք ի րա վա կան
սահ մա նա փա կում ներ, ո րոնք խո չըն դո տում են
ար հես տա կան բա նա կա նու թյան ակ տիվ ներգ -
րավ ումն ի րա վա կան հար թու թյու նում: 

Սա կայն գո յու թյուն ու նե ցող ի րա վա կան ի -
րա կա նու թյան շրջա նակ նե րում ի րա վուն քի ոչ
բո լոր ճյու ղե րում է հնա րա վոր ար հես տա կան
բա նա կա նու թյանն օժ տել ի րա վա սուբ յեկ տու -
թյամբ, նույ նիսկ սահ մա նա փակ։

Այս պես՝ հայ րե նա կան քրեա կան օ րենս -
դրու թյան շրջա նակ նե րում ար հես տա կան բա -
նա կա նու թյա նն ի րա վունք նե րի և պար տա կա -
նու թյուն նե րի ամ բող ջու թյամբ օժ տե լը և, որ պես
հետևանք՝ նրան ի րա վուն քի սուբ յեկտ ճա նա -
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չելն անհ նար է։ ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 23-րդ
հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ քրեա կան պա տաս խա -
նատ վու թյան են թա կա է միայն մեղ սու նակ ֆի -
զի կա կան ան ձը, ով հան ցանք կա տա րե լու պա -
հին հա սել է սույն օ րենսգր քով սահ ման ված
տա րի քի: Գոր ծող քրեա կան օ րենսգր քի կար -
գա վո րում նե րի հա մա ձայն՝ ի րա վա բա նա կան
ան ձը են թա կա չէ քրեա կան պա տաս խա նա -
տվու թյան։ Սա կայն այս ա ռու մով այլ մո տե ցում
է որ դեգ րել ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի նա խա գի -
ծը36. 19-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝
քրեա կան պա տաս խա նատ վու թյան են թա կա է
մեղ սու նակ ֆի զի կա կան ան ձը, ում տասն վեց
տա րին լրա ցել է հան ցանք կա տա րե լու պա հին,
ինչ պես նաև՝ ի րա վա բա նա կան ան ձը37։ 

Ն.Ս.Տա գանցևը նշել է, որ հան ցա վոր ա -
րար ք հաս կա ցու թյու նը նե րա ռում է եր կու հան -
գա մանք. ար տա քին՝ օ րեն քով ար գել ված ոտն -
ձգու թյուն, և ներ քին՝ մե ղա վո րու թյու նը կամ
հան ցա վոր կամ քը38։ Այ սօր քրեա կան ի րա վուն -
քի դոկտ րի նում սուբ յեկ տիվ կող մի ներ քո ըն -
դուն ված է հաս կա նալ ան ձի կող մից հա սա րա -
կա կան վտան գա վոր ա րար ք կա տարելիս առ -
կա գոր ծոն նե րի ներ քին հո գե բա նա կան ամ -
բող ջու թյու նը, այ սինքն՝ ան ձի հո գե կան գոր ծու -
նեու թյու նը, որն ան մի ջա կա նո րեն կապ ված է
հան ցան քի կա տար ման հետ39: Այս դի տանկ յու -
նից՝ բա ցա կա յում է հան ցա կազ մի պար տա դիր
տարր հա մար վող սուբ յեկ տիվ կող մը:

Նման դիր քո րո շում ու նե ցող նե րից է Հ. Հա -
լևին, ով ա ռա ջին նե րից էր, որ գի տա կան շրջա -
նա կում բարձ րաց րեց ար հես տա կան բա նա կա -
նու թյան քրեա կան պա տաս խա նատ վու թյան

հար ցը: Նա նշում է, որ հան ցա գոր ծու թյան պար -
տա դիր տար րերն են հան ցա վոր վար քա գի ծը՝
actus reus-ը, և ներ քին (հո գե կան) տար րը՝ mens
rea-ն: Ար հես տա կան բա նա կա նու թյան նկատ -
մամբ մեն թալ տար րի սահ մա նումն անհ նար է,
հետևա բար՝ անհ նար է ար հես տա կան բա նա -
կա նու թյան կող մից հան ցա գոր ծու թյան ճա նա -
չու մը40։ Ընդ ո րում՝ ինչ պես ար դա րա ցիո րեն
նշում են Հ.Հալևին և Ջ.Քինգս թո նը՝ անգ լո սաք -
սո նա կան ի րա վուն քի հա մա կար գում առ կա են
ծանր ոտնձ գու թյուն ներ, ո րոնց նկատ մամբ mens
rea-ի սահ մա նու մը պար տա դիր չէ, և միան գա -
մայն ար դա րաց ված է, որ նշված հան գա մանք -
նե րում ար հես տա կան բա նա կա նու թյու նը կա -
րող է ճա նաչ վել ոտնձ գու թյան սուբ յեկտ41։

Հ.Հալևին ի րա վա ցիո րեն հարց է տա լիս
հան ցա գոր ծու թյուն կա տա րած ար հես տա կան
բա նա կա նու թյան նկատ մամբ քրեա կան պա -
տաս խա նատ վու թյան մի ջոց նե րի կի րա ռե լիու -
թյան և պատ ժի նպա տա կի ի րա կա նաց ման
մա սին42։ ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 48-րդ հոդ -
վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն՝ պատ ժի նպա -
տակն է վե րա կանգ նել սո ցիա լա կան ար դա րու -
թյու նը, ուղ ղել պատ ժի են թարկ ված ան ձին, ինչ -
պես նաև՝ կան խել հան ցա գոր ծու թյուն նե րը:
Հան ցանք կա տա րած ար հես տա կան բա նա կա -
նու թյան ուղղ ման նպա տա կով պատ ժի ա վան -
դա կան տե սակ նե րի կի րառ ման արդ յու նա վե -
տու թյան վե րա բեր յալ հիմ նա վոր կաս կած ներ
են ա ռա ջա նում։ Այս պի սի կաս կած ներ առ կա
են նաև Նա խագ ծի վե րա բե րե լի դրույթ նե րի
մա սով. Նա խագ ծի 55-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սի
հա մա ձայն՝ պատ ժի նպա տակ ներն են վե րա -
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36 Տե՛ս ՀՀ քրեական օրենսգրքի նախագիծ, հասանելի է հետևյալ հղմամբ՝ http://www.parliament.am/draft_docs7/K-
634.pdf (հասանելի է՝ 09.11.2020թ.):

37 Նպատակ չունենալով սույն հոդվածի շրջանակներում ներկայացնելու իրավաբանական անձանց քրեական
պատասխանատվության առանձնահատկությունները, այնուամենայնիվ, հարկ ենք համարում նշել, որ իրավաբանական
անձանց համար քրեական պատասխանատվություն նախատեսոլու հանգամանքը բուռն քննարկումների տեղիք է
տվել քրեական իրավունքի տեսության մեջ։ Ընդիմախոսները մշտապես շեշտել են քրեական իրավունքի հիմնական
սկզբունքները՝ ըստ մեղքի պատասխանատվության և անձնական պատասխանատվության սկզբունքները։ 

38 Տե՛ս Таганцев Н.С. Русское уголовное право. Часть Общая. В 2 т. Т.1. Тула: Автограф, 2001, էջ 407։
39 Տե՛ս Рарог А.И. Квалификация преступлений по субъективным признакам. Санкт-Петербург: Юрид. центр Пресс,

2003, էջ 207:
40 Տե՛ս Hallevy G. The Criminal Liability of Artificial Intelligence Entities, from Science Fiction to Legal Social Control // Akron

Intellectual Property Journal. 2010. Vol. 4, iss. 2, էջ 178:
41 Տե՛ս նույն տեղում, էջ 191-192:

Տե՛ս նաև Kingston J.K.C. Artificial Intelligence and Legal Liability // Research and Development in Intelligent Sys tems
XXXIII: Incorporating Applications and Innovations in Intelligent Systems XXIV. Cham: Springer, 2016. էջ 276։

42 Տե՛ս Hallevy G. The Criminal Liability of Artificial Intelligence Entities, from Science Fiction to Legal Social Control // Akron
Intellectual Property Journal. 2010. Vol. 4, iss. 2. էջ 195։
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կանգ նել սո ցիա լա կան ար դա րու թյու նը, վե րա -
սո ցիա լա կանց նել պատ ժի են թարկ ված ան ձին
ու կան խել հան ցա գոր ծու թյուն նե րը։

Սա կայն ո րոշ ի րա վա գետ ներ պնդում են
ար հես տա կան բա նա կա նու թյան քրեա կան պա -
տաս խա նատ վու թյան են թար կե լու անհ րա ժեշ -
տու թյան մա սին։ Նրանց կար ծի քով՝ ար հես տա -
կան բա նա կա նու թյան հա մար պետք է նա խա -
տե սել հա տուկ պա տիժ ներ, ինչ պի սիք են ա -
պաակ տի վա ցու մը, վե րած րագ րա վո րու մը կամ
հան ցա գոր ծի կար գա վի ճակ տա լը, ինչը նա խազ -
գու շա ցում կծա ռա յի ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե -
րի բո լոր մաս նա կից նե րի հա մար43։ Կար ծում ենք՝
նման ո րո շու մն ա պա գա յում կա րող է նվա զա -
գույ նի հասց նել ար հես տա կան բա նա կա նու թյան
կի րառ ման կրի մի նա լո գիա կան ռիս կե րը44։

Նույն կար ծի քին է նաև Ֆ.Վ.Ու ժո վը, ով
կար ծում է, թե «ար հես տա կան բա նա կա նու -
թյան վե րա դաս տիա րա կու մը» կա րող է ի րա -
կա նաց վել միայն դրա լիար ժեք վե րած րագ րա -
վոր ման մի ջո ցով, ին չը կա րե լի է ո րո շա կի ի -
մաս տով հա մե մա տել մար դու նկատ մամբ լո բո -
տո միա յի հետ, այ սինքն, ար հես տա կան բա նա -
կա նու թյան հատ կու թյուն նե րի բա ցար ձակ և,
հա վա նա բար, ան դառ նա լի փո փո խու թյուն: Երկ -
րորդ ճա նա պար հը ար հես տա կան բա նա կա -
նու թյան վե րամ շա կումն է: Այս կամ այն մե թո -
դի ա ռաջ նայ նու թյան հար ցը պետք է քննարկ -
վի ար հես տա կան բա նա կա նու թյան ար ժե քի
գնա հատ ման, նրա կա տա րած «սխալ նե րի» քա -
նա կի, տեխ նի կա կան ճա նա պար հով այդ սխալ -
նե րի ու թե րու թյուն նե րի «ան ցավ» վե րաց ման
հնա րա վո րու թյան շրջա նակ նե րում45։

Մենք հա մա կար ծիք ենք Ի.Վ.Պոն կի նին և
Ա.Ի. Ռեդ կի նա յին այն հար ցում, որ «ար հես -
տա կան բա նա կա նու թյան ի րա վա կան ա պա -
հո վու մը պետք է զար գա նա հետևո ղա կա նո րեն
(թեև ին տեն սիվ)` հաշ վի առ նե լով նախ նա կան
ու սում նա սի րու թյու նը, բո լոր ռիս կե րի ո րոնք
հնա րա վոր է են թադ րել տեխ նո լո գիա նե րի և

ար հես տա կան բա նա կա նու թյան օգ տա գործ -
ման զար գաց ման ներ կա ա ռանձ նա հատ կու -
թյուն նե րը: Ար հես տա կան բա նա կա նու թյան ա -
րագ զար գա ցու մը մոտ ա պա գա յում «կպա հան -
ջի ի րա վուն քի ո լորտ նե րի և ինս տի տուտ նե րի
վե րա նա յում (ի րա վա կան պա տաս խա նատ վու -
թյան ռե ժիմ, հարկ ման ռե ժիմ, հսկո ղու թյան և
հաշ վետ վո ղա կա նու թյան կար գա վո րում, մտա -
վոր սե փա կա նու թյան ի րա վունք նե րի կար գա -
վո րում, «է լեկտ րո նա յին առևտ րի» ռե ժիմ (առևտ -
րա յին բո տե րի գոր ծու նեու թյան մա սով)»46։

Ամ փո փե լով շա րադր վա ծը՝ պետք է եզ րա -
կաց նել, որ գա լիք 10-15 տա րի նե րին ար հես -
տա կան բա նա կա նու թյամբ հա մա կար գե րի և
սար քե րի զար գաց ման տեմ պե րն ի րա վուն քի
բո լոր ճյու ղե րի ընդ հա նուր վե րա նայ ման ու վե -
րամ շակ ման անհ րա ժեշ տու թյուն կա ռա ջաց նեն:
Մաս նա վո րա պես՝ սե փա կա նու թյան ինս տի -
տուտ նե րը, հարկ ման ռե ժի մը և այլն, ին չը, ի
վեր ջո՝ կհան գեց նի ինք նա վար ար հես տա կան
բա նա կա նու թյա նը ո րո շա կի ի րա վունք նե րի և
պար տա կա նու թյուն նե րի հա վա քա կազ մով օժ -
տե լու հա յե ցա կար գա յին խնդրի լուծ ման ան -
հրա ժեշ տու թյա նը: Ընդ ո րում՝ մեր կար ծի քով՝
ար հես տա կան բա նա կա նու թյամբ հա մա կար -
գե րը կպա հան ջեն քրեա կան ի րա վուն քի ինքն -
ու րույն ինս տի տու տի ստեղ ծում՝ ե զա կի կա ռուց -
ված քով և բո վան դա կու թյամբ, ո րը կտար բեր -
վի ա վան դա կան մար դա կենտ րոն մո տե ցու մից:
Նշ ված ինս տի տու տի շրջա նակ նե րում նպա տա -
կա դիր է նա խա տե սել ար հես տա կան բա նա -
կա նու թյան տեխ նի կա կան և այլ բնու թա գրե րի
սիմ բիո զի վրա հիմն ված, սուբ յեկ տի ա վան դա -
կան ըն կա լու մից տար բեր վող հաս կա ցու թյուն,
ինչ պես նաև՝ պա տաս խա նատ վու թյան այ լընտ -
րան քա յին տե սակ ներ, ինչ պի սիք են ա պաակ -
տի վա ցու մը, վե րած րագ րա վո րու մը կամ հան -
ցա գոր ծի կար գա վի ճակ տա լը, ին չը նա խազ -
գու շա ցում կլի նի ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րի
բո լոր մաս նա կից նե րի հա մար:
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43 Տե՛ս Kopfstein J. Should Robots Be Punished For Committing Crimes։
44 Տե՛ս Бегишев И.Р., З.И. Хисамо ва Криминологические риски применения искусственного интеллекта // Всероссийский

криминологический журнал. 2018. Т. 12, №6. Էջ 767–775, DOI:10.17150/2500-4255.2018.12(6).767-775 https://www.re-
searchgate.net/publication/330313981_Criminological_Risks_of_Using_Artificial_Intelligence (հասանելի է՝ 09.11.2020թ.):

45 Տե՛ս Ужов Ф.В. Искусственный интеллект как субъект права / Пробелы в российском законодательстве. 2017. №3, էջ
360։

46 Տե՛ս Морхат П.М. К вопросу о правосубъектности «электронного лица», Юридические исследова ния. 2018. №4. էջ
1–8։
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ԴԱՎԻԹ ՕՀԱՆՅԱՆ
ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիրի ասպիրանտ
____________________________________________________________________________________________________________

«ԳՐԱՎԱՌՈՒԻՆ ՎՆԱՍ ՊԱՏՃԱՌԵԼԸ» ՀԱՆՑԱԿԱԶՄԻ
ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԱՅԻՆ ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐԻ

ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

1 Տե՛ս ՀՀ քրեական օրենսգրքում լրացում կատարելու մասին ՀՀ օրենքի նախագիծը, Կ-8862-28.10.2015,07.12.2015-
ՊԻ-010/0 http://www.parliament.am/drafts.php?sel=showdraft&DraftID=7867&Reading=0

17.06.2016թ. ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քում
կա տար վեց լրա ցում, և նա խա տես վեց նոր հան -
ցա կազմ՝ գրա վա ռուին վնաս պատ ճա ռե լը (184.1-
րդ հոդ ված): Այս հոդ վա ծի 1-ին մա սը սահ մա -
նում է՝ գրավ դրված գույ քը դի տա վո րու թյամբ
ոչն չաց նե լը, թաքց նե լը, օ տա րե լը, ինչ պես նաև՝
վնա սե լը կամ որևէ այլ կերպ ոչ պի տա նի դարձ -
նե լը, ինչով խո չըն դոտ վել է գրա վա ռուի գույ -
քա յին ի րա վուն քի ի րա կա նա ցու մը, և նրան
պատ ճառ վել է Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու -
նում սահ ման ված նվա զա գույն աշ խա տա վար -
ձի չորս հա զա րա պա տի կը գե րա զան ցող գու մա -
րի չա փով վնաս: 

Նմա նա տիպ հան ցա կազ մի ըն դուն ման հա -
մար հիմք հան դի սա ցավ ՀՀ-ում առ կա ի րա վի -
ճա կը: Մաս նա վո րա պես՝ ըստ նա խագ ծի հե ղի -
նակ նե րի՝ Հա յաս տա նի բան կե րում գրա վի ա -
ռար կա հան դի սա ցող գույ քի հետ կա տար ված
զեղ ծա րա րու թյուն նե րի՝ 2013-2015 թվա կան նե -
րի վի ճա կագ րու թյան ու սում նա սի րու թյու նից
ակն հայտ է դառ նում, որ վար կա ռու նե րն սկսել
են հստակ գի տակ ցել, որ գրա վի ա ռար կա հան -
դի սա ցող գույ քի ոչն չաց ման, վնաս ման, ան պի -
տան դարձ նե լու, օ տա րե լու կամ գրա վա ռուին
վնաս հասց նող նմա նա տիպ՝ դի տա վո րու թյամբ
կա տար ված գոր ծո ղու թյուն նե րը չու նեն ի րա -
վա կան հետևանք ներ:

Ընդ ո րում՝ այդ դեպ քե րի ինչ պես քա նա -
կը, այն պես էլ պատ ճառ վող վնա սի գու մա րա -
յին ծա վա լը տա րեց տա րի հստակ ա ճե լու մի -
տում են ար ձա նագ րում: Այդ դի տա վո րու թյամբ
կա տար ված ա րարք նե րի պատճառով վնաս
կրած վար կա տու նե րը չու նեն ի րենց օ րի նա կան
շա հե րը պաշտ պա նե լու ոչ մի մե խա նիզմ, քա նի
որ՝ 

1. քա ղա քա ցիաի րա վա կան դաշ տում՝ գրա -

վի ա ռար կան ար դեն գո յու թյուն չու նի կամ
վնաս ված է, հետևա բար՝ դրա նով չի կա րող
պաշտ պան վել վար կա ռուի օ րի նա կան շա հը,
իսկ՝

2. քրեա կան օ րենս գիր քը չի նա խա տե սում
որևէ պա տաս խա նատ վու թյուն այդ ա րարք նե -
րի հա մար1:

Այս նա խագ ծի հե ղի նակ նե րը ՀՀ-ում առ -
կա ի րա վի ճա կը բնու թագ րում էին որ պես ֆի -
նան սա կան հա մա կար գի կա յու նու թյա նը (SIC)
սպա ռնա ցող հան րա յին վտանգ: Մաս նա վո րա -
պես, ըստ նրանց՝ այս ի րա վի ճա կը ֆի նան սա -
կան հա մա կար գի հա մար էա կան ռիս կեր է
ստեղ ծում, քա նի որ հեշ տաց նում է գրա վի ա -
ռար կա յի նկատ մամբ դի տա վո րու թյամբ զեղ -
ծա րա րու թյուն ներ կա տա րե լը՝ ա ռա վել ևս հաշ -
վի առ նե լով վե րը նշված ի րա վա կան հե  տևանք -
նե րի բա ցա կա յու թյան հան գա ման քը:

Մաս նա վո րա պես՝ գրավ դրված գույ քը պար -
տա վո րու թյան ա պա հով ման մի ջոց է: Ի տարբե -
րու թյուն այլ գույ քի՝ գրավ դրված գույ քի ոչնչաց -
ման, վնաս ման, օ տար ման, ան պի տան դառ -
նա լու պա րա գա յում վնաս է կրում ոչ միայն
գրա վա ռու ֆի նան սա կան կազ մա կեր պու թյու նը
այլ նաև՝ հան րու թյա նը, քա նի որ.

1. Ֆի նան սա կան կազ մա կեր պու թյու նը վար -
կե րը տրա մադ րում է հան րու թյու նից ներգ րավ -
ված մի ջոց նե րով, օ րի նակ՝ ա վանդ նե րով:
Հետևա բար՝ ե թե ֆի նան սա կան կազ մա կեր -
պու թյու նը հետ չի ստա նում իր տրա մադ րած
վար կը, ա պա վտան գում է իր ա վան դա տուի
գու մա րն ու իր կա յու նու թյու նը:

2. Ե թե նման ի րա վի ճա կը շա րու նակ վի, ա -
պա գրա վով ա պա հով ված վար կե րի տրա մա -
դրու մը կվե րած վի ռիս կա յին պրո դուկ տի, իսկ
ռիս կա յին պրո դուկտ նե րի տո կո սադ րույք նե րը
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էա կա նո րեն բարձր են: Այ սինքն՝ հա սա րա կու -
թյան ան դամ նե րը ստիպ ված կլի նեն ա վե լի
թանկ վար կեր վերց նել ու ա վե լի շատ վճա րել:

3. Նույ նիսկ մեկ վտանգ ված ֆի նան սա -
կան կազ մա կեր պու թյան առ կա յու թյու նը Հա -
յաս տա նում ան խու սա փե լիո րեն նշա նա կում է
ֆի նան սա կան հա մա կար գի ընդ հա նուր ան կա -
յու նու թյուն: Մինչ դեռ երկ րի ֆի նան սա կան հա -
մա կար գի կա յու նու թյան պահ պա նու թյու նը գե -
րա կա հան րա յին շահ է: Պե տու թյունը դրա կան
պար տա վո րու թյուն ու նի պաշտ պա նելու այդ
հան րա յին շա հը2:

Բա ցի այս հիմ նա վո րում նե րից՝ նա խագ ծի
հե ղի նակ նե րն ընդգ ծում էին նաև եր րորդ ան -
ձանց ի րա վունք նե րը պաշտ պա նե լու՝ պե տու -
թյան դրա կան պար տա վո րու թյուն նե րը: Գրա -
վի ի րա վուն քը պե տու թյան կող մից ճա նաչ ված
ու պաշտ պան վող՝ պար տա վո րու թյուն նե րի ա -
պա հով ման մի ջոց է ու նա խա պատ վու թյան ի -
րա վունք:

Մաս նա վո րա պես՝ օ րենս դի րը սահ մա նել է
գրա վի ինս տի տուտ, նա խա տե սել գրա վի ի րա -
վուն քի պե տա կան գրանց ման ըն թա ցա կարգ:
Դա նշա նա կում է, որ հա սա րա կու թյան յու րա -
քանչ յուր ան դամ ող ջամ տո րեն ի րա վունք ու նի
վստահ լի նե լու, որ, ե թե ինքն ու նի գրա վի ի րա -
վունք, իր նկատ մամբ պար տա վո րու թյուն նե րի
կա տա րու մը ե րաշ խա վոր ված է պե տու թյան կող -
մից գրանց ված գրա վի ի րա վուն քով:

Ա վե լին՝ գրա վի ի րա վունք գրան ցած յու -
րա քանչ յուր անձ ու նի նա խա պատ վու թյան ի -
րա վունք բո լոր այլ պար տա տե րե րի հան դեպ,
այդ թվում նաև՝ պար տա տի րոջ սնան կու թյան
դեպ քում: Հետևա բար՝ գրա վի ի րա վունք գրան -
ցե լով, ան ձը ող ջամ տո րեն ի րա վունք ու նի վստահ
լի նե լու, որ իր նա խա պատ վու թյան ի րա վուն քը
պաշտ պան ված է: Մինչ դեռ, գործ նա կա նում,
չնա յած պե տու թյու նը հայ տա րա րել ու սահ մա -
նել է այս պի սի ըն թա ցա կարգ ու ե րաշ խիք ներ,
սա կայն դրանց պաշտ պա նու թյան արդ յու նա -
վետ մե խա նիզմ նե րը բա վա րար չեն: Հետևա -
բար՝ պե տու թյունն ու նի դրա կան պար տա վո -
րու թյուն՝ արդ յու նա վետ պաշտ պա նու թյան մե -

խա նիզմ ա պա հո վե լու, ո րը ՀՀ ի րա վա կան հա -
մա կար գի պայ ման նե րում քրեա կան պա տաս -
խա նատ վու թյան ներդ րումն է3:

Ընդ հան րաց նե լով քննարկ վող օ րենսդ րա -
կան լրաց ման հա յե ցա կար գա յին մո տե ցում նե -
րը՝ հան գում ենք այն եզ րա կա ցու թյան, որ սույն
նա խագ ծի նպա տակն էր ա պա հո վել քա ղա քա -
ցիա կան շրջա նա ռու թյան կա յու նու թյու նն ընդ -
հան րա պես և ֆի նան սա կան, դրա մավար կա -
յին հա րա բե րու թյուն նե րի կա յու նու թյու նը՝ մաս -
նա վո րա պես:

Սա կայն, չգի տես ին չու, այս նպա տակ նե -
րին հաս նե լու հա մար նա խագ ծի հե ղի նակ նե րը
գրա վա ռուին վնաս պատ ճա ռե լը որ պես հան -
ցա կազմ նա խա տե սե ցին է ՀՀ քրեա կան օ -
րենսգր քի 21-րդ գլխում, այ սինքն՝ սե փա կա նու -
թյան դեմ ուղղ ված հան ցա գոր ծու թյուն ներ
գլխում4: Քրեա կան օ րենսգր քի այս գլխում հիմ -
նա կա նում նա խա տես ված են եր կու տե սա կի
հան ցա կազ մեր.

1. Երբ ու րի շի գույ քը (սե փա կա նու թյու նը)
մտնում է հան ցա վո րի ա պօ րի նի տի րա պետ -
ման տակ, այ սինքն՝ գործ ու նենք հափշ տա կու -
թյուն նե րի հետ: Ընդ ո րում՝ այդ հափշ տա կու -
թյուն նե րն ու նեն տար բեր դրսևո րում ներ. մի
դեպ քում՝ լի նում է բա ցա հայտ (կո ղո պուտ, 176-
րդ հոդ ված), մեկ այլ դեպ քում՝ գաղտ նի (գո ղու -
թյուն, 177-րդ հոդ ված), կա րող է զու գորդ վել
կյան քի կամ ա ռող ջու թյան հա մար վտան գա -
վոր բռնու թյուն գոր ծադ րե լով կամ գոր ծադ րե -
լու սպառ նա լի քով (ա վա զա կու թյուն, 175-րդ հոդ -
ված), կա րող է կա տար վել խա բեու թյան կամ
վստա հու թյու նը չա րա շա հե լու ե ղա նա կով (խար -
դա խու թյուն, 17-րդ հոդ ված) և այլն: Հափշ տա -
կու թյուն նե րն ակն հայ տո րեն ուղղ ված են սե -
փա կա նու թյան ի րա վուն քի դեմ, զրկե լով սե -
փա կա նա տի րո ջը գույ քից՝ զրկում ենք նրան իր
ի րա յին ի րա վունք ներն ի րաց նե լու հնա րա վո -
րու թյու նից:

2. Այս դեպ քում գույ քը կա րող է և դուրս
չգալ սե փա կա նա տի րոջ տի րա պե տու մից, սա -
կայն վտան գի տակ է դրվում ինք նին գույ քը:
Խոս քը ու րի շի գույ քը ոչն չաց նե լու կամ վնա -
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2 Տե՛ս նույն տեղը:
3 Տե՛ս նույն տեղը:
4 Նշենք, որ ՀՀ նոր քրեական օրենսգրքի նախագծով դարձյալ այս հանցակազմը նախատեսված է սեփականության

դեմ ուղղված այլ հանցագործություններ գլխում (գլուխ 31, հոդված 249):



սե լու մա սին է, ինչը կա րող է լի նել և՛ դի տա -
վոր յալ (185-րդ հոդ ված), և՛ անզ գու շու թյամբ
(186-րդ հոդ ված): Այս դեպ քում  գու ցե գույ քը
սե փա կա նա տի րոջ տի րա պե տու մից դուրս չի
գա լիս, սա կայն ակն հայ տո րեն խախտ վում են
օգ տա գործ ման, տնօ րին ման ի րա վա զո րու թյուն -
նե րը:

Վեր լու ծե լով այս գլխում ամ րագր ված հան -
ցա կազ մե րը՝ հան գում ենք այն եզ րա կա ցու -
թյան, որ հան ցա վո րի գոր ծո ղու թյուն նե րը պետք
է խախ տեն սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը: Մի
դեպ քում սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը կա րող
է էա կա նո րեն վնաս վել, մեկ այլ դեպ քում՝ սե -
փա կա նու թյան ի րա վուն քը կա րող է ամ բող ջու -
թյամբ վե րա նալ: Մի բան ակն հայտ է, որ այս
գլխում պետք է նա խա տես վի այն պի սի հան -
ցա կազմ, որն ուղղ ված է սե փա կա նու թյան ի -
րա վուն քի դեմ:

Արդ յոք մեր կող մից վեր լուծ վող հան ցա -
կազ մը հե տապն դո՞ւմ է նման նպա տակ: Այս
հան ցա կազ մում, ի հար կե, խոս վում է գույք ոչըն -
չաց նե լու կամ վնա սե լու մա սին (դրանք ըն դա -
մե նը հան ցա կազ մի օբ յեկ տիվ կող մի դրսևո -
րում ներ են), սա կայն այդ ա մե նն ի զո լաց ված,
ա ռանց հոդ վա ծում նշված մյուս տար րե րի, հան -
ցա կազմ չեն ձևա վո րում: Վեր ջի նիս հա մար
նաև պետք է որ խո չըն դոտ վեն գրա վա ռուի
գույ քա յին ի րա վունք նե րը, և նրան վնաս պատ -
ճառ վի: Պետք չէ ան գամ ման րա մասն վեր լու -
ծել հան ցա կազ մի տար րե րը, հոդ վա ծի վեր նա -
գիրն ար դեն իսկ բա վա րար է եզ րա կաց նե լու,
որ այս տեղ գործ ու նենք գրա վա ռուի շա հե րի
խախտ ման հետ: Սա կայն արդ յոք գրա վա ռուն
հա մար վո՞ւմ է սե փա կա նա տեր: Այլ կերպ ա -
սած՝ արդ յոք գրա վա ռուի շա հե րի խախտ ման
դեպ քում, նրան վնաս պատ ճա ռե լու դեպ քում,
խախտ վո՞ւմ է սե փա կա նու թյան ի րա վունքն ընդ -
հան րա պես, և մաս նա վոր սե փա կան հա րա բե -
րու թյու նը՝ մաս նա վո րա պես:

Այս հար ցե րի պա տաս խա նն ստա նա լու հա -
մար պետք է ներ կա յաց նել գրա վի ի րա վուն քի
և սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի հա րա բե րակ -
ցու թյու նը: Ի րա կա նում դա այդ քան էլ պարզ

խնդիր չէ, որ քան ա ռա ջին հա յաց քից թվում է:
Խնդիրն այն է, որ գրա վի ի րա վուն քի ծագ ման
և պատ կա նե լիու թյան մա սով առ կա է խո րը
դոկտ րի նալ բա նա վեճ, որն աչ քի է ընկ նում
ընդգծ ված դուա լիզ մով: Իսկ ե թե ա վե լի պարզ,
ա պա մինչ օրս քննարկ ման հարց է հետևյա լը՝
գրա վը հա մար վում է ի րա յին ի րա վո՞ւնք, թե՞
պար տա վո րու թյան կա տար ման ա պա հով ման
մի ջոց:

Ներ պե տա կան օ րենսդ րա կան մա կար դա -
կով գրա վի ի րա վուն քը նա խա տես ված է քա -
ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի չոր րորդ բաժ նում՝
Սե փա կա նու թյան ի րա վունք և այլ գույ քա յին ի -
րա վունք ներ5: Գրա վի ինս տի տու տին նվիր ված
է 46 հոդ ված (226-272):

Գ. Ֆ. Շեր շենևիչն ա ռանձ նաց նում է գրա -
վի ի րա վուն քը բնու թագ րող ե րեք հատ կա նիշ.

1. Գրա վի ի րա վուն քն ի րա յին ի րա վունք է,
ո րն ար տա հայտ վում է այն փաստում, որ, ու նե -
նա լով ի րը որ պես օբ յեկտ՝ վերջինս ա մե նուր
հետևում է ի րեն՝ նրա նկատ մամբ սե փա կա նու -
թյան ի րա վուն քից ան կախ, ո րը կա րող է փո -
խանց վել մեկ ան ձից մյու սին:

2. Գրա վի ի րա վունքն օ տար ի րի նկատ -
մամբ ի րա վունք է, քա նի որ միայն ու րի շին
պատ կա նող ի րի ար ժե քը կա րող է ծա ռա յել որ -
պես պա հան ջի ի րա վուն քի ի րա վուն քի ապա -
հո վում: Ուստի գրա վի ա ռար կա չի կա րող լի նել
սե փա կան (պար տա տի րոջ) ի րը, իսկ ե թե պար -
տա տե րը սե փա կա նու թյան ի րա վունք է ձեռք
բե րել իր կող մից գրա վով ծան րա բեռն ված այդ
ի րի նկատ մամբ, ա պա գրա վի ի րա վուն քը դա -
դա րում է.

3. Քա նի որ գրա վի նպա տա կը պա հան ջի
ի րա վուն քի ա պա հով ման մեջ է, ուս տի գրա վի
ի րա վուն քը լրա ցու ցիչ հա րա բե րու թյուն է, որը
են թադ րում է այլ պար տա վո րա կան հա րա բե -
րու թյան առ կա յու թյու նը6:

Գ. Ֆ. Շեր շենևի չը ո րո շա կի ու շադ րու թյուն
է դարձ րել նաև գրա վի ի րա վուն քի այն ա -
ռանձ նա հատ կու թյուն նե րին, ո րոնք տար բե րում
են դրան այլ ի րա յին ի րա վունք նե րից, որ, ի
տար բե րու թյուն այլ ի րա յին ի րա վունք նե րի՝
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5 Ինչպես նկատում է պրոֆեսոր Տ. Կ. Բարսեղյանը՝ գրավի իրավունքը «Սեփականության իրավունք և այլ գույքային
իրա վունք ներ» բաժնում զետեղելը պայմանավորված է օրենսդրի կողմից, անհիմն կերպով, Ղազախստանի
Հանրապետության քաղ. օր-ի կրկնօրինակմամբ, ինչը փաստորեն վերադարձ է 1923թ. ՀՍՍՀ քաղ. օր.: Տե՛ս
Բարսեղյան Տ. Կ. ՀՀ քաղաքացիական իրավունք, Երևան, 2000, էջ 457:

6 Տե՛ս Шершеневич Г. Ф. Учебник граждаснкого права (по изданию 1907) М., 1995, էջ 250:
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գրա վի ի րա վունքն ինք նու րույն գո յու թյուն ու -
նե նալ չի կա րող, այլ կախ ված է հիմ նա կան
պար տա վո րու թյան գո յու թյու նից: Սա կայն, ըստ
նրա՝ գրա վի ի րա վուն քը սուբ յեկ տին տա լիս է
ան հա մե մա տե լիո րեն ա վե լի լայն ի րա վա սու -
թյուն ներ, քան այլ ի րա յին ի րա վունք նե րը: Այ -
սինքն՝ գրա վը կա րող է սե փա կա նա տի րո ջը
զրկել նրան պատ կա նող սե փա կա նու թյան ի -
րա վուն քից7:

Պետք է նկա տել, սա կայն, որ գրա վը որ -
պես ի րա յին ի րա վունք էա պես տար բեր վում է
սե փա կա նու թյան, սեր վի տու տի և այլ ի րա յին
ի րա վունք նե րից: Բա վա րար է միայն այն փաս -
տար կը, որ, ի տար բե րու թյուն սե փա կա նա տի -
րո ջից կամ այլ ի րա յին ի րա վուն քի սուբ յեկտ նե -
րից՝ գրա վա ռուն գրա վի ա ռար կա յի նկատ մամբ
եր կա րատև, հա մա չափ, ան մի ջա կա նո րեն և
սե փա կան հա յե ցո ղու թյամբ ներ գոր ծե լու ի րա -
վա սու թյու նից չի օգտ վում:8 Գրա վի տար բե րու -
թյու նը պար տա վո րու թյուն նե րի ա պա հով ման
մյուս մի ջոց նե րից այն է, որ գրավը պար տա վո -
րաի րա վա կան բնույ թի ի րա յին-ի րա վա կան ա -
պա հով ման մի ջոց է9: Ինչ պես շատ դի պուկ
նկա տում է Վ. Մ. Խ վոս տո վը՝ գրա վի «ի րայ նու -
թյու նը» գո յու թյուն ու նի սոսկ այն քա նով, որ քա -
նով ի վի ճա կի է ա պա հո վելու հիմ նա կան պար -
տա վո րու թյու նը10: Ամ բող ջու թյամբ ցան կա նում
ենք համաձայնել գրա վի մա սին Մ. Վ. Խվոս -
տո վի Mutatis Mutandis տե սա կե տին, քան զի
գրա վը ի րա յին ի րա վունք չէ այն չա փով, որ քա -
նով որ, օ րի նակ՝ սե փա կա նու թյան կամ լրիվ
տնտես վար ման ի րա վուն քն է: Եվ որ պես լրա -
ցու ցիչ, գույ քա յին բնույ թի ա պա հով ման մի ջոց՝
գրա վի ի րա վուն քը չի կա րող ծա գել պար տա -
վո րա կան ի րա վուն քից շուտ և չի կա րող շա րու -
նա կել իր գո յու թյու նը, երբ դա դա րել են պար -
տա վո րա կան հա րա բե րու թյուն նե րը:

Մեր այս հետևու թյուն նե րը հիմք են տա լիս
են թադ րե լու, որ գրա վն իր բո լոր ի րա յին հատ -
կա նիշ նե րով հան դերձ չի կա րող հա վա սար վել
սե փա կա նու թյան ի րա վուն քին: Ե թե նույ նիսկ
գրա վն ու նի ի րա յին բնույթ, ա պա, միևնույն է՝
հան դես է գա լիս որ պես սահ մա նա փակ ի րա -

յին ի րա վունք: Ե թե գրա վը ծա գում է սե փա կա -
նու թյու նից կամ ու ղեկ ցում է դրան, ապա
միևնույն է՝ չի կա րող փո խա րի նել սե փա կա -
նու թյան ի րա վուն քը: Ե թե նույ նիսկ այս հան -
ցա կազ մը պաշտ պա նում է ի րա յին ի րա վունք
կրո ղի շա հեր, դա չի նշա նա կում, թե պաշտ -
պան վում են սե փա կա նու թյան ի րա վա հա րա -
բե րու թյուն ներ: Հետևա բար՝ ապ րիո րի սխալ է
այս հան ցա կազ մը նա խա տե սել սե փա կա նու -
թյան դեմ ուղղ ված հան ցա գոր ծու թյուն ներ
գլխում: 

Ինչ պես քա ղա քա ցիա կան ի րա վուն քի ցան -
կա ցած ինս տի տուտ, այն պես էլ գրա վը կի րառ -
վում է ո րո շա կի ո լորտ նե րում: Այս պես՝ գրա վը
կի րառ վում է թե՛ վար կա յին հա րա բե րու թյուն -
նե րի, թե՛ վար կա յին հա րա բե րու թյուն նե րի հետ
չկապ ված ո լորտ նե րում:

Գրա վի կի րառ ման վար կա յին հա րա բե -
րու թյուն նե րի ո լոր տի մա սին խո սե լիս պետք է
նշել, որ գրա վով հիմ նա կա նում ա պա հով վում
է վար կա յին կամ փո խա ռու թյան պայ մա նագ -
րից բխող պար տա վո րու թյուն նե րի կա տա րու -
մը: Գրա վը՝ որ պես բազ մա դար յա պատ մու -
թյուն ու նե ցող պար տա վո րու թյուն նե րի ա պա -
հով ման մի ջոց, կի րառ վում է ինչ պես քա ղա -
քա ցի նե րի, նրանց և ի րա վա բա նա կան ան -
ձանց, այն պես էլ՝ ի րա վա բա նա կան ան ձանց
միջև վար կա յին հա րա բե րու թյուն նե րում: Սա -
կայն պետք է նշենք, որ գրա վն ա ռա վել լայն
տա րա ծում և կի րա ռու թյուն ու նի բան կե րի և
այլ վար կա յին կազ մա կեր պու թյուն նե րի հա րա -
բե րու թյուն նե րում:

Ինչ պես գի տենք՝ բան կա յին գոր ծու նեու -
թյան մեջ կարևոր տեղ է գրա վում վար կա վո -
րու մը, ուս տի, ել նե լով վար կե րի վե րա դարձ նե -
լիու թյան ա պա հով ման սկզբուն քից՝ բան կե րը
և այլ վար կա յին կազ մա կեր պու թյուն նե րը լայ -
նո րեն կի րա ռում են գրա վի ինս տի տու տը: Այս -
պի սով՝ գրա վը հիմ նա կա նում ա պա հո վում է
վար կա յին պար տա վո րու թյուն նե րի կա տա րու -
մը: 

Գրա վի՝ գլխա վո րա պես վար կա յին պար -
տա վո րու թյուն նե րի ա պա հով ման մի ջոց լի նե լու
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հան գա ման քը, ինչ պես վե րը նշե ցինք, շեշ տում
էին նաև հան ցա կազ մի նա խագ ծի հե ղի նակ նե -
րը: Այ սինքն՝ այս հան ցա կազ մի թիվ մեկ նպա -
տա կն ի սզկբա նե ֆի նան սա-վար կա յին հա րա -
բե րու թյուն նե րի կա յու նու թյու նը և պաշտ պա նու -
թյու նն էր: 

Հա մադ րե լով այս բո լոր վեր լու ծու թյուն նե -
րը՝ կա րող ենք հանգել մեկ հստակ հետևու -
թյան. ա վե լի ճիշտ կլի ներ այս հան ցա կազ մը
նա խա տե սել տնտե սա կան գոր ծու նեու թյան
դեմ ուղղ ված հան ցա գոր ծու թյուն ներ գլխում:
Մաս նա վո րա պես՝ ա ռա ջար կում ենք ու ժը կորց -
րած ճա նա չել քրեա կան օ րենսգր քի 184.1-րդ
հոդ վա ծը և հան ցա կազ մը նույն բո վան դա կու -

թյամբ նա խա տե սել քրեա կան օ րենսգր քի 191.1
հոդ վա ծով:

Ա ռա ջին հա յաց քից կա րող է թվալ, թե այն
վեր լու ծու թյուն նե րը և մտա հան գու մն ինք նան -
պա տակ էին և խն դի րը սոսկ տեխ նի կա կան է:
Սա կայն հենց այս հար ցի կար գա վո րու մից են
ա ռա ջա նում մի շարք ի րա վա հա րա բե րու թյուն -
ներ, բխեց վում են տա րա տե սակ ի րա վա կան
հետևանք ներ, ո րոնք կքննար կենք մեր հե տա -
գա աշ խա տու թյուն նե րում (օ րի նակ՝ այս հստա -
կե ցու մը կօգ նի ո րո շա կիաց նել հան ցա կազ մի
սուբ յեկ տի հար ցը, հնա րա վո րու թյուն կտա կոնկ -
րե տաց նելու հոդ վա ծում նշված վնաս նե րի հար -
ցը և այլն): 
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ՀՌԻՓՍԻՄԵ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ 
ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիրի ակադեմիայի
քրեական իրավունքի և քրեաբանության ամբիոնի
պետ, ի. գ. թ., ոստիկանության փոխգնդապետ
____________________________________________________________________________________________________________

ԱՆՉԱՓԱՀԱՍՆԵՐԻ ՀԱՆՑԱՎՈՐ ԽՄԲԵՐԻՆ
ՊՐՈՖԻԼԱԿՏԻԿ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՎԵՐՑՆԵԼՈՒ ՈՐՈՇ

ՀԱՐՑԵՐ

Մեր նախ կին հե տա զո տու թյուն նե րում1 անդ -
րա դար ձել ենք և խո սել ան չա փա հաս նե րի հան -
ցա վոր խմբե րին պրո ֆի լակ տիկ հաշ վառ ման
վերց նե լու և խմ բա յին պրո ֆի լակ տի կա ներ դնե -
լու հար ցե րին: Կար ծում ենք՝ դրա անհ րա ժեշ -
տու թյունն ար դիա կան է, քա նի որ, ինչ պես ցույց
է տա լիս փոր ձը՝ ժա մա նա կի ըն թաց քում ան չա -
փա հաս նե րի հան ցա վոր խմբե րը ձեռք են բե -
րում նոր ո րակ ներ ու ձևեր, ին չը նույ նիսկ հա -
վա նա կան է դարձ նում դրանց կազ մա կերպ վա -
ծի վե րա ճու մը: Այ սինքն՝ մենք, ճիշտ և ժա մա -
նա կին ներ գոր ծե լով ան չա փա հաս նե րի հան -
ցա վոր խմբե րի վրա, կհա կազ դենք նաև կազ -
մա կերպ ված հան ցա վո րու թյա նը: 

Մինչ օրս Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու -
նում ան չա փա հաս նե րի խմբա յին հան ցա վո -
րու թյան կան խար գե լու մը կա ռուց վել է ան հա -
տա կան պրո ֆի լակ տի կա յի շուրջ, սա կայն
կարծում ենք, որ խմբի կազ մում հան ցանք կա -
տա րած ան չա փա հաս նե րը հան ցա վոր վար -
քա գիծ դրսևո րում են և վտան գա վոր են հենց
խմբի կազ մում: Հետևա բար՝ կան խար գե լիչ
գոր ծու նեու թյու նը պետք է ուղղ ված լի նի ոչ
միայն խմբի ան չա փա հաս ան դամ նե րին ա -
ռան ձին-ա ռան ձին, այլ նաև խմբին՝ ամ բող -
ջու թյամբ վերց րած: 

Իսկ հնա րա վո՞ր է արդ յոք ան չա փա հաս -
նե րի հան ցա վոր խմբե րին հաշ վառ ման վերց -
նել և ինչ պե՞ս: Պա տաս խա նում ենք՝ ա յո՛: Ինչ -
պես ցույց են տա լիս մեր ի րա կա նաց րած հե -
տա զո տու թյան արդ յունք նե րը՝ ան չա փա հաս -
նե րի հան ցա վոր խմբե րը ձևա վոր վում են կա՛մ

ի րենց բնա կու թյան կա՛մ ուս ման վայ րե րում,
հազ վա դեպ՝ ժա ման ցի վայ րե րում: Կար ծում
ենք, որ հաշ վառ ման վերց նե լը հնա րա վոր է և
անհ րա ժեշտ է ըստ խմբե րի ձևա վոր ման վայ -
րե րի ոս տի կա նու թյան տա րած քա յին բա ժին -
նե րի ան չա փա հաս նե րի և ըն տա նի քում բռնու -
թյան կան խար գել ման գոր ծե րով բա ժան մունք -
նե րում:

Ան չա փա հաս նե րի հան ցա վոր խմբի գո -
յատևման փաս տը հայտ նա բե րե լուց հե տո տե -
սու չը, խմբի բո լոր ան դամ նե րին բա ցա հայ տե -
լով, պար տա դիր պետք է վերց նի պրո ֆի լակ -
տիկ հաշ վառ ման՝ նրանց նկատ մամբ պրո ֆի -
լակ տիկ ներ գոր ծու թյուն ի րա կա նաց նե լու նպա -
տա կով: Պ րո ֆի լակ տիկ այդ պի սի ներ գոր ծու -
թյու նը պետք է են թադ րի կան խար գե լիչ, վե -
րահս կո ղա կան մի ջո ցա ռում նե րի հա մա կարգ,
ո րում ներգ րա վված կլի նեն ոչ միայն ան չա փա -
հաս նե րի գոր ծե րով տե սուչ նե րը, այլև ինչ պես
ոս տի կա նու թյան մյուս ստո րա բա ժա նում նե րի,
այն պես էլ ի րա վա պահ մյուս մար մին նե րի ծա -
ռա յող նե րը և առ հա սա րակ բո լոր շա հագր գիռ
մար մին ներն ու ան ձինք: Ընդ ո րում՝ պետք է
օգ տա գոր ծել և՛ ընդ հա նուր և՛ ան հա տա կան
պրո ֆի լակ տի կա յի հնա րա վո րու թյուն նե րը: Առ -
հա սա րակ՝ կոնկ րետ ան հա տին հաս ցեագր ված
ներ գոր ծու թյունն ա ռա վել արդ յու նա վետ է ազ -
դում նրա բա րո յա հո գե բա նա կան ո րակ նե րի
վրա՝ հետ պա հե լու այս կամ այն պա հին սխալ
քայլ կա տա րե լուց, ազ դում է դրա կան հա կում -
նե րի և հե տաքրք րու թյուն նե րի զար գաց ման,
վար քագ ծի թե րու թյուն նե րը վե րաց նե լու, ինչ -

1 Տե՛ս Հ.Մ. Խաչատրյան, «Անչափահասների խմբային հանցավորության կանխարգելման հիմնախնդիրները ՀՀ-ում»,
թեկ. ատենախոսություն, էջ 109-115, 130-134, Անչափահասների խմբային հանցավորության կանխարգելման որոշ
հարցեր // Օրենքի պատվար մարտ N7, 2019, էջ 18-26: Անչափահասների խմբային հանցավորության հակազդման
քրեաիրավական և կրիմինալոգիական որոշ հարցեր // Օրենքի պատվար, մարտ, N9, 2020, էջ 67-74: 



պես նաև՝ ուս ման և աշ խա տան քի նկատ մամբ
սեր ձևա վո րե լու վրա2:

Հայտ նա բե րե լով ան չա փա հաս նե րի հան -
ցա վոր խմբե րը՝ անհ րա ժեշտ է ու սում նա սի րել
այդ խմբե րը՝ ա ռանձ նաց նել լի դե րին, խմբի ակ -
տիվ մաս նա կից նե րին, մնա ցած ան դամ նե րին,
պար զել խմբի ան դամ նե րի հա վա քա տե ղին և
ան չա փա հաս նե րի նկատ մամբ անց կաց նել պրո -
ֆի լակ տիկ աշ խա տանք ներ՝ խմբի ան դամ նե րի
կա պե րը քայ քա յե լու, նրանց հա կաի րա վա կան
գոր ծու նեու թյու նը, խմբի լի դե րի բա ցա սա կան
ազ դե ցու թյու նը խմբի ան դամ նե րի վրա կան -
խե լու նպա տա կով: 

Կար ծում ենք, որ ան չա փա հաս նե րի հա -
կա հա սա րա կան ոչ բո լոր խմբե րը պետք է վերց -
նել հաշ վառ ման, այլ միայն այն խմբե րը, ո րոնց
ան դամ նե րը թույլ են տա լիս ի րա վա խախ տում -
ներ, այ սինքն՝ քրեածին և հան ցա վոր: Հենց
այս խմբե րը պետք է բա ցա հայ տեն տե սուչ նե -
րը, հաշ վա ռեն և նրանց նկատ մամբ ի րա կա -
նաց նեն պրո ֆի լակ տիկ աշ խա տանք ներ: Սա -
կայն դա չի նշա նա կում, թե մեզ չեն հե տաքըրք -
րում ան չա փա հաս նե րի հա կա հա սա րա կա կան
ուղղ վա ծու թյամբ խմբե րը: Հայտ նա բե րե լով այդ -
պի սի խմբե րը՝ նրանց նկատ մամբ անհ րա ժեշտ
է ներ գոր ծել վաղ և ան մի ջա կան պրո ֆի լակ տի -
կա յի մի ջո ցով՝ դրանց գոր ծու նեու թյան հան -
ցա վո րի վե րա ճու մը կան խար գե լե լու նպա տա -
կով: Իսկ խմբե րի հաշ վա ռու մը, կար ծում ենք,
անհ րա ժեշտ է ի րա կա նաց նել ար դեն իսկ հան -
ցա վոր գոր ծու նեու թյամբ ան չա փա հաս նե րի
խմբե րի նկատ մամբ:

Հաշ վի առ նե լով ՀՀ ոս տի կա նու թյան ան -
չա փա հաս նե րի գոր ծե րով և ըն տա նի քում բռնու -
թյան կան խար գել ման տե սուչ նե րի մաս նա գի -
տա կան պատ րաստ վա ծու թյան ո րակ ներն ու
գեր ծան րա բեռն վա ծու թյու նը, գոր ծու նեու թյան
կար գա վոր ման ի րա վա կան բաց թո ղում նե րը3՝
են թադր վում է պրո ֆի լակ տիկ հաշ վառ ման մեջ
գտնվող ան չա փա հաս նե րի նկատ մամբ կան -
խար գե լիչ ներ գոր ծու թյան սահ մա նա փակ հնա -
րա վո րու թյուն նե րի մա սին: Սա կայն կար ծում
ենք, որ նրանց պար տա կա նու թյու նը պետք է

հան դի սա նա նաև ան չա փա հաս նե րի հա կա հա -
սա րա կա կան խմբե րի հայտ նա բե րու մը և, ըստ
անհ րա ժեշ տու թյան՝ դրանց հաշ վա ռու մը, այդ
մա սին շա հագր գիռ շրջա նակ նե րին տե ղե կաց -
նե լը, ան չա փա հաս նե րին և նրանց խմբա վո -
րում նե րի ու սում նա սիր ման կազ մա կեր պու մը
մաս նա գետ նե րի (նկա տի ու նենք հա տուկ ո րա -
կա վո րում և ան չա փա հաս նե րի հետ աշ խա -
տան քի փորձ ու նե ցող հո գե բան նե րի, ման կա -
վարժ նե րի, սո ցիա լա կան աշ խա տող նե րի, քրեա -
բան նե րի) կող մից, վեր ջին նե րիս տրված կար -
ծի քի հի ման վրա կազ մա կեր պել պրո ֆի լակ -
տիկ ներ գոր ծու թյու նը: Դաս տիա րակ չա կան աշ -
խա տանք նե րը պետք է կազ մա կեր պել և ի րա -
կա նաց նել ինչ պես ան չա փա հաս նե րի հետ ա -
ռան ձին-ա ռան ձին, այն պես էլ ան չա փա հաս նե -
րի խմբի հետ: Այս տեղ կարևոր վում է բո լոր շա -
հագր գիռ մար մին նե րի հետ փոխ հա մա ձայ նեց -
ված հա մա գոր ծակ ցու թյու նը: Ընդ ո րում՝ դա
միայն տե ղե կատ վու թյան փո խա նակ ման մա -
կար դա կով չպետք է, որ ար տա հայտ վի, այլև
ու նե նա նպա տա կա յին բնույթ: Ներ գոր ծու թյունը
պետք է տա րաբ նույթ լի նի: Նախ՝ հա մա տեղ
աշ խա տան քում պետք է լի նի ռազ մա վա րու -
թյուն, ո րը պետք է մշակ վի հա մա գոր ծակ ցու -
թյան բո լոր սուբ յեկտ նե րի կող մից հա մա տեղ
ջան քե րով՝ հա մա ձայ նեց նե լով բո լոր մի ջո ցա -
ռում նե րը, դրանց անց կաց ման մար տա վա րու -
թյու նը՝ հաշ վի առ նե լով ան չա փա հաս նե րի հան -
ցա վոր խմբե րի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը:

Այս պի սով՝ ան չա փա հաս նե րի հան ցա վոր
խմբե րի հան ցա վոր գոր ծու նեու թյան կան խար -
գել ման հա մար արդ յու նա վետ մի ջոց է պրո ֆի -
լակ տիկ ներ գոր ծու թյունը՝ ուղղ ված ամ բողջ
խմբին: Այդ պի սի մի ջոց ներ են.

1. Խմ բի վե րա կողմ նո րո շու մը, սա նշա նա -
կում է, որ խում բը պահ պա նում է իր կազ մը,
սա կայն խմբին և նրա լի դեր և մյուս ան դամ նե -
րին ուղղ ված ներ գոր ծու թյան մի ջոց նե րի օգնու -
թյամբ փոխ վում է խմբի գոր ծու նեու թյան ուղղը -
վա ծու թյու նը: Ընդ ո րում՝ կա՛մ վե րա կողմ նո րոշ -
վում է խմբա վոր ման լի դե րը, և նրա մի ջո ցով է
տե ղի ու նեում ամ բողջ խմբի վրա ներ գոր ծու -
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թյու նը, կա՛մ էլ նա փո խա րին վում է մեկ ու րի -
շով, օ րի նակ՝ նախ կին լի դե րով: Այս մե թո դը
պետք է կի րառ վի վաղ, խմբա վոր ման ոչ հան -
ցա վոր գոր ծու նեու թյան դեպ քում:

2. Խմ բի գոր ծու նեու թյան զսպու մը, ին չը
թույլ չի տա հանց նանք կա տա րել: Այս մի ջո ցը
պետք է կի րառ վի այլ մի ջոց նե րի կի րառ ման
գոր ծըն թա ցում, որ  դրանք կի րառելիս էքս ցես,
հան ցա գոր ծու թյուն չլի նի, կամ էլ՝ ե թե այլ մի -
ջոց նե րով հնա րա վոր չէ պա ռակ տել խում բը:

3. Խմ բի պա ռակ տում, ո րը հնա րա վոր է՝
խմբի ա ռան ձին ան դամ նե րի նկատ մամբ կի -
րա ռե լով ներ գոր ծու թյան տար բեր մի ջոց ներ՝
թույլ չտա լու հա մար միմ յանց հետ շփու մը կամ
էլ վերջինս հասց նե լու նվա զա գույ նի: Հիմ նա -
կա նում դա ի րա գործ վում է՝ խմբի ան դամ նե -
րին տար բեր ու սում նա կան հաս տա տու թյուն -
ներ տե ղա վո րե լով, տար բեր մի ջո ցա ռում նե րում
ընդգր կե լով: Ո րոշ դեպ քե րում ա ռան ձին ան -
դամ ներ կա րող են դա տա պարտ վել ա զա տազրկ -
ման կամ էլ տե ղա վոր վել հա տուկ դաս տիա -
րակ չա կան հիմ նարկ (վեր ջի նիս կանդ րա դառ -
նանք մեր հա ջորդ աշ խա տու թյու նում):

Խմ բա յին պրո ֆի լակ տի կան սերտ կապ -
ված է ան հա տա կան պրո ֆի լակ տի կա յի հետ,
քա նի որ ներ գոր ծու թյունն ուղղ ված է նաև խմբի
յու րա քանչ յուր ան դա մին՝ խմբում նրա դե րա -
կա տա րու մով պայ մա նա վոր ված:

Խմ բա յին պրո ֆի լակ տի կա յի հա մար
կարևոր է նաև հետևյալ տվյալ նե րի ու սում նա -
սի րու մը.

1. Հա կաի րա վա կան գոր ծու նեու թյան բնույ -
թը՝ հան ցա գոր ծու թյուն նե րի հա ճա խու թյու նը,
ներ քին հան գա մանք նե րով պայ մա նա վոր ված
դրվա գա յին հան ցա գոր ծու թյուն նե րի կա տա րու -
մը, հան ցա վոր ի րա վա խախ տում նե րի պար բե -
րա կա նու թյու նը:

2. Հան ցա վոր գոր ծու նեու թյան կազ մա -
կերպ վա ծու թյան աս տի ճա նը՝ կազ մա կերպ վա -
ծու թյան հատ կա նիշ նե րի առ կա յու թյու նը կամ
բա ցա կա յու թյու նը:

3. Հան ցա վոր գոր ծու նեու թյան կազ մա -
կերպ չի առ կա յու թյու նը – չա փա հաս է, դատ -
վա ծու թյուն ու նե ցող անձ է, թե ան չա փա հաս է,
ինչ բնու թագ րիչ ա ռանձ նա հատ կու թյուն ներ ու -
նի, թե բա ցա կա յում է կազ մա կեր պի չը, և այդ
դե րն ա մեն ան գամ կա տա րում է ան դամ նե րից
մե կը՝ ի րա վի ճա կով պայ մա նա վոր ված:

4. Չա փա հաս հան ցա գործ նե րի ազ դե ցու -
թյու նը՝  ե թե գործ ու նենք խա ռը խմբի հետ, ա -
պա ինչ ազ դե ցու թյուն ու նեն չա փա հաս նե րը
խմբի ան չա փա հաս ան դամ նե րի նկատ մամբ,
կազ մա կեր պում և վե րահս կում են ան չա փա -
հաս նե րի հան ցա վոր գոր ծու նեու թյու նը, այդ
խմբի լի դեր են, տա րա ծում են հան ցա վոր են -
թամ շա կույ թը ան չա փա հաս նե րի շրջա նում:

5. Խմ բի ձևա վոր ման վայ րը՝  ըստ բնա կա -
վայ րի, ըստ ուս ման կամ ժա ման ցի վայ րի:

6. Հան ցա վոր գոր ծու նեու թյան տե սա կը՝
օ րի նակ՝ ե թե գո ղու թյուն ներ են, ա պա ինչ պի -
սի, թե ի րա վի ճա կա յին հան ցանք ներ են կա -
տա րում:

7. Խմ բի ան դամ նե րի միջև կա պի տե սա -
կը՝ հո գե բա նա կան, կա յուն, ըն կե րա կան, լի դե -
րի կող մից հո գե բա նա կան ճնշում գոր ծադ րե -
լով, ու ժով պա հե լով, լի դե րի հե ղի նա կու թյամբ
պայ մա նա վոր ված:

Ե թե բա ցա հայտ վել է խումբ, ո րի կող մից
հան ցանք ներ կա տա րե լու հա վա նա կա նու թյուն
կա, ա պա կան խար գե լիչ աշ խա տանք նե րը պետք
է ուղղ ված լի նեն ու սում նա սի րե լու խմբի տե սա -
կը, գոր ծու նեու թյան ձևե րը, տևո ղա կա նու թյու -
նը, խմբի ի րա վա խախ տում նե րի վայ րը կամ
ան դամ նե րի հա վա քա տե ղին, խմբի ան դամ նե -
րի ժո ղովր դագ րա կան, բա րո յա հո գե բա նա կան
և այլ բնու թագ րիչ ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե -
րը, խմբի կա պե րն այլ ոչ ֆոր մալ խմբե րի կամ
ան ձանց հետ: Իսկ կան խար գե լիչ մի ջոց նե րը
պետք է պայ մա նա վոր ված լի նեն խմբի հա կա -
հա սա րա կա կան ուղղ վա ծու թյամբ: Հան ցանք -
ներ գոր ծող խմբի նկատ մամբ պրո ֆի լակ տիկ
ներ գոր ծու թյան մի ջոց ներն ուղղ ված են գլխա -
վո րա պես խմբի վե րա կողմ նո րոշ մա նը, այ սինքն՝
գոր ծու նեու թյան նպա տակ նե րի, ի դեալ նե րի,
հա յացք նե րի փո փոխ մա նը և այլն: Այս աշ խա -
տանք նե րը կա րող են արդ յու նա վետ լի նել տար -
բեր մի ջոց նե րի և ե ղա նակ նե րի հա մա լիր կի -
րառ մամբ, մաս նա վո րա պես՝ օգ տա գոր ծե լով
քրեաի րա վա կան մի ջոց նե րը, օ պե րա տիվ-հե -
տա խու զա կան մե թոդ նե րը, ներ գոր ծու թյու նը
հա րա զատ նե րի և մեր ձա վոր նե րի նկատ մամբ,
հո գե բա նա կան և ման կա վար ժա կան մե թոդ նե -
րով և ներ գոր ծու թյան այլ հնարք նե րով և այլն:
Պ րո ֆի լակ տիկ ներ գոր ծու թյունն ան մի ջա կա նո -
րեն պետք է ուղղ ված լի նի խմբին ամ բող ջու -
թյամբ և ար տա հայտ վի՝ խմբի ան դամ նե րի մե -
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կու սաց ման օգ նու թյամբ խմբի կազ մա լու ծում
(մե կու սաց ման մե թոդ), խմբի վե րա կողմ նո րո -
շում, խմբի տա րան ջա տումն այլ ե ղա նակ նե -
րով (ան լուր), ան դա մի վրա ան հա տա կան ներ -
գոր ծու թյան մի ջոց նե րի զու գոր դումն ամ բողջ
խմբին ուղղ ված մի ջոց նե րի հետ:

Ան չա փա հաս նե րի խմբե րի հետ աշ խա -
տան քում անհ րա ժեշտ է հաշ վի առ նել և հե տա -
գա յում կոռեկ ցիա յի են թար կել հետևյալ հան -
գա մանք նե րը. ըստ բնա կու թյան վայ րի կամ հե -
տաքրք րու թյուն նե րի ձևա վոր ված ան չա փա հաս -
նե րի խմբե րի կազմն ու ժա ման ցա յին ուղղ վա -
ծու թյու նը, խմբի գո յատևմանն ու գոր ծե լուն
նպաս տող ար տա քին պայ ման նե րը, խմբի ժա -
ման ցի բնույ թը, խմբի ան դամ նե րի կող մից կա -
տար վող կոնկ րետ ա րարք նե րը, հատ կա պես՝
ի րա վա խախ տում ներն ու հան ցանք նե րը, խմբա -
յին են թամ շա կույ թի ձևա վոր ման ա ռանձ նա -
հատ կու թյուն նե րը (կարգ ու կա նո նը, ա վան -
դույթ նե րը, հա մոզ մունք նե րը, ար ժեք նե րը և
այլն), խմբի հիե րար խիկ կա ռուց ված քը, ան -
դամ նե րի միջև փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի բնույ -
թը, միմ յան ցից կախ վա ծու թյան աս տի ճանն ու
մա կար դա կը, խմբի բո լոր ան դամ նե րի հո գե -
բա նա կան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը, նրանց
դե րե րը, հատ կա պես՝ լի դե րի և ակ տիվ ան դամ -
նե րի:

Դա տա կան պրակ տի կա յի ու սում նա սի րու -
թյան արդ յուն քով՝ հա տուկ ու շադ րու թյուն ենք
հրա վի րում հետևյալ հան գա ման քին. հան ցանք
կա տա րած ան չա փա հաս նե րը հազ վա դեպ են
դա տա պարտ վում ա զա տազրկ ման և պա տի ժը
կրում ա զա տազրկ ման ձևով4: Այն դեպ քե րում,
երբ դա տա րա նը հան ցանք կա տա րած ան չա -
փա հա սի նկատ մամբ ա զա տազրկ ման ձևով
պա տիժ է նշա նա կում՝ հան գե լով հետևու թյան,
որ դա տա պարտ յա լի ուղղ վե լը հնա րա վոր է ա -
ռանց պա տի ժը կրե լու, հիմն վում է ՀՀ քր. օր.-ի
70-րդ հոդ վա ծի վրա, և պա տի ժը պայ մա նա կո -
րեն չի կի րա ռում: Որ պես կա նոն՝ այս ան չա -
փա հաս նե րը ոչ միայն կրում են քրեա ծին պո -
տեն ցիալ, այլ նաև՝ հա կաի րա վա կան գոր ծու -
նեու թյան մեջ ակ տիվ ներգ րա վում են այլ ան -
ձանց: Ան չա փա հա սից ան չա փա հաս հան ցա -
վոր «վա րակ վա ծու թյու նն» ըն թա նում է ա ռա վել

ին տե սիվ, քան չա փա հա սից, քա նի որ տե ղի է
ու նե նում հա մա տեղ ժա ման ցի ըն թաց քում:
Հետևա բար՝ պետք է անհ րա ժեշտ մի ջոց ներ
ձեռ նար կել հան ցա վոր «վա րակ վա ծու թյու նը»
չե զո քաց նե լու կամ դրա ազ դե ցու թյու նը նվա -
զա գույ նի հասց նե լու ուղ ղու թյամբ:

Ան չա փա հաս նե րի հա կա հա սա րա կա կան
ուղղ վա ծու թյամբ խմբե րի վրա հա մա լիր և նպա -
տա կաուղղ ված ներ գոր ծու թյու նը կնպաս տի
նրանց հա կաի րա վա կան գոր ծու նեու թյան պրո -
ֆի լակ տի կա յի արդ յու նա վե տու թյա նը: Այդ նպա -
տակով անհ րա ժեշտ է, ա ռա ջին հեր թին, վեր -
հա նել ան չա փա հաս նե րի հան ցա վոր խմբե րը և
հաշ վա ռել, այ նու հետև բա ցա հայ տել լի դեր նե -
րին և կազ մա կեր պիչ նե րին, չա փա հաս նե րին,
ովքեր ներգ րա վում են ան չա փա հաս նե րին հան -
ցանք նե րի կա տար ման մեջ: Եվ վեր ջա պես՝
պետք է վե րահս կո ղու թյուն ի րա կա նաց նել ինչ -
պես նրանց, այն պես էլ ամ բողջ խմբի գոր ծու -
նեու թյան նկատ մամբ:

Այն դեպ քե րում, երբ պրո ֆի լակ տիկ աշ -
խա տանք նե րը հա ջող ված են, այ սինքն՝ խում -
բը վե րա կողմ նո րոշ ված (ուղղ ված) է կամ քայ -
քայ ված, երբ պրո ֆի լակ տիկ հաշ վառ ման վերց -
նե լու հիմ քերն ար դա րաց ված չեն, երբ ի հայտ
է ե կել ի րա վի ճակ, ո րը բա ցա ռում է նոր հան -
ցա գոր ծու թյուն նե րը, կամ թե խմբում մնա ցել է
մեկ ան դամ (մնա ցած ները, օ րի նակ, ուղղ վել
են), ո ր պետք է կրի ա զա տազրկ ման ձևով պա -
տի ժը, կամ թե՝ լրա ցել է 18 տա րե կա նը, կամ
թե՝ մա հա ցել է, ան չա փա հաս նե րի խում բը պետք
է հան վի պրո ֆի լակ տիկ հաշ վա ռու մից:

Ան չա փա հաս նե րի հան ցա վոր խմբե րի պրո -
ֆի լակ տիկ հաշ վառ ման և նրանց հետ տար վող
աշ խա տանք նե րի ըն թաց քում կա րե լի է, նույ -
նիսկ կա րե լի է ա սել՝ պար տա դիր է հո գե բան -
նե րի ներգ րա վու մը, քա նի որ զրույց նե րը հա -
մար վում են կան խար գե լիչ գոր ծու նեու թյան հիմ -
նա կան և ազ դե ցիկ մե թոդ: Հենց հո գե բան նե -
րը, ու նե նա լով ան չա փա հաս նե րի հո գե բա նու -
թյան վե րա բեր յալ խո ր գի տե լիք ներ, ու նակ են
տե ղե կատ վու թյու նը տեղ հասց նելու և ազ դելու
ան չա փա հաս նե րի վար քագ ծի վրա:

Ան չա փա հաս նե րի հան ցա վոր խմբե րի
նկատ մամբ աշ խա տանք նե րում կարևոր նշա -
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4 Տե՛ս Հ.Մ. Խաչատրյան, «Անչափահասների խմբային հանցավորության կանխարգելման հիմնախնդիրները ՀՀ-
ում», թեկ. ատենախոսություն, էջ 112-113:
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նա կու թյուն է ստա նում հա տուկ պրո ֆի լակ տի -
կան, ո րը են թադ րում է այն պի սի պրո ֆի լակ -
տիկ մի ջոց ներ կի րա ռում, ինչ պի սիք են ան չա -
փա հաս նե րի հետ պրո ֆի լակ տիկ զրույց նե րը,
քրեաի րա վա կան նոր մե րը լու սա բա նե լը, ան չա -
փա հաս նե րի հիմ նա կան պար տա կա նու թյուն -
նե րի և դրանց չկա տար ման հետևանք նե րի
պար զա բա նու մը, ոչ բա րեն պաստ ըն տան քի -
նե րի հետ տար վող աշ խա տան քը, ան չա փա -
հաս նե րի հաշ վա ռու մը և այլն:

Հա տուկ պրո ֆի լակ տի կան պետք է ուղղը -
ված լի նի ան չա փա հաս նե րի շեղ վող վար քա -
գծի դե պի սո ցիա լա կան դրա կան փո փոխ մա նը
և նրանց կող մից հան ցանք նե րի կա տար ման
ան թույ լատ րե լիու թյա նը: Հա տուկ պրո ֆի լակ -
տի կա յի հա մա կար գում կարևոր նշա նա կու թյուն

ու նի սո ցիա լա կան վե րահս կո ղու թյու նը՝ իր հա -
սա րա կա կան ներ գոր ծու թյան մի ջոց նե րով, և
պե տա կան հար կադ րան քը՝ նե րա ռե լով պրո ֆի -
լակ տիկ հաշ վա ռում նե րը: Այս մի ջոց նե րի հա -
մա լիրն օբ յեկ տի վո րեն ու նե նում է նշա նա կա լից
ներ գոր ծու թյուն: Ինչ պես ար դա րա ցիո րեն նշում
է Ի.Ադ նե նե սը. «Նույ նիսկ պատ ժո ղա կան նշա -
նա կու թյուն չու նե ցող մի ջոց նե րը կա րող են ու -
նե նալ նույն քան դրա կան ազ դե ցու թյուն, որ -
քան պատ ժի կի րա ռու մը»5:

Ամ փո փե լով վե րոգր յա լը՝ կար ծում ենք՝ ան -
չա փա հաս նե րի հան ցա վոր խմբե րի պրո ֆի լակ -
տիկ հաշ վա ռու մը կհան դի սա նա ան չա փա հաս -
նե րի հան ցա վո րու թյան կան խար գել ման արդ -
յու նա վե տու թյան բարձրացման միջոց:
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5 Տե՛ս Адненис И. Наказание и предупреждение преступлений. М., 1979, էջ 82:
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1 Մանասյան Ա., «Սահմանադրության զարգացման եղանակների արդյունավետ իրացումը՝ որպես սահմանադրական
կայունության կարևորագույն երաշխիք», «Պետություն և իրավունք», թիվ 1 (83) 2019թ., Երևան, էջ 9:

ՎԻՐԱԲ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ
Բարձրագույն դատական խորհրդի աշխատակազմ՝ Դատական դեպարտամենտի 
Դատավորների ընդհանուր ժողովի և դատարանների աշխատակազմերի 
գործունեության ապահովման վարչության Դատավորների ընդհանուր ժողովի և 
հանձնաժողովների գործունեության ապահովման բաժնի առաջատար մասնագետ, 
ՀՀ ՊԿԱ իրավագիտության ամբիոնի ասպիրանտ
____________________________________________________________________________________________________________

ՄԵՂՔԻ ԵՎ ՊԱՏԺԻ ՀԱՄԱՉԱՓՈՒԹՅԱՆ
ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԻ ԻՆՏԵՐՊՐԵՏԱՑԻԱՅԻ

ԵՎ ԻՐԱՎԱԸՆԿԱԼՄԱՆ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐԸ ՔՐԵԱԿԱՆ ԵՎ
ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՈՒՄ

Ի րա վունքն ա նընդ հատ գտնվում է զար -
գաց ման մեջ: Դա էլ, իր հեր թին, հան գեց նում է
ո րո շա կի փո փո խու թյուն նե րի ի րա վուն քի ըն -
կալ ման հար ցում և իր հետևանքն է թող նում
նաև այս կամ այն ի րա վուն քի ճյու ղում ի րա -
վուն քի սկզբունք նե րի դրսևոր ման գոր ծում: Այս
հար ցում փոքր-ինչ ա ռանձ նա հատ կու թյուն ու -
նեն սահ մա նադ րա կան սկզբունք նե րը: 

Սահ մա նադ րա կան սկզբունք ներն ի րենց
այս կամ այն դրսևո րու մը կա րող են ստա նալ ոչ
միայն սահ մա նադ րա կան ի րա վուն քի ո լոր տում,
այլ նաև՝ ի րա վուն քի այլ ճյու ղե րում և, բա ցի
սահ մա նադ րա կան ի րա վուն քի գի տու թյու նից՝
կա րող են ու սում նա սիր վել նաև ի րա վուն քի այլ
գի տու թյուն նե րի կող մից: Մինչ դեռ՝ հատ կա նշա -
կան է, որ այդ սկզբունքները կա րող են ուղ ղա -
կիո րեն ար տա ցոլ ված չլի նել ի րա վուն քի այլ ճյու -
ղե րում, դրանք կա րող են լինել նաև՝ տվյալ ի -
րա վուն քի ճյու ղե րին առնչ վող հա սա րա կա կան
հա րա բե րու թյուն նե րը կար գա վո րող օ րենսդ րու -
թյան մեջ: 

Ի րա վա կան հա մա կար գում ի րա վուն քի ընդ -
հա նուր զար գաց ման լույ սի ներ քո տե ղի է ու նե -
նում նաև Սահ մա նադ րու թյան զար գաց ման
գոր ծըն թաց: Նշ ված գոր ծըն թա ցը կա րող է ի -
րա կա նա նալ տար բեր ե ղա նակ նե րով: 

Սահ մա նադ րու թյան կա յու նու թյունն ա պա -
հո վե լու տե սանկ յու նից՝ հնա րա վոր է դրա զար -
գա ցումն ա պա հո վել ա ռանց տեքս տա յին փո -
փո խու թյուն նե րի` գոր ծող սահ մա նադ րա կան
կար գա վո րում նե րի շրջա նակ նե րում մեկ նա բա -

նու թյուն կա տա րե լով: Հա յաս տա նի Հան րա պե -
տու թյան տե սանկ յու նից՝ դրանք, մաս նա վո րա -
պես, այն դեպ քերն են, երբ ա ռա ջա նում է ոչ թե
այս կամ այն նոր մի վե րա փոխ ման, այլ՝ բովան -
դա կու թյան բա ցա հայտ ման անհ րա ժեշ տու թյուն:
Այս պի սով՝ կա րե լի է փաս տել, որ մեկ նա բա նու -
թյու նը ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան զար գաց ման
կարևո րա գույն ե ղա նակ նե րից է, և որ նպա տա -
կա հար մար է Սահ մա նադ րու թյան տեքս տում
փո փո խու թյուն ներ չկա տա րել այն բո լոր դեպ -
քե րում, երբ հնա րա վոր է վեր ջի նիս զար գա -
ցումն ա պա հո վել հի շա տակ ված ե ղա նա կի մի -
ջո ցով1:

Վե րոնշ յա լից երևում է, որ մեկ նա բա նու -
թյու նը, որ պես ին տերպ րե տա ցիա յի դրսևո րում,
ի րա վա կան նոր մի բո վան դա կու թյան բա ցա -
հայտ ման յու րա տե սակ մի ջոց է, ին չը գործ նա -
կա նում կա րող է տե ղի ու նե նալ քննարկ ման ա -
ռար կա սահ մա նադ րա կան սկզբունք նե րի պա -
րա գա յում, ինչն էլ, իր հեր թին, կհան գեց նի նաև
Սահ մա նադ րու թյան ո րո շա կի զար գաց ման: 

Սահ մա նադ րա կան սկզբունք նե րը ո րո շա -
կի ի մաս տով կա րե լի է հա մա րել ու նի վեր սալ
սկզբունք ներ, քա նի որ դրանք շատ հա ճախ
հա մընդ հա նուր են ի րա վուն քի մի շարք ճյու ղե -
րի հա մար:

Միևնույն ժա մա նակ՝ գու ցե հենց այդ համ -
ընդ հա նուր բնույթ ու նե նա լու հան գա մանքն է
հան գեց րել դրանց սահ մա նադ րա կաց մա նը: Չէ՞
որ սահ մա նադ րա կան սկզբունքն է, որ կա րող
է տա րա ծա կան մեկ նա բան վել, բա ցա հայտ վել
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և հա մա պա տաս խան կի րա ռու թյուն ստա նալ
այս կամ այն հա սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն -
նե րում` մինչ այդ, ի հա՛ր կե, ո րո շա կի տրանս -
ֆոր մա ցիա յի են թարկ վե լով տվյալ հա սա րա կա -
կան հա րա բե րու թյուն նե րը կար գա վո րող ի րա -
վուն քի նոր մե րում:

Վե րո շա րադր յալ վեր լու ծու թյու նը հիմք է
տա լիս ա ռաջ քա շե լու այն պնդու մը, որ սկզբունք -
նե րի սահ մա նադ րա կա նաց ման պատ ճառ նե -
րից և տե սա կան հիմ քե րից մեկն էլ գու ցե հենց
սա է. հա մընդ հա նուր բնույ թը, սահ մա նադ րա -
կա նա ցու մը, հա մա պա տաս խան տրանս ֆոր -
մա ցիա նե րի շնորհիվ տար բեր ի րա վա նոր մե րի
մի ջո ցով այս կամ այն ի րա վուն քի ճյու ղում
դրսևոր վե լը: Ի դեպ՝ վեր ջինս և՛ անհ րա ժեշ տու -
թյուն է, և՛ ի րա վա կան հա մա կար գի զար գաց -
ման ո րո շա կի քա ղա քա կա նու թյան արդ յունք:

Գու ցե հենց նաև վե րո շա րադր յալ տե սա -
կան վեր լու ծու թյան շնորհիվ ի հայտ ե կած հան -
գա մանք ներն են, որ տե սա կան ա ռու մով հիմք
են սկզբունք նե րի սահ մա նադ րա կա նաց ման
գոր ծում, որ պի սի երևույթ ներ տե ղի են ու նե ցել
նաև մեր երկ րի մայր օ րեն քում ամ րագր ված
սկզբու նե րի պա րա գա յում, մաս նա վո րա պես՝
այն սկզբունք նե րի, ո րոնք ի րենց սահ մա նա -
դրա կան ամ րագ րումն են ստա ցել սահ մա նա -
դրա կան ո րո շա կի փո փո խու թյուն նե րի գործ ըն -
թա ցում: Նմա նա տիպ սկզբունք ներ են մեղ քի
սկզբուն քը և պատ ժի հա մա չա փու թյան սկզբուն -
քը: 

Դա տե ղի է ու նե նում այս կամ այն ի րա -
վուն քի ճյու ղում տար բեր կերպ դրսևոր վե լու ըն -
թաց քում, այդ թվում՝ տվյալ ի րա վուն քի ճյու ղին
վե րա բե րող նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե րում
սահ ման վե լով, Սահ մա նադ րա կան դա տա րա -
նի կող մից իր կա յաց վող ակ տե րում այս կամ
այն ի րա վուն քի սկզբուն քը մեկ նա բա նե լով և
այլն: 

Կար ծում ենք՝ այս ի մաս տով Սահ մա նա -
դրա կան դա տա րա նին կա րե լի է տալ ի րա վուն -
քի ո լոր տի ին տերպ րե տա տո րի դեր՝ պայ մա -
նա վոր ված իր՝ այս կամ այն ի րա վուն քի սկզբուն -
քը կամ նոր մը մեկ նա բա նե լու լիա զո րու թյու նով՝
Սահ մա նադ րու թյան դրույթ նե րից սկսած: 

Կար ծում ենք նաև, որ հենց ին տերպ րե -
տա ցիա յից և դրա շնորհիվ ար ված հետևու -
թյուն նե րից է կախ ված նաև ի րա վուն քի կոնկ -
րետ սկզբունք նե րի ի րա վաըն կա լու մն ի րա վուն -

քի տար բեր ճյու ղե րում: Այ սինքն՝ ի րա վուն քի
սկզբունք նե րի ի րա վաըն կա լու մը պայ մա նա վոր -
ված է նաև ին տերպ րե տա ցիա յի շնորհիվ վեր
հան ված ի մաս տով և նշա նա կու թյամբ: Բա ցա -
ռու թյուն չեն նաև ու սում նա սի րու թյան ա ռար -
կա հան դի սա ցող մեղ քի և պատ ժի հա մա չա -
փու թյան սահ մա նադ րա կան սկզբունք նե րը: Ի -
հար կե, թե՛ տե սա կան, թե՛ գործ նա կան մա կար -
դակ նե րում նա խա պատ վու թյու նը պետք է տալ
պաշ տո նա կան մեկ նա բա նու թյա նը, այ սինքն՝
մեր կող մից, այս պես կոչ ված, ի րա վուն քի ո լոր -
տի ին տերպ րե տա տո րի, այն է՝ Սահ մա նադ րա -
կան դա տա րա նի ի րա վա կան դիր քո րո շում նե -
րով տրված պաշ տո նա կան մեկ նա բա նու թյուն -
նե րին: Կար ծում ենք, որ ա պա գա յում ի րա վա -
կի րառ պրակ տի կա յում ա կա նա տես կլի նենք
խնդրո ու սում նա սիր ման ա ռար կա հան դի սա -
ցող սկզբունք նե րի վե րա բեր յալ Սահ մա նադ րա -
կան դա տա րա նի կամ տվյալ ժա մա նա կա հատ -
վա ծում սահ մա նադ րա կան սկզբունք նե րը մեկ -
նա բա նե լու լիա զո րու թյամբ օժտ ված մարմ նի
կող մից հայտ նած ի րա վա կան դիր քո րո շում նե -
րում տրված մեկ նա բա նու թյուն նե րին: 

Հատ կան շա կան է նաև դա տա րան նե րի
կող մից կոնկ րետ ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րի
շրջա նակ նե րում նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տե -
րի տար բեր դրույթ նե րի, այդ թվում՝ Սահ մա -
նադ րու թյամբ ամ րագր ված սկզբունք նե րի ի -
րա վաըն կալ ման հար ցը: 

Ինչ պես գի տենք՝ աշ խար հում ըն դուն ված
պրակ տի կա յի հա մա ձայն՝ դա տա վո րը կա րող է
կա սեց նել գոր ծի վա րույ թը և դի մել սահ մա -
նադ րա կան ար դա րա դա տու թյուն ի րա կա նաց -
նող մարմ նին՝ այս կամ այն դրույ թի վե րա բե -
րյալ այդ մարմ նի մեկ նա բա նու թյու նը ստա նա -
լու հա մար: Ի հա՛ր կե, տար բեր երկր նե րում այդ
գոր ծըն թա ցը տե ղի է ու նե նում տար բեր ա ռանձ -
նա հատ կու թյուն նե րով՝ տվյալ երկ րի օ րենսդրու -
թյամբ այդ գոր ծըն թա ցի վե րա բեր յալ առ կա
կար գա վո րում նե րից կախ ված: 

Թերևս՝ ո րո շա կի ի րա վադ րույթ նե րի հա -
կա սահ մա նադ րա կա նու թյան վե րա բեր յալ դա -
տա վոր նե րի կաս կած նե րի փա րա տու մը սահ -
մա նադ րա կան ար դա րա դա տու թյուն ի րա կա -
նաց նող ինս տի տու տի կող մից ինք նին դա տա -
րան նե րի՝ դրանց ի րա վաըն կալ ման վրա էա -
կան ազ դե ցու թյուն ու նե ցող գոր ծոն է: Ընդ ո -
րում՝ հենց դրանք կա րող են լի նել ի րա վուն քի
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տար բեր ո լորտ նե րում ար դա րա դա տու թյուն ի -
րա կա նաց նող դա տա րան ներ:

Այ դու հան դերձ՝ հե տաքրք րա կան է մեղ քի
և պատ ժի հա մա չա փու թյան սկզբունք նե րի ար -
տա ցո լու մը քրեա կան և վար չա կան ի րա վուն -
քում: 

Մեծ է քննարկ վող սկզբունք նե րի կա պը
քրեա կան ի րա վուն քի ո լոր տի հետ: Մինչև 2015
թվա կա նի փո փո խու թյուն նե րով Սահ մա նա դրու -
թյան ըն դու նու մը՝ մեղ քի և պատ ժի հա մա չա -
փու թյան սկզբունք ներն ամ րագր ված չէին Սահ -
մա նադ րու թյամբ: Նշ ված սկզբունք նե րը սահ -
ման ված չեն ե ղել նաև ՀՀ քրեա կան օ րենսգր -
քով: 

Այս պես՝ ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 2-րդ
հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ Հա յաս տա նի
Հան րա պե տու թյան քրեա կան օ րենսգր քի
խնդիր ներն են հան ցա վոր ոտնձ գու թյուն նե րից
պաշտ պա նել մար դու և քա ղա քա ցու ի րա վունք -
ներն ու ա զա տու թյուն նե րը, ի րա վա բա նա կան
ան ձանց ի րա վունք նե րը, սե փա կա նու թյու նը,
շրջա կա մի ջա վայ րը, հա սա րա կա կան կյան քը
և անվ տան գու թյու նը, սահ մա նադ րա կան կար -
գը, խա ղա ղու թյու նը և մարդ կու թյան անվ տան -
գու թյու նը, ինչ պես նաև՝ կան խել հան ցա գոր -
ծու թյուն նե րը: 

Նույն հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն՝ այդ
խնդիր նե րի ի րա կա նաց ման հա մար Հա յաս -
տա նի Հան րա պե տու թյան քրեա կան օ րենս -
գիրքն ամ րագ րում է քրեա կան պա տաս խա -
նատ վու թյան հիմքն ու քրեա կան օ րենսդ րու -
թյան սկզբունք նե րը, ո րո շում, թե հան րու թյան
հա մար վտան գա վոր ո՛ր ա րարք ներն են հա -
մար վում հան ցա գոր ծու թյուն ներ, և սահ մա նում
է պատ ժի տե սակ ներ ու քրեաի րա վա կան ներ -
գոր ծու թյան այլ մի ջոց ներ՝ դրանք կա տա րե լու
հա մար: 

Վե րոգր յա լից հետևում է, որ ՀՀ քրեա կան
օ րենսդ րու թյու նը սահ մա նում է հան ցա գոր ծու -
թյուն հա մար վող ա րարք նե րի, այս պես ա սած,
սպա ռիչ ցան կը, ո րոն ցից յու րա քանչ յուրը մեղ -
քով դրսևոր ված այն պի սի ա րարք է, ո րի հա -
մար նա խա տես վում է քրեա կան պա տաս խա -
նատ վու թյուն, որն էլ, իր հեր թին, են թադ րում է
հա մա չափ պա տիժ: Այդ հա մա չա փու թյան սահ -
մա նը ո րո շե լը ևս թողն ված է օ րենսդ րի հա յե -
ցո ղու թյա նը, ով ո րո շում է այդ սահ մա նը այն -
պես, որ վերջինս լի նի բա վա րար՝ հա մա պատաս -

խան պա տիժ նշա նա կե լիս և կի րա ռե լիս պատ -
ժի նպա տակ նե րի ի րա կա նաց ման հա մար: 

Այ սինքն՝ կար մի ի րա վի ճակ, երբ վե րոնըշ -
յալ օ րենսդ րա կան դրույթ նե րի հա մա տեքս տում
հիմ նա կան դեր ու նե ցող եր կու բաղադրիչ, այն
է՝ մեղ քը և պա տի ժը (հա մա չափ պա տի ժը), որ -
պես սկզբունք ներ ուղ ղա կիո րեն ամ րագր ված
չեն ե ղել ո՛չ ՀՀ Սահ մա նադ րու թյամբ, ո՛չ ՀՀ
քրեա կան օ րենսգր քով: Իսկ գու ցե, ի թիվս այլ -
նի, այդ պա հի դրու թյամբ ար դեն իսկ ամ րա -
գրված օ րենսդ րա կան դրույթ նե րի հա մա տեքս -
տում կարևո րա գույն դեր ու նե նա լո՞վ էր նաև
պայ մա նա վոր ված դրանց հենց Սահ մա նադ րու -
թյամբ ամ րագ րե լու անհ րա ժեշ տու թյու նը: 

Նշ վա ծից կա րե լի է եզ րա հան գել, որ մեղ -
քի և պատ ժի հա մա չա փու թյան սկզբունք ներն
ու նեն ա ռանց քա յին դեր Հա յաս տա նի Հան -
րա պե տու թյան քրեա կան օ րենսգր քի խնդիր -
նե րի սահ ման ման և, առ հա սա րակ՝ պե տու -
թյան քրեաի րա վա կան քա ղա քա կա նու թյան
հար ցում՝ չլի նե լով նույն օ րենսգր քով նա խա -
տես ված քրեա կան օ րենսդ րու թյան սկզբունք -
նե րի շար քում: 

Քրեա կան ի րա վուն քի ո լոր տում կի րա ռե լի
սահ մա նադ րա կան սկզբունք նե րի ին տերպ րե -
տա ցիան հիմ նա կա նում հան դի պում է սահ մա -
նադ րա կան հսկո ղու թյան կամ վե րահս կո ղու -
թյան մար մին նե րի գոր ծու նեու թյան մեջ: Վեր -
ջին ներս հա ճախ վեր են հա նում քրեա կան ի -
րա վուն քի ո րոշ ճյու ղա յին սկզբունք ներ ա ռա -
վել ընդ հա նուր սահ մա նադ րա կան դրույթ նե -
րից՝ հեն վե լով առ կա գի տա կան ուս մունք նե րի
վրա: Օ րի նակ՝ շատ երկր նե րում սահ մա նա -
դրա կան ար դա րա դա տու թյու նը գոր ծում է պատ -
ժի հա մա չա փու թյան սկզբուն քով, չնա յած դա
պաշ տո նա պես չի հի շա տակ վում Սահ մա նա -
դրու թյան մեջ կամ հա մա պա տաս խան պե տու -
թյան որևէ օ րեն քում: 

Քրեա կան ի րա վուն քի ո լոր տի հետ քննարկ -
վող սահ մա նադ րա կան սկզբունք նե րի կապն
ա ռա վել խո րու թյամբ վեր հա նե լու հա մար ան -
հրա ժեշտ է մեջ բե րել քրեա կան օ րենսդ րու թյան
ևս մի քա նի դրույթ :

Մաս նա վո րա պես՝ ՀՀ քրեա կան օ րենս գրքի
48-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի հա մա ձայն՝ 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 -
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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 սահ մա նա փակ մամբ:

Նույն հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն՝
պատ ժի նպա տակն է վե րա կանգ նել սո ցիա լա -
կան ար դա րու թյու նը, ուղ ղել պատ ժի են թարկ -
ված ան ձին, ինչ պես նաև՝ կան խել հան ցա գոր -
ծու թյուն նե րը:

ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 61-րդ հոդ վա ծի
2-րդ մա սի հա մա ձայն՝ պատ ժի տե սա կը և չա -
փը ո րոշ վում են 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 րով: 

Նույն հոդ վա ծի 3-րդ մա սի հա մա ձայն՝
հան ցա գոր ծու թյան հա մար նա խա տես ված պա -
տիժ նե րից ա ռա վել խիս տը նշա նակ վում է, ե թե
նվազ խիստ տե սա կը չի կա րող ա պա հո վել
պատ ժի նպա տակ նե րը: 

Վե րո շա րադր յա լից երևում է, որ օ րենս դի -
րը ոչ միայն սահ մա նում է պատ ժի հաս կա ցու -
թյու նը և դրա նպա տակ նե րը, այլև՝ այդ նպա -
տակ նե րին հաս նե լու հա մար անհ րա ժեշտ պատ -
ժի տե սա կը, պատ ժա չա փը, ինչ պես նաև՝ դրանց
ո րոշ ման հա մար կարևոր մի շարք գոր ծոն նե րի
ամ բող ջու թյու նը: 

Իսկ վե րոնշ յալ հոդ վա ծի եր րորդ մա սի մեջ -
բեր ված բո վան դա կու թյու նից հստակ երևում է
պատ ժի ու դրա նպա տակ նե րի միջև հա մա չափ
բա լան սի ա պա հով ման կարևո րու թյու նը՝ ել նե -
լով, ի հար կե, մար դա սի րա կան (հու մա նիս տա -
կան) սկզբուն քից: Վեր ջինս ար տա ցոլ վում է
այն փաստում, որ նշված ձևա կերպ մամբ օ -
րենս դի րը, փաս տո րեն, դնում է ար գելք՝ պատ -
ժի նպա տակ նե րի ա պա հով ման հա մար բա վա -
րար պատ ժից ա վե լի խիստ պա տիժ նշա նա կե -
լու հա մար, ին չը, նախ, չէր բխի մար դու հիմ -
նա րար ի րա վունք նե րից ու ա զա տու թյուն նե րից,
ինչ պես նաև՝ կլի ներ ի մաս տա զուրկ:

Մեղ քի և պատ ժի հա մա չա փութ յան
սկզբունք ներն ի րենց ար տա ցո լումն են գտել
նաև վար չաի րա վա կան ո լոր տում: 

«Վար չա կան ի րա վա խախ տում նե րի վե րա -
բեր յալ» ՀՀ օ րենսգր քով նա խա տես ված են մեղ -
քով պայ մա նա վոր ված այն պի սի ա րարք ներ, ո -

րոնց հա մար սահ ման ված է հա մա պա տաս -
խան պա տիժ: 

Նշ ված օ րեն քի ի մաս տով՝ մեղ քով դրսևոր -
ված ա րար քը վար չա կան ի րա վա խախ տումն է
կամ, այլ կերպ ա սած՝ զան ցան քը, ո րի հաս կա -
ցու թյու նը տրվում է  Վար չա կան ի րա վա խախ -
տում նե րի վե րա բեր յալ ՀՀ օ րենսգր քի 9-րդ
հոդ վա ծով, ո րի հա մա ձայն՝ Վար չա կան ի րա -
վա խախ տում զան ցանք է հա մար վում պե տա -
կան կամ հա սա րա կա կան կար գի, սո ցիա լա -
կան սե փա կա նու թյան, քա ղա քա ցի նե րի ի րա -
վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի, կա ռա վար ման
սահ ման ված կար գի դեմ ոտնձ գող հա կաի րա -
վա կան, մե ղա վոր դի տա վոր յալ կամ անզ գույշ
այն պի սի գոր ծո ղու թյու նը կամ ան գոր ծու թյու -
նը, ո րի հա մար օ րենսդ րու թյամբ նա խա տես -
ված է վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյուն:

Սույն օ րենսգր քով նա խա տես ված ի րա վա -
խախ տում նե րի հա մար վար չա կան պա տաս -
խա նատ վու թյուն ա ռա ջա նում է, ե թե այդ խախ -
տում նե րն ի րենց բնույ թով քրեա կան պա տաս -
խա նատ վու թյուն չեն ա ռա ջաց նում գոր ծող օ -
րենսդ րու թյա նը հա մա պա տաս խան: 

Սույն հոդ վա ծի հա մա տեքս տում ու շագ րավ
է նույն օ րենսգր քի 32-րդ հոդ վա ծի երկ րորդ
պար բե րու թյու նը, ըստ ո րի՝ տույժ նշա նա կե լիս
հաշ վի են առն վում կա տար ված ի րա վա խախտ -
ման բնույ թը, խախ տո ղի ան ձը, նրա մեղ քի աս -
տի ճա նը, գույ քա յին դրու թյու նը, պա տաս խա -
նատ վու թյու նը մեղ մաց նող և ծան րաց նող հան -
գա մանք նե րը: 

Վե րոնշ յա լից երևում է, որ, ինչ պես ՀՀ
քրեա կան օ րենսգ րում, այս տեղ ևս  օ րենս դի րը
սահ մա նում է վար չա կան տույ ժի տե սա կի ու
չա փի ո րոշ ման հա մար կարևոր մի շարք գոր -
ծոն նե րի ամ բող ջու թյու նը, իսկ նպա տա կը
խախտ ման և վրա հաս նող հար կադ րան քի մի -
ջո ցի միջև հա մա չա փու թյան ա պա հով ման անհ -
րա ժեշ տու թյունն է: 

Վեր ջինս էլ, իր հեր թին, ոչ այլ ինչ է, քան
մեղ քի և պատ ժի հա մա չա փու թյան սկզբունք -
նե րի յու րա տե սակ դրսևո րում: 

Առ հա սա րակ՝ ի րա վուն քի սկզբունք նե րը
հա մար վում են նաև ի րա վուն քի յու րա տե սակ
աղ բյուր:

Տար բեր պե տու թյուն նե րի հայտ նի են ի րա -
վուն քի աղբ յուր նե րի հետևյալ տե սակ նե րը. ի -
րա վա կան սո վո րույթ, դա տա կան նա խա դեպ,

Օ
Ր

Ի
Ն

Ա
Կ

Ա
Ն

Ո
Ւ

Թ
Յ

Ո
Ւ

Ն
  №

1
2

1
  2

0
2

1



ի րա վա կան դոկտ րի նա, նոր մա տիվ բո վան դա -
կու թյան պայ մա նագ րեր, կրո նա կան նոր մեր,
ի րա վուն քի սկզբունք ներ, դա տա կան պրակ -
տի կա, նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տեր: Եր բեմն
որ պես ի րա վուն քի ինք նու րույն աղբ յուր ան վա -
նում են մի ջազ գա յին ի րա վուն քի սկզբունք -
ներն ու նոր մե րը և մի ջազ գա յին պայ մա նա -
գրե րը2: 

Այ սինքն՝ վե րոգր յա լից կա րե լի է եզ րա կաց -
նել նաև, որ ի րա վուն քի այս կամ այն ճյու ղում
սահ մա նադ րա կան սկզբունք նե րի տե ղայ նա ցու -
մը կամ այս կամ այն կերպ ար տա ցո լու մը կապ -
ված է դրանց՝ ո րո շա կի ի մաս տով ի րա վուն քի
աղբ յուր լի նե լուց ևս, քա նի որ դրանք կան խո -
րո շում են ի րա վուն քի՝ տվյալ ճյու ղում հա մա -
պա տաս խան սահ մա նադ րա կան սկզբուն բի
տա րած ման սահ ման նե րում տվյալ սկզբուն քի
ար տա հայ տած ի մաս տի և բո վան դա կու թյան
ար տա ցո լում տվյալ ի րա վուն քի ճյու ղը սպա -
սար կող օ րենսդ րու թյան հա մա պա տաս խան
կար գա վո րում նե րում: 

Ի րա վուն քի սկզբունք նե րը գործնականորեն
ի րա վուն քի աղբ յուր ներ են բո լոր ի րա վա կան
հա մա կար գե րում: Ռո մա նագեր մա նա կան ի րա -
վա կան հա մա կար գում ի րա վուն քի բա ցե րի դեպ -
քում թույ լատր վում է դա տա կան ո րո շում նե րի
հիմ նա վո րում ընդ հա նուր ի րա վա կան սկզբունք -
նե րով3: 

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նը ևս ռո -
մա նագեր մա նա կան ի րա վա կան հա մա կարգ ու -
նե ցող եր կիր է և վե րը նշվա ծի հա մա տեքս տում
մեր երկ րի դա տա կան պրակ տի կա յում կի րա -
ռե լով ի րա վուն քի ա նա լո գիա՝ շատ հա ճախ
հղում է ար վում տար բեր ի րա վա կան կար գա -
վո րում նե րի հիմ նաղբ յուր հան դի սա ցող ի րա -
վուն քի սկզբունք նե րին: Մաս նա վո րա պես՝ յու -
րա քանչ յուր ի րա վուն քի ճյու ղի նոր մե րի կար -
գա վոր մա նը են թա կա հա սա րա կա կան հա րա -
բե րու թյուն նե րի կա պակ ցու թյամբ ըն դուն վող
դա տա կան ակ տի պա րա գա յում անհ րա ժեշ տու -
թյան դեպ քում հղում է ար վում նույն ի րա վուն քի
ճյու ղի հիմ նա րար սկզբունք նե րին: Այս տեղ ևս
ա ռաջ է գա լիս սահ մա նադ րա կան սկզբունք նե -
րի և, մաս նա վո րա պես՝ նրանց ին տերպ րե տա -
ցիա յի և դրսևոր ման անհ րա ժեշ տու թյան ա -

ռաձ նա հատ կու թյուն նե րը: Կար ծում ենք՝ այդ ա -
ռան ձա նա հատ կու թյուն նե րը, ի թիվս այլ ի րա -
վի ճակ նե րի, կա րող են դրսևոր վել այն դեպ քե -
րում, երբ, օ րի նակ՝ հենց նույն դա տա կան պրակ -
տի կա յում՝ ի րա վուն քի բա ցի պա րա գա յում, լի -
նի անհ րա ժեշ տու թյուն հղում ա նե լու այս կամ
այն ի րա վա կան սկզբուն քին, սա կայն տվյալ ի -
րա վուն քի ճյու ղին սպա սար կող ո՛չ նյու թա կան,
և ո՛չ էլ՝ դա տա վա րա կան օ րենսդ րու թյու նում չլի -
նեն հա մա հունչ սկզբունք ներ, այլ՝ նմա նա տիպ
սկզբուն քեր լի նեն միայն մայր օ րեն քում, կամ
էլ՝ հա մա պա տաս խան օ րենսդ րու թյամբ սահ -
ման ված սկզբունք նե րը ոչ այն քան պի տա նի
լինեն ի րա վուն քի կամ օ րեն քի տվյալ բա ցի
լրաց ման հա մար, քան սահ մա նադ րա կան ո -
րոշ սկզբունք ներ: Որպես արդ յունք՝ ա ռաջ է
գա լիս սահ մա նադ րա կան հա մա պա տաս խան
սկզբունք նե րի ին տերպ րե տա ցիա յի և տե ղայ -
նաց ման անհ րա ժեշ տու թյուն ի րա վուն քի այս
կամ այն ճյու ղին վե րա բե րող հա սա րա կա կան
հա րա բե րու թյուն ներ կար գա վո րե լիս: 

Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը՝ իր 2010
թվա կա նի փետր վա րի 5-ի թիվ ՍԴՈ-864 ո րոշ -
մամբ, ի թիվս այլ նի, մաս նա վո րա պես՝ նշել է
հետևյա լը. 

«...Ի րա վա կար գա վոր ման նշված բա ցը,
սա կայն, պայ մա նա վոր ված է ոչ թե ինք նին օ -
րենսգր քի վի ճարկ վող դրույթ նե րով, այլ՝ դա -
տա կան կար գով վար չա կան պա տաս խա նա -
տվու թյան ինս տի տու տի ոչ ամ բող ջա կան ի րա -
վա կար գա վոր մամբ, ո րի հաղ թա հա րու մը ՀՀ
Ազ գա յին ժո ղո վի ի րա վա սու թյան հարցն է։ Ի -
րա վուն քի բա ցը հաղ թա հա րե լու հար ցում օ -
րենս դիր մարմ նի և Սահ մա նադ րա կան դա տա -
րա նի ի րա վա սու թյուն նե րը դի տար կե լով իշ խա -
նու թյուն նե րի տա րան ջատ ման սկզբուն քի հա -
մա տեքս տում` Սահ մա նադ րա կան դա տա րա նը
հարկ է հա մա րում ար ձա նագ րել, որ բո լոր դեպ -
քե րում, երբ ի րա վուն քի բա ցը պայ մա նա վոր -
ված է ի րա վա կար գա վոր ման ո լոր տում գտնվող
կոնկ րետ հան գա մանք նե րի առն չու թյամբ նոր -
մա տիվ պատ վի րա նի բա ցա կա յու թյամբ, նման
բա ցի հաղ թա հա րումն օ րենս դիր մարմ նի ի րա -
վա սու թյան շրջա նակ նե րում է։ Սահ մա նադ րա -
կան դա տա րա նը գոր ծի քննու թյան շրջա նակ -
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նե րում անդ րա դառ նում է օ րեն քի այս կամ այն
բա ցի սահ մա նադ րա կա նու թյա նը, ե թե վի ճարկ -
վող նոր մի բո վան դա կու թյամբ պայ մա նա վոր -
ված ի րա վա կան ա նո րո շու թյունն ի րա վա կի րա -
ռա կան պրակ տի կա յում հան գեց նում է տվյալ
նոր մի այն պի սի մեկ նա բա նու թյանն ու կի րառ -
մա նը, ո րը խախ տում է կամ կա րող է խախ տել
կոնկ րետ սահ մա նադ րա կան ի րա վունք։ 

Ել նե լով վե րո հիշ յա լից` Սահ մա նադ րա կան
դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ ՀՀ Ազ գա յին
ժո ղո վի խնդիրն է լրաց նել նշված ի րա վուն քի
բա ցը` ա պա հո վե լով օ րեն քի ի րաց ման գոր ծուն
կա ռու ցա կարգ, վար չա կան ի րա վա խախ տում -
նե րի հա մար պաշ տո նա տար և այլ ան ձանց
վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան ան խու -
սա փե լիու թյան սկզբուն քի գոր ծադր ման ի րա -
կան ե րաշ խիք ներ»4։ 

Ըն դու նե լով Սահ մա նադ րա կան դա տա րա -
նի վե րոնշ յալ ո րոշ մամբ ար տա հայ տած դիր քո -
րո շու մը առ այն, որ ի րա վուն քի կամ օ րեն քի
բա ցի լրաց ման պար տա կա նու թյու նը կրող հիմ -
նա կան սուբ յեկ տը երկ րի օ րենս դիր մար մինն
է, այ նուա մե նայ նիվ, կար ծում ենք, որ սահ մա -
նադ րա կան սկզբունք նե րը Սահ մա նադ րա կան
դա տա րա նի կող մից ին տերպ րե տա ցիա յի կամ
մեկ նա բան ման շնորհիվ, ին չը մե ծա պես վեր -
ջի նիս լիա զո րու թյու նն է, կա րող են հան դի սա -
նալ արդ յունա վետ գոր ծիք ի րա վուն քի կամ օ -
րեն քի բա ցի լրաց ման կամ, նվա զա գույ նը, այդ
բա ցի պատ ճա ռով ա ռա ջա ցած ի րա վա կան, ա -
ռա վել ևս՝ հնա րա վոր սահ մա նադ րա կա նու թյան
խնդրի վե րաց ման հա մար: 

Ամ բողջ վե րոգր յա լի հաշ վառ մամբ կա րե լի

է գալ այն եզ րա հանգ ման, որ ի րա վա կան
սկզբունք ներն ու նեն տար բեր ի րա վուն քի ճյու -
ղե րի ընդ հա նուր կար գա վո րում նե րի հա մա -
տեքս տում մեկ նա բան վե լու և այդ ճյու ղե րում
տե ղայ նաց վե լու հատ կու թյուն: Դ րանք ի րենց
բնույ թով հիմ նա րար և ե լա կե տա յին են, նաև,ո -
րո շա կի ի մաս տով՝ կան խո րո շում են ի րա վուն -
քի նոր մե րի բնույթն ու սահ ման նե րը: Սա կայն
ա ռանձ նա կի տեղ են զբա ղեց նում սահ մա նա -
դրա կան սկզբունք նե րը՝ ա վե լի կարևոր դիրք
ու նե նա լով ի րա վա կան այլ սկզբունք նե րի հա -
մե մա տու թյամբ, ին չը հետևում է դրանց՝ այլ
սկզբունք նե րի հա մե մատ ա ռա վել ու նի վեր սալ
լի նե լու հան գա ման քից, քա նի որ դրանք ա ռա -
վել լավ են տե ղայ նաց վում ի րա վուն քի տար բեր
ճյու ղե րում և դրա նով իսկ լու ծում ա ռա վել դժվար
և կարևոր ի րա վա կան խնդիր ներ թե՛ տե սա -
կան, թե՛ գործ նա կան հար թու թյու նում: 

Նման սահ մա նադ րա կան սկզբունք նե րի
շար քն են դաս վում խնդրո քննարկ ման ա ռար -
կա հան դի սա ցող մեղ քի և պատ ժի հա մա չա -
փու թյան սկզբունք նե րը, ո րոնց ին տերպ րե տա -
ցիան և ի րա վաըն կա լու մն ի րա վուն քի տար բեր
ճյու ղե րում պայ մա նա վոր վում են յու րաքանչ յուր
ի րա վուն քի ճյու ղի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե -
րով և, միևնույն ժա մա նակ՝ ին տերպ րե տա ցիա -
յի շնորհիվ բա ցա հայտ վում են այդ ա ռանձ նա -
հատ կու թյուն նե րի ի մաստն ու նշա նա կու թյու -
նը, բա ցա հայտ վում է նաև կոնկ րետ սահ մա -
նադ րա կան սկզբունք նե րի բո վան դա կու թյու նը,
ինչն էլ ա պա հո վում է այդ մա սով Սահ մա նա -
դրու թյան ո րո շա կի զար գաց ման գոր ծըն թաց:
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իրացումը, Երևան, 2016, էջ 719:



Ի րա վա բա նա կան պա տաս խա նատ վու թյու -
նը ի րա վուն քի կազ մա կերպ չա կան գոր ծա ռույ -
թի ի րա կա նաց ման էա կան ձևե րից է1: Հատ -
կա պես ի րա վա կան նոր մե րի խախտ ման հա -
մար պա տաս խա նատ վու թյու նը «պսա կում» է
ի րա վուն քի պաշտ պա նիչ մե խա նիզ մը, դարձ -
նում տրա մա բա նո րեն ա վարտ ված և սո ցիա -
լա պես ար ժե քա վոր: Ի հա՛ր կե, պատժամիջոց -
նե րի սպառ նա լի քը, ար գել քի կան խար գե լիչ դե -
րը ևս ի րա վուն քի պաշտ պա նիչ գոր ծա ռույ թի
ի րա կա նաց ման կարևոր ձևեր են, ա ռանց
դրանց հնա րա վոր չէ պատ կե րաց նել պաշտ -
պա նիչ ազ դե ցու թյան լիար ժեք պատ կե րը, սա -
կայն ի րա վա բա նա կան պա տաս խա նատ վու -
թյու նը՝ ի րա վուն քի սուբ յեկտ նե րի հա մար ի րա -
կա նաց ման ա ռա վել շո շա փե լի ձև է, քա նի որ
հատ կա պես դրա հետ է կապ ված նրանց կող -
մից ան հա տա կան, գույ քա յին կամ կազ մա -

կերպ ա կան բնույ թի ոչ շա հա վետ հետևանք նե -
րի կրու մը, դրա ի րա կա նա ցու մը հա ճախ հան -
գեց նում է ի րա վա խախ տի ի րա վա կան կար -
գա վի ճա կում բա ցա սա կան փո փո խու թյուն նե -
րի և այլն:

Հա սա րա կու թյան բազ մա թիվ ան դամ ներ
դրա կան են վե րա բեր վում սահ ման ված պատ -
ժա մի ջոց  նե րի և ար գելք նե րի նկատ մամբ, ո -
րոշ նե րը դրանց հետ հա մա ձայն չեն, սա կայն
ի րա վուն քի սուբ յեկտ նե րից որևէ մե կը չի ցան -
կա նում են թարկ վել ի րա վա բա նա կան պա տաս -
խա նատ վու թյան, այ սինքն՝ բա ցա սա կան հե -
տևանք նե րի կրմա նը, ո րոնք միշտ հաս տատ -
վում են նրանց հա մար, ով քեր են թարկ վում են
ի րա վա բա նա կան պա տաս խա նատ վու թյան:

Ե թե գնա հատ վի ի րա վուն քի պաշտ պա նիչ
նե րու ժը, ա պա չի կա րե լի չհան գել այն եզ րա -
կա ցու թյան, որ ի րա վա բա նա կան պա տաս խա -
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1 Տե՛ս Բարսեղյան Տ.Կ. Գույքային պատասխանատվության ինստիտուտի էվոլուցիան և արդիական հիմնահարցերը
(Տեսապատմական և գիտագործնական հետազոտություն): Ատենախոսություն իրավ. գիտ. դոկտորի գիտական
աստիճանի հմր: Երևան, 2006, Համբարձումյան Ա.Դ. Իրավաբանական պատասխանատվությունը ազգային
իրավական համակարգում: Սեղմագիր իրավ. գիտ. թեկնածուի գիտական աստիճանի հայցման ատենախոսություն:
Երևան, 2015, Хачатрян A.M. Актуальные проблемы теории и практики юридической ответственности. Автореферат
дис.... канд. юрид. наук. Ереван, 2015; Салющенко И.С., Фаракшин М.Х. Сущность юридической ответственности
в советском обществе. М., 1974; Кудрявцев В.Н. Право и поведение. М., 1978; նույնի՝ Правовое поведение и
патология. М., 1982; Братусь С.Н. Юридическая ответственность и законность; очерк теории. М., 1976; Денисов
Ю.А. Общая теория правонарушения и ответственности. М., 1981; Рыбаков В.А. Позитивная юридическая ответ-
ственность (воспитательные аспекты). Рязань, 1988; Николаева Л. А., Шмаров А.Ю. Административно-правовой
аспект юридической ответственности // Правоведение. 1986. № 1; Агеева Е.А. Юридическая ответственность в госу-
дарственном управлении. М.. 1990; Базылев Б.Т. Юридическая ответственность: теоретические вопросы. Красноярск,
1985; Колосов Ю.М. Ответственность в международном праве. М., 1975; Сыроватская Л.А. Ответственность по со-
ветскому трудовому праву. М., 1974; Молеин Н.С. Имущественная ответственность в хозяйственных отношениях.
М., 1968: Малеин Н.С. Юридическая ответственность и справедливость. М., 1992; Бахрах Д. Н. Административная
ответственность. М., 1999; Тарханов R.A. Гражданские права и ответственность. Уфа. 1996; Хачатуров Р.Л., Ягутин
Р.Г. Юридическая ornerei ценность. Тольятти, 1995; Лейст О.Э. Санкции и ответственность по советскому праву
(теоретические проблемы). М., 1981; Липинский Д.А. Формы реализации юридической ответственности. Тольятти,
1998; Липинский Д.А. Проблемы юридической ответственности. СПб. 2004; Мусаткина А.А. Финансовая
ответственность в системе юридической ответственности. Тольятти, 2004; Габричидзе Б.Н., Чернявский А.Г.
Юридическая ответственность. М., 2005; Овсепян Ж.И. Юридическая ответственность и государственное
принуждение. Ростов н/Д, 2005; Родионова Е.В. Юридическая ответственность как разновидность социальной от-
ветственности: современные подходы. М.. 2011; Радько Т.Н. Теория юридической ответственности // Актуальные
проблемы права. М.: Формула права, 2013, Липинский Д.А. Общая теория юридической ответственности. Дисс. ....
д-ра юрид. наук. Самара, 2004 և այլն:
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նատ վու թյու նը խա ղում է դրա նում բա վա կա -
նին էա կան դեր, գրա վում ա ռա վել նշա նա կա -
լից սանդ ղա կը: Սա կայն ի րա վա բա նա կան պա -
տաս խա նատ վու թյան խնդի րը ժա մա նա կա կից
ի րա վա գի տու թյու նում բա վա կա նին վի ճե լի2 է:
Բա նա վե ճի գոր ծըն թա ցի վրա ու նե ցել և ու նե -
նում են ազ դե ցու թյուն ոչ միայն ի րա վա գի տու -
թյան, այլ նաև՝ փի լի սո փա յու թյան, հո գե բա նու -
թյան, սո ցիո լո գիա յի եզ րա կա ցու թյուն նե րը3:
Հնա րա վոր է, որ դրա նով է բա ցատր վում այն
հան գա ման քը, որն չնա յած աշ խա տան քնե րի
հսկա յա կան քա նա կը, ո րոնք նվիր ված են պա -
տաս խա նատ վու թյուն խնդիր նե րին, պա տաս -
խա նատ վու թյան հաս կա ցու թյան վե րա բեր յալ
ընդ հա նուր տե սա կետ դեռ չեն գտել: Ի րա վա -
բա նա կան պա տաս խա նատ վու թյուն հաս կա -
ցու թյան հար ցի վե րա բեր յալ առ կա տա րա ձայ -
նու թյուն նե րը, մի կող մից՝ գիտ նա կան նե րի ակ -
տիվ ստեղ ծա գործ ո րո նում նե րի արդ յունք են,
մյուս կող մից՝ այդ հասկացության բարդ բո -
վան դա կու թյան, դրա էու թյան խոր քա յին հատ -
կու թյուն նե րի հետևանք:

Ի րա վա բա նա կան գրա կա նու թյան մեջ «պա -
տաս խա նատ վու թյուն» երևույ թը կի րառ վում է
ա մե նա տար բեր ի մաստ նե րով, բո վան դա կու -
թյամբ ու են թա տեքս տե րով: Հնա րա վոր չէ պատ -
կե րաց նել այս երևույ թի որևէ մեկ, ընդ ո րում՝
ան վի ճե լի օպ տի մալ սահ մա նում: Օ րի նակ՝ պա -
տաս խա նատ վու թյու նը կա րող է դի տարկ վել որ -
պես ան հատ նե րի, կո լեկ տի վի, հա սա րա կու -
թյան միջև փո խա դարձ ներ կա յաց ված պա -
հանջ նե րի գի տակ ցա կան ի րա կա նաց ման տես -
անկ յու նից՝ որ պես փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի
օբ յեկ տիվ պատ մա կան բնույ թն ար տա հայ տող
փի լի սո փա յա կան-սո ցիո լո գիա կան հաս կա ցու -
թյուն:

Տար բե րում են ի րա վա բա նա կան, բա րո յա -
կան, էս թե տիկ, անձ նա կան, կո լեկ տիվ, խմբա -
յին, ան հա տի, այ սինքն՝ քա ղա քա ցու, հա սա -
րա կու թյան, պե տու թյան և այլ պա տաս խա նա -
տվու թյուն: Հնա րա վոր է պա տաս խա նատ վու -
թյան՝ քա ղա քա կա նի, սո ցիա լա կա նի, էս թե տի -
կի և այլ տա րան ջա տում ներ:

Մեր խնդի րը՝ գտնել և բա ցատ րել այս կամ
այն կերպ «պա տաս խա նատ վու թյուն» հաս կա -
ցու թյան հետ կապ ված երևույթ նե րի ծագ ման,
ի մաս տի, բո վան դա կու թյան և ժա մա նա կա կից
նշա նա կու թյան բո լոր հնա րա վոր տար բե րակ -
նե րը: Սա կայն, ի րա կա նաց նե լով այս աշ խա -
տան քը, ա ռա ջին հեր թին՝ պար զենք հար ցի ի -
րա վա բա նա կան կող մը, «պա տաս խա նատ վու -
թյուն» բա ռի՝ «պա տաս խա նատ վու թյան» են -
թա տեքս տում դրան հա րա կից ի րա վա բա նա -
կան ի րա վի ճակ նե րի, հա րա բե րու թյուն նե րի,
կա պե րի, կոնֆ լիկտ նե րի, վե ճե րի և քն նար կում -
նե րի, ի րա վա կան կո լի զիա նե րի կի րա ռու թյան
ի րա վա բա նա կան հիմ քով: Այդ իսկ պատ ճա -
ռով սկզբում բնու թագ րենք պա տաս խա նա տվու -
թյան՝ որ պես մար դու և հա սա րա կու թյան, քա -
ղա քա ցու և պե տու թյան փոխ գոր ծու նեու թյան
երևույ թի, ձևի հիմ նա կան տե սակ նե րը, պա -
տաս խա նատ վու թյան տե սակ նե րը հա սա րա կու -
թյան և պե տու թյան, մար դ-քա ղա քա ցու կեն -
սա գոր ծու նեու թյան տար բեր ո լորտ նե րում և
հատ ված նե րում, իսկ հե տա գա յում ա ռա վել ման -
րա մասն՝ պե տա կան կա ռա վար ման կոնկ րետ
ո լորտ նե րում: Բա ռի լայն ի մաս տով՝ պա տաս -
խա նատ վու թյան տե սակ նե րի շար քում կա րե լի
է պայ մա նա կա նո րեն ա ռանձ նաց նել, բա րո յա -
կան-է թիկական պա տաս խա նատ վու թյու նը, աշ -
խա տան քա յին գոր ծու նեու թյան ըն թաց քում
մարդ կանց կո լեկ տի վի և ան հատ նե րի փո խա -
դարձ պա տաս խա նատ վու թյու նը, ժո ղո վուրդ -
նե րի (ազ գե րի) պա տաս խա նատ վու թյու նը և
փոխ հա րա բե րու թյուն նե րը միմ յանց հետ: Հե -
տա գա յում հետևում է ա ռա վել բարձր մա կար -
դա կի պա տաս խա նատ վու թյու նը՝ քա ղա քա կան,
սո ցիա լա կան, ազ գա յին (է թնիկ) հա րա բե րու -
թյուն նե րի ո լոր տում և այլն4:

Ի րա վա բա նա կան պա տաս խա նատ վու թյան
ինս տի տու տն՝ ի րա վուն քի հա մա պա տաս խան
ճյու ղի մի ջուկն է, որն ի րա վա կան ամ բողջ հա -
մա կար գի ին տեգ րա տիվ տի րույթ է: Այս իսկ
պատ ճա ռով ի րա վուն քի ճյու ղի կա ռուց ված քում
ի րա վա բա նա կան պա տաս խա նատ վու թյան ինք -
նու րույն ինս տի տու տի առ կա յու թյու նը դաս վում
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2 Տե՛ս Липинский Д.А. Общая теория юридической ответственности. дис... д-ра юрид. наук, Самара, 2004: 
3 Տե՛ս Философия права: концептуальные основы преподавания в юридических вузах. Под. ред. проф. Л.А. Деминой.

М., 2016, էջ 52-53; Пржилонский В.М. Философия юридической науки, М., 2016, էջ 24-25:
4 Մանրամասն տե՛ս Чернявский А.Г. Юридическая ответственность. М., 2015, էջ 179-180:



է լրա ցու ցիչ հատ կա նիշ նե րից մե կին, որն ընդ -
գծում է ի րա վուն քի հա մա պա տաս խան ճյու ղի
ինք նու րույ նու թյու նը, ինչն էլ, իր հեր թին՝ դրա
կա տա րե լու թյան և ձևա վոր վա ծու թյան հատ -
կա նիշ է: Ան կաս կած՝ ազ գա յին ի րա վուն քի ճյու -
ղե րի՝ քրեա կա նի, վար չա կա նի, սահ մա նադ րա -
կա նի, քա ղա քա ցիա կա նի, աշ խա տան քա յի նի,
ֆի նան սա կա նի, քրեա կա տա րո ղա կա նի, քրեա -
կան-դա տա վա րու թյան և քա ղա քա ցիա կան-դա -
տա վա րու թյան մե ծա մաս նու թյու նում գո յու թյուն
ու նեն ի րա վա բա նա կան պա տաս խա նատ վու -
թյան ճյու ղա յին ինս տի տուտ ներ, ո րոնք ի րա -
վուն քի ո լոր տի մի ջուկ են և ա պա հո վում այլ ի -
րա վա կան ինս տի տուտ նե րի գոր ծու նեու թյու նը:
Տվ յալ դեպ քում խո սում ենք ի րա վուն քի այս
կամ այն ճյու ղի շրջա նակ նե րում ի րա վա կան
պա տաս խա նատ վու թյան ինս տի տու տի վե րա -
բեր յալ: Սա կայն հարց է ծա գում. հնա րա վո՞ր է
արդ յոք խո սել ի րա վուն քի ամ բողջ հա մա կար -
գի մա կար դա կում ի րա վա կան պա տաս խա -
նատ վու թյան ինս տի տու տի վե րա բեր յալ, և ինչ -
պի սի՞ ինս տի տուտ դա կհան դի սա նա՝ դա տա -
վա րա կա՞ն, թե՞ նյու թա կան, բարդ կամ պարզ,
գոր ծառ նա կան կամ ոչ:

Դ.Ա. Լի պինս կին հա մա րում է, որ ի րա վա -
բա նա կան պա տաս խա նատ վու թյան ինս տի տու -
տը դաս վում է ի րա վուն քի տար բեր ճյու ղա յին
ո լորտ նե րին ծա ռա յող պրակ տի կա յին, ի րա կա -
նաց նում է ի րա վա խախ տող նե րի ի րա վա բա նա -
կան պա տաս խա նատ վու թյա նը են թարկ ման
հետ կապ ված կարևոր դրույթ նե րի «մի ջան ցիկ»
կար գա վո րում: Միևնույն ժա մա նակ՝ հայտ նի
աս տի ճա նով դա կա րե լի է ներ կա յաց նել նաև
որ պես նյու թա կան ի րա վուն քի ինս տի տուտ: Այս -
պես՝ դրա կար գա վոր ման ա ռար կա կոնֆ լիկտ -
նե րը, նե գա տիվ (ի րա վա խախտ) հա րա բե րու -
թյուն նե րը, ո րոնք, հա սա րա կա կան վտան գա -
վո րու թյան աս տի ճա նից կախ ված՝ տար բե րակ -
վում են ըստ տի պե րի, սա կայն նման են ըստ
կար գի5: Ռ. Լ. Խա չա տու րո վը և Ռ. Գ. Յա գու -
տի նը ի րա վա բա նա կան պա տաս խա նատ վու -
թյան կար գա վոր ման ա ռար կան դի տար կում են
ա ռա վել լայն՝ համարե լով, որ ի րա վա բա նա կան
պա տաս խա նատ վու թյան ինս տի տու տը կար -
գա վո րում է պե տու թյան կող մից ամ րագր վող և

զար գաց վող, ինչ պես նաև՝ ի րա վա խախ տում -
նե րից ծա գող հա րա բե րու թյուն նե րը6:

Ի րա վա բա նա կան պա տաս խա նատ վու թյան
ինս տի տու տի կար գա վոր ման ա ռար կա յում ի -
րա վա խախտ ման ի րա վա բա նա կան փաս տի
հետ կապ ված հա րա բե րու թյուն նե րի ընդգր կու -
մը պայ մա նա վոր ված է ինչ պես պո զի տիվ, այն -
պես էլ նե գա տիվ աս պեկտ ու նե ցող ի րա վա -
կան պա տաս խա նատ վու թյան լայն ըն կալ ման
և ի րա վա կան պա տաս խա նատ վու թյան կար -
գա վո րիչ գոր ծա ռույ թի առ կա յու թյան հիմ նա -
վոր վա ծու թյան հետ:

Կար գա վո րիչ գոր ծա ռույ թի ի րա կա նա ցու -
մը ծա ռա յում է ի րա վա բա նա կան պա տաս խա -
նատ վու թյան այլ գոր ծա ռույթ նե րի ծագ ման նա -
խադր յալ: Ի րա վա բա նա կան պա տաս խա նա -
տվու թյան ազ դե ցու թյան կար գա վո րու մը ձևա -
վոր վում է կար գա վո րիչ-ստա տիկ և կար գա վո -
րիչ-դի նա միկ են թա գոր ծա ռույթ նե րից: Ե թե ա -
ռա ջի նն ամ րագ րում է հա մա պա տաս խան հա -
սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն նե րը, ա պա երկ -
րոր դը կողմ նո րոշ ված է առ կա հա րա բե րու թյուն -
նե րի զար գաց մա նը, փո փո խու թյա նը և կա տա -
րե լա գործ մա նը: Կար գա վո րիչ-ս տա տիկ գոր ծա -
ռույ թի ազ դե ցու թյու նը կապ ված է ի րա վա կան
նոր մե րի հաս տատ ման և դրան ցով պա տաս -
խա նա տու, ի րա վա կան վար քագ ծի տար բե րակ -
նե րի ար տա ցոլ ման հետ: Ի րա վա բա նա կան պա -
տաս խա նատ վու թյան կար գա վո րիչ գոր ծա ռույ -
թի տե սա կա յին ազ դե ցու թյու նն օժտ ված է իր
տար բե րա կիչ ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րով: Այս -
պես՝ քրեա կան պա տաս խա նատ վու թյան կար -
գա վո րիչ գոր ծա ռույ թին ա մե նից քիչ է բնո րոշ
հա սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն նե րի ո րոշ տե -
սակ նե րի ան մի ջա կան ամ րագ րու մը: Քրեա կան
պա տաս խա նատ վու թյու նն ան մի ջա կան չի ամ -
րագ րում սահ մա նադ րա կան կա ռուց ված քի հիմ -
քե րը, սե փա կա նու թյան, հար կա յին հա րա բե -
րու թյուն նե րը, սա կայն դա չի նշա նա կում, թե
քրեա կան պա տաս խա նատ վու թյու նը չի տի րա -
պե տում կար գա վո րիչ գոր ծա ռույ թի, քա նի որ
դրա ա ռանձ նա հատ կու թյունն է քրեաի րա վա -
կան պաշտ պա նու թյան տակ վերց ված հա սա -
րա կա կան հա րա բե րու թյուն նե րի դի նա մի կա յի
զար գաց ման հատ կու թյուն նե րի առ կա յու թյու -
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նը, դրանց բնա կա նոն գոր ծառ նու թյան ա պա -
հո վու մը: Ի րա վա բա նա կան պա տաս խա նատ -
վու թյան ցան կա ցած ճյու ղա յին ինս տի տուտ
մաս նակ ցում է կոնֆ լիկ տա յին չհան դի սա ցող
կար գա վո րիչ հա րա բե րու թյուն նե րում:

Պա տաս խա նատ վու թյան ինս տի տու տն ունի
օբ յեկ տիվ բնույթ, ամ րագր ված է նոր մա տիվ ի -
րա վա կան ակ տե րում և ի րա վա բա նա կան պա -
տաս խա նատ վու թյան ի րա կա նաց ման պո զի -
տիվ կամ նե գա տիվ աս պեկտ նե րի ար տա քին
ար տա հայտ ման նա խադր յալ է: Ա ռանց ի րա -
վա բա նա կան պա տաս խա նատ վու թյան հաս -
տատ ման՝ չի կա րող ծա գել դրա ի րա կա նաց -
ման վի ճա կը: Ընդ ո րում՝ պա տաս խա նատ վու -
թյան ա կունք նե րը գտնվում են հա սա րա կա կան
հա րա բե րու թյուն նե րի պե տաի րա վա կան կար -
գա վոր ման մեջ, վեր ջինս նաև դրա հաս տատ -
ման ան մի ջա կան նա խադր յալ է:

Նման տե սա կի պա տաս խա նատ վու թյու նը
հեն վում է ի րա վուն քի նոր մե րի վրա, են թարկ -
վում է ի րա վա կան ձևա վոր մա նը, այդ իսկ պատ -
ճա ռով՝ ան վան վում ի րա վա կան, այ սինքն՝ ունի
է նոր մա տիվ-ի րա վա կան բնույթ: Ի րա վա բա -
նա կան պա տաս խա նատ վու թյան ի րա վա կան
նոր մե րում հաս տա տու մն առ կա է մինչև ի րա -
վա չափ կամ ի րա վա խախտ վար քագ ծի փաս -
տը, մինչև դրա պա տաս խա նա տու կամ ոչ պա -
տաս խա նա տու գնա հա տա կա նը: Եվ որ քան
լայն չմեկ նա բա նենք ի րա վուն քի և ի րա վա բա -
նա կան պա տաս խա նատ վու թյան նոր մա տի վու -
թյու նը, վերջ նա կան արդ յուն քով դա ար տահայտ -
վում է ի րա վա բա նա կան պա տաս խա նա տվու -
թյուն նա խա տե սող ի րա վա կան նոր մե րի հա -
մա կար գում:

Ի րա վա բա նա կան պա տաս խա նատ վու թյան
ինս տի տու տի կար գա վո րիչ բնույ թի հա կա ռա -
կորդ նե րը ու շադ րու թյուն չեն դարձ նում այն պի -
սի կարևոր աս պեկ տին, ինչ պես կար գա վո րիչ
ազ դե ցու թյան բա ժա նու մը կար գա վո րիչ-ստա -
տի կի և կար գա վո րիչ-դի նա մի կի, քա նի որ պա -
տաս խա նատ վու թյան ինս տի տու տին մեծ աս -
տի ճա նով բնո րոշ է, հա սա րա կա կան հա րա բե -
րու թյուն նե րի բնա կա նոն գոր ծու նեու թյա նը
նպաս տող և դի նա մի կա յի զար գաց ման մեջ ամ -
փոփ ված կար գա վո րիչ-դի նա միկ են թա գոր ծա -
ռույ թը: Ըստ մեր կար ծի քի՝ ի րա վա բա նա կան

պա տաս խա նատ վու թյու նն ի րա վուն քի պաշտ -
պա նիչ-կար գա վո րիչ ինս տի տուտ է: Պաշտ պա -
նիչ-կար գա վո րիչ է նաև այն պատ ճա ռով, քա -
նի որ կար գա վո րում է ի րա վա խախ տում նե րի
կա տար ման նկատ մամբ լիա զոր ված մար մին -
նե րի ներ գոր ծու թյու նը:

Ի րա վա խախտ ման կա տար ման պա հից
սկսած՝ պե տու թյան մեջ (ի դեմս լիա զոր ված
ան ձի) ծա գում են ի րա վա խախ տի նկատ մամբ
ի րա վա սահ մա նա փա կում նե րի կի րա ռու թյան ի -
րա վուն քը և պար տա կա նու թյու նը, ինչը նա խա -
տես ված է խախտ ված նոր մի սանկ ցիա յով և ի -
րա վա բա նա կան պա տաս խա նատ վու թյան ինչ -
պես դա սա կար գա յին, այն պես նաև՝ նյու թա -
կան աս պեկտ նե րը կար գա վո րող դրույթ նե րի
հետ խիստ հա մա պա տաս խա նու թյամբ:

Այս պի սով՝ ի րա վա բա նա կան պա տաս խա -
նատ վու թյան ինս տի տու տի կար գա վոր ման ա -
ռար կա են եր կու տե սա կի (տի պի) հա սա րա -
կա կան հա րա բե րու թյուն ներ, ա ռա ջի նը՝ կոնֆ -
լիկ տա յին չհան դի սա ցող հա րա բե րու թյուն նե -
րը, և երկ րոր դը՝ ի րա վա խախտ ման ի րա վա -
կան փաս տի հետ կապ ված հա րա բե րու թյուն -
նե րը:

Ի րա վա բա նա կան պա տաս խա նատ վու թյան
ինս տի տու տի ի րա վա կան բնույ թի և հատ կա -
նիշ նե րի հե տա զո տու թյան հա մար անհ րա ժեշտ
է պա տաս խա նել այն հար ցին՝ արդ յոք այս ինս -
տի տու տը նյու թա կան կամ դա տա վա րա կա՞ն է,
մաս նա վո՞ր թե՞ հան րա յին: Գիտ նա կան նե րը, ով -
քեր սահ մա նում են ի րա վա բա նա կան պա տաս -
խա նատ վու թյու նը որ պես նյու թա կան և դա տա -
վա րա կան հա րա բե րու թյուն նե րի հա մա խումբ,
հա մա րում են ի րա վա բա նա կան պա տաս խա -
նատ վու թյան ինս տի տու տը նյու թա կան-դա տա -
վա րա կան: Սա կայն ի րա վա խախտ ման ի րա -
վա բա նա կան փաս տից բխող ան բա րեն պաստ
հետևանք նե րին են թարկ ման ար գելք նե րը, պար -
տա կա նու թյուն նե րը և պար տա վո րու թյուն նե րը
նա խա տես ված են նյու թա կան ի րա վուն քի նոր -
մե րով7: Քրեա կան գոր ծի հա րուց ման, քննու -
թյան դա տա վա րա կան ինս տի տուտ նե րը միայն
նպաս տում են ի րա վա բա նա կան պա տաս խա -
նատ վու թյան նյու թա կան ի րա վա հա րա բե րու -
թյան զար գաց մա նը, դրանք վեր ջի նիս հետ սեր -
տո րեն կապ ված են և կողմ նո րոշ ված ինչ պես
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դրա կա յաց մա նը, այն պես էլ ի րա կա նաց մա նը:
Պա տաս խա նատ վու թյու նը հաս տա տող դա տա -
վա րա կան և նյու թա կան նոր մե րի միջև սերտ
կա պի առ կա յու թյու նը դեռ հիմք չէ ի րա վա բա -
նա կան պա տաս խա նատ վու թյան ինս տի տու տի
նյու թա կան-դա տա վա րա կա նին դա սա կարգ ման
հա մար:

Վե րո շա րադր յա լից կա րե լի է եզ րա կաց նել,
որ ի րա վա բա նա կան պա տաս խա նատ վու թյու -
նը ի րա վա խախ տի նկատ մամբ ի րա վա կան նոր -
մե րի սանկ ցիա նե րում նա խա տես ված պե տա -
կան հար կադ րան քի մի ջոց նե րի կի րա ռու թյունն
է: Ի րա վա բա նա կան պա տաս խա նատ վու թյու -
նը սո ցիա լա կան պա տաս խա նատ վու թյան տա -
րա տե սակ է՝ միայն վեր ջի նիս բնո րոշ հատ կա -
նիշ նե րով օժտ ված:

Ի րա վա բա նա կան պա տաս խա նատ վու թյան
բնու թագ րա կան հատ կա նիշ ներն են՝

 ծա գում է ի րա վա խախտ ման կա տար -
ման դեպ քում,

 կի րառ վում է ի րա վուն քի նոր մե րի
խախտ ման պատճառով,

 ան մի ջա կան կապ ված է ի րա վա խախ -
տում կա տա րած սուբ յեկ տի հետ,

 ամ րագր վում և հսկ վում է ի րա վա կան
նոր մի սանկ ցիա նե րով,

 ի րա վա կան կար գադ րագ րե րի խախտ -
ման նկատ մամբ պե տու թյան ներ գոր -
ծու թյան մի ջոց է,

 ար տա հայտ վում է պե տա կան հար կա -
դրան քի մի ջո ցե րի կի րառ ման մեջ,

 հան գում է ի րա վա խախ տո ղի հա մար ի -
րա վուն քի նոր մե րով նա խա տես ված նե -
գա տիվ հետևանք նե րի,

 հաս տատ վում է միայն ի րա վա խախտ -
ման բո լոր հատ կա նիշ նե րի առ կա յու -
թյան դեպ քում,

 կի րառ վում է պե տու թյան լիա զոր մար -
մին նե րի կող մից,

 ի րա կա նաց վում է ըն թա ցա կար գա յին
դա տա վա րա կան ձևե րով,

 հե տապն դում է ո րո շա կի նպա տակ ներ
և ի րա կա նաց նում հա տուկ գոր ծա ռույթ -
ներ,

 հեն վում է ի րա վա կան նոր մե րի վրա,
ֆոր մալ սահ ման ված և օժտ ված է հստա -
կու թյամբ, ո րո շա կիաց ված և ընդ հա -
նուր պար տա դի րու թյամբ,

 ա պա հո ված է պե տա կան հար կադ րու -
թյամբ կամ պե տա կան հա մոզ մամբ,

 իր հետևանք նե րով հան գում է պե տա -
կան հա վա նու թյան, խրա խուս ման կամ
դա տա պարտ ման, պատ ժի,

 ի րա կա նաց վում է ըն թա ցա կար գա յին
(դա տա վա րա կան, պրո ցե սուալ) ձևով,

 բնո րոշ են հա մա կարգ վա ծու թյու նը և հա -
րա բե րա կան ա ռանձ նաց վա ծու թյու նը,
հիմ նա կան ո րա կով իմ պե րա տիվ, ինչ -
պես նաև լրա ցու ցիչ ո րա կով՝ դիս պո զի -
տիվ և խ րա խու սա կան մե թոդ նե րը,

 նախ քան ի րա վա խախտ ման կա տար -
ման փաս տը դրա կար գա վոր ման ա -
ռար կա են ա ռա վել կարևոր հա սա րա -
կա կան հա րա բե րու թյուն նե րը,

 ի րա վա խախտ ման կա տար ման դեպ -
քում կար գա վոր ման ա ռար կա են պա -
տաս խա նատ վու թյան նյու թա կան հա -
րա բե րու թյուն նե րը,

 նյու թա կան և դա տա վա րա կան ի րա -
վուն քի հան րա յին ինս տի տուտ է, բարդ
կա ռուց ված քով օժտ ված, և ընդգր կում
է ի րա վա բա նա կան պա տաս խա նատ -
վու թյան տար բեր սու բինս տի տուտ ներ,

 ի րա կա նաց նում է կար գա վո րիչ, կան -
խար գե լիչ, պատ ժիչ, վե րա կանգ նող և
դաս տիա րակ չա կան գոր ծա ռույթ ներ,

 բնու թագր վում է կոոր դի նաց ման և սու -
բոր դի նաց ման բարդ փոխ կապ վա ծու -
թյուն նե րով:

Ամ փո փե լով սույն են թագլ խի վեր լու ծու թյան
արդ յունք նե րը` կա րե լի է հան գել հետևյալ եզ -
րա հան գում նե րի և հետևու թյուն նե րի.

Ի րա վա բա նա կան պա տաս խա նատ վու թյա -
նը ի րա վա խախ տո ղի նկատ մամբ ի րա վա կան
նոր մի սանկ ցիա յով նա խա տես ված անձ նա կան,
գույ քա յին և կազ մա կեր պա կան բնույ թի սահ -
մա նա փա կում ներ ա ռա ջաց նող պե տա կան հար -
կադ րան քի մի ջոց նե րի կիրառումն է:
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Ի րա վա բա նա կան գրա կա նու թյան մեջ հազ -
վա դեպ է հի շա տակ վում այն մա սին, որ ի րա -
վուն քի ու բա րո յա կա նու թյան տա րան ջատ ման
սկզբուն քի հետ կապ ված է ևս մեկ ու շագ րավ
ի րա վա բա նա կան-պո զի տի վիս տա կան գա ղա -
փար, ո րը սահ մա նում է ի րա վուն քի գե րա կա -
յու թյու նը բա րո յա կա նու թյան հան դեպ: Ե թե բնա -
կան ի րա վուն քի մեջ բա րո յա կան սկիզբ նե րի
ար ժե քա յին գե րա կա յու թյու նն ի րա վա բա նա կան
ո լոր տում են թադր վում է որ պես ի րա վուն քի ու
բա րո յա կա նու թյան օր գա նա կան կա պի ան հրա -
ժեշտ դրսևո րում, ա պա պո զի տի վիս տա կան
դոկտ րի նա նե րում նման գե րա կա յու թյու նը կա -
րող է ար դա րաց ված լի նել միայն դրանց տա -
րան ջատ ման և մե թո դա բա նա կան հա կադըր -
ման պայ մա նով:  Մենք տե սանք, թե ինչ պե՛ս են
պո զի տի վիստ նե րը քայլ առ քայլ շարժ վում այդ
ուղ ղու թյամբ: Ա ռա ջին դիր քը, որ տեղ նրանք
ամ րա ցան, ար տա քին հիմ նա վոր ման անհ րա -
ժեշ տու թյուն չու նե ցող ի րա վուն քի՝ որ պես նոր -
մա տի վա յին կար գա վո րի չի, «ինք նա վա րու -
թյունն» ու «ինք նա բա վու թյունն» էր: Հ. Քել զե նի
ի րա վուն քի մա սին զուտ ուս մուն քը1 և Հ. Հար -
թի «վեր լու ծա կան» կա ռուց վածք նե րը2 պո զի -
տի վիստ նե րի հա մար դար ձան դա սա կան օ րի -
նակ ներ «Ի րա վուն քին իմ մա նենտ ե ղա նակ նե -
րով ի րա վուն քն ի րա վուն քից ար տա ծե լու» հա -
մար: «Վիե ննա կան դպրո ցի» (XX դա րի սկիզբ)
ժա մա նակ նե րից այս միտ քը չա փա նիշ դար -
ձավ ի րա վա բա նա կան պո զի տի վիզ մի ա ռան -
ձին ուղ ղու թյան ձևա վոր ման հա մար, ո րը քննա -
դա տա բար մեր ժում էր «ոչ ի րա վուն քից ի րա -
վունք ստեղ ծե լու» ցան կա ցած փորձ, որ տե ղից
էլ դա բխեր՝ բնա կան ի րա վուն քից, թե սո ցիո լո -

գիա կան պո զի տի վիզ մից3: Այ նու հետև գրավ -
վեց երկ րորդ սահ մա նա գի ծը՝ ի րա վուն քի հա -
մար ար ժե քա յին յու րա հա տուկ տե սու թյան ստեղ -
ծու մը (Հ. Քել զեն և նրա հետ նորդ նե րը), որ տեղ
ի րա վա կան նոր մի ար ժե քը հաս կաց վում է որ -
պես դրա ի րա կա նու թյուն: «Ի րա վա կան նորմն
ինք նին ճշտիվ կամ սուտ չէ, այլ միայն՝ ի րա -
կան»: Նեո կան տա կան բա նաձևին ար դեն կա -
րե լի է ա վե լաց նել մեկ ու րի շը. «Ի րա վա կան
նորմն ինք նին ար դար կամ ա նար դար չէ, այլ
միայն՝ ի րա կան»: Այս տե ղից հնա րա վոր է եզ -
րա հան գում, ո րը բա ցեի բաց ձևա կեր պում են
շատ պո զի տի վիստ ներ. ի րա վուն քն այն միակ
նոր մա տիվ կար գա վո րիչն է, ո րը, շնոր հիվ այն
հան գա մանքի, որ բո լոր պա րա գա նե րում ի րա -
կան է, ըն դու նակ է բա վա րար մա կար դա կով
ա պա հո վելու հա սա րա կու թյան կազ մա կերպ ա -
կան և այլ կա յու նու թյու նը նրա կա ռույց նե րի
ճնշող մե ծա մաս նու թյան հո սու նու թյան ու ե թե -
րայ նու թյան պայ ման նե րում: Այս պի սով՝ ստաց -
վում է, որ ի րա վուն քը գե րա կա կար գա վո րիչ է,
որն ու նակ է դի մա կա յելու ար դի բա րո յա կա նու -
թյան ու կրո նի հա մար քայ քա յիչ բա զում հար -
ված նե րին:

Վե րը նշված գոր ծոն նե րի ազ դե ցու թյան
տակ ձևա վոր վում է «հա մաի րա վա բա նա կան»
յու րա տե սակ գա ղա փա րա խո սու թյուն՝ XX դա -
րի հոգևոր կյան քում ու րույն մի երևույթ: Դա
սկզբնա վո րում է այն պի սի խո շոր ի րա վա գետ -
նե րի աշ խա տու թյուն նե րում, ինչ պի սիք են Դ.Օս -
տի նը, Ռ.Շտամ լե րը, Ա.Մերկ լը, Վ.Կ րաֆ տը,
Ա.Ֆերդ րո սը, Հ.Քել զե նը, Հ.Հար թը, Ռ.Մար չի -
չը և այ լք4, ընդ ո րում՝ նրան ցից շա տե րը, լի նե -
լով գա ղա փա րա խո սու թյուն նե րի և ար ժե քա յին
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մո տե ցում նե րի կա տա ղի քննա դատ ներ, թերևս՝
ամ բող ջո վին հա շիվ չէին տա լիս ի րե՛նց, որ ի -
րենց իսկ ջան քե րով ստեղծ վում է յու րա տե սակ
«ի րա վա բա նա կան տեխ նոկ րա տիա» կամ, ա -
մեն դեպ քում, նոր, «տեխ նի զաց ված» ի րա վա -
բա նա կան գա ղա փա րա խո սու թյուն՝ յու րա հա -
տուկ ի րա վա կան ար ժեք նե րի սե փա կան հա -
մա կար գով: 

Վե րոնշ յալ ի րա վա գետ նե րի հա մար ընդ -
հա նուրն այն էր, որ ի րա վա կան ձևը նրանք
դարձ րե ցին հա սա րա կա կան շարժ ման բա ցար -
ձակ և ան վե րա պահ սկզբունք՝ ընդգ ծե լով, որ
սո ցիա լա կան կար գա վոր ման ո լոր տում ա մե -
նայն կա յու նը, կար գա վո րո ղը, կա նո նա կար գո -
ղը կա րող է բա ցատր վել մի միայն ի րա վուն քի,
այլ ո՛չ՝ բա րո յա կա նու թյան տրա մա բա նա կան
վեր լուծ ման մի ջո ցով: Ի րա վա բա նա կան պո զի -
տի վիզ մը հա տուկ «ծա ռա յու թյուն ներ» ու նի ի -
րա վուն քի ու բա րո յա կա նու թյան տա րան ջատ -
ման գոր ծում, և դրա շատ ուղ ղու թյուն ներ օ րի -
նա չա փո րեն հանգեցին բա րո յա կա նու թյան հան -
դեպ ի րա վուն քի գե րա կա յու թյան հաս տատ ման
գա ղա փա րին: Ար տաք ուստ «բա րո յա կա նու թյան
հան դեպ ի րա վուն քի գե րա կա յու թյու նը» նման է
հա կա ռակ ձևով շուռ տված բնա կան -ի րա վա -
կան հին պնդմա նը, որն ար դա րաց նում է «բա -
րո յա կա նու թյան գե րա կա յու թյունն ի րա վուն քի
հան դեպ»:

Նոր մա տիվ կար գա վո րիչ այլ հա մա կար -
գե րի, ա ռա ջին հեր թին՝ բա րո յա կա նու թյան հան -
դեպ «ի րա վուն քի գե րա կա յու թյան» հա սա տատ -
ման ա ռու մով ու շագ րավ է սկան դի նավ յան «ի -
րա վա բա նա կան ռեա լիզ մի» մե թո դա բա նա կան
փոր ձը5: Պետք է ա սել, որ դա ոչ այն քան ար դի
ուս մունք է, այ դու հան դերձ՝ բա վա կա նա չափ
ար մա տա ցած է պո զի տի վիս տա կան ի րա վա -
կան մտքի ա վան դույթ նե րում: Այս տեղ, ի՛նչ
խոսք, հնա րա վո րու թյուն չկա վեր լու ծելու աշ -
խար հա հա յե ցո ղա կան ու ի մաս տա բա նա կան
այն բո լոր նա խադր յալ նե րը, ո րոն ցից «ռեա -
լիստ նե րը» քա ղում էին ի րենց եզ րա հան գում -
նե րը, բայց ա մեն դեպ քում անհ րա ժեշտ է նշել
ար ժե քա յին դրույթ նե րի այն հա մա լի րը, ո րի հի -

ման վրա կա ռուց վում էին ի րա վուն քի ու բա րո -
յա կա նու թյան ա մե նաար մա տա կան, ծայ րա հե -
ղա կան վար կած նե րը: Այդ համալիրի հիմ քում
ըն կած է ի մա ցա բա նա կան մի սկզբունք. մեր -
ժել, որ ար ժեք նե րը և ար ժե քա յին ա սույթ ներն
ու նեն տե սա կան կամ գործ նա կան որևէ նշա -
նա կու թյուն: Այս ա ռու մով սկան դի նավ յան ի -
րա վա բա նա կան ռեա լիզմն ու նի եր կու ցայ տուն
ա ռանձ նա հատ կու թյուն: Դ րան ցից մե կն այն է,
որ գի տա տե սա կան դրույթ ներն ար ժե քա յին,
բա րո յա կան դա տո ղու թյուն նե րից ան ջա տե լու
ընդ հա նուր-պո զի տի վիս տա կան սկզբունքն այս -
տեղ հասց ված է ա մե նայն ծայ րա հե ղու թյան:
Երկ րորդ ա ռանձ նա հատ կու թյու նը հո գե բա նա -
կան ռե դուկ ցիո նիզմն է, այ սինքն՝ ար ժե քա յին
դա տո ղու թյունն այս տեղ հա վա սա րեց ված է զուտ
հու զա կան ակ տի, հո գե բա նա կան ապ րու մի,
զգաց մուն քա յին պոռթ կու մի: Այս եր կու ա ռանձ -
նա հատ կու թյունն էլ բխում էին սկան դի նավ յան
ի րա վա բա նա կան ռեա լիզ մի դպրո ցի հիմ նա -
դիր Աք սել Հե գերշտ րո մից, սա կայն այս դպրո -
ցի բո լոր ներ կա յա ցու ցիչ ներն էլ զար մա նա լի
միա հա մու ռու թյամբ մեր ժում են ար դա րու թյան,
բա րո յա կա նու թյան մա սին դա տո ղու թյուն նե րը՝
որ պես ի րա վա բա նու թյան ա ռար կա: Ար դա րու -
թյան մա սին կո չեր ա նել,- գրում է, օ րի նակ,
դա նիա ցի գիտ նա կան Ալֆ Ռո սը,6- նույնն է,
ինչ բռունց քով հար վա ծել սե ղա նին: Ըստ Վ.
Լունդս տե դի՝ ար դա րու թյան մա սին դա տո ղու -
թյուն ները, ինչ պես և բո լոր ար ժե քա յին դա տո -
ղու թյուն նե րը, միշտ էլ մնում են ար ժե քի զգաց -
մուն քի ար տա հայ տու թյուն ներ, հետևա բար՝ բնո -
րոշ վում են ան ձի զգա յա կան սուբ յեկ տիվ դիր -
քո րո շում նե րով, իսկ դա նշա նա կում է, որ ար -
ժե քա յին, բա րո յա կան ոչ մի դա տո ղու թյուն բա -
ռի բուն ի մաս տով դա տո ղու թյուն չէ: Դ րանք
չեն կա րող ճիշտ կամ սուտ լի նել, քա նի որ ուղ -
ղա կիո րեն չեն առնչ վում ի րա կա նու թյան հետ7:
Վ. Ձունս տեդ ի սխա լը տի պա կան է ի րա վա բա -
նա պո զի տի վիս տա կան վաղ տե սու թյուն նե րի
հա մար: Նա հա մա րում էր, թե ճշմար տու թյան
չա փա նի շի ան կի րա ռե լիու թյունն ար ժե քա յին
դա տո ղու թյուն նե րի վե րա բեր յալ վկայում է, որ
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443:

6 Ross A. On Law and justice. Berkeley University of Galifornia. Press. 1959.
7 Տե՛ս Bentham J.Of Laws in general.L. Univeersity of London.
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դրանք միան գա մայն ան հա ղորդ են ի րա կա -
նու թյա նը, ըն կած են ի րա կան կյան քից դուրս:
Հին պո զի տի վիստ նե րը չէին տես նում ու չէին
հան դուր ժում աշ խար հի ճա նաչ ման ոչ մի ու ղի՝
բա ցի գի տա կա նից: Ի րա վուն քի բո վան դա կու -
թյու նը, պնդում է սկան դի նավ յան ի րա վա բա -
նա կան ռեա լիզ մի մեկ այլ ներ կա յա ցու ցիչ Կ.Օլի -
վեկ րո նան, բա նա կան բա զում ցան կու թյուն նե -
րի արդ յունք է և չի կա րող լի նել ո րո շա կի բնա -
ծին բա րո յա կան հա մոզ մունք նե րի ար տա ցո -
լում: Ի րա վուն քի ու բա րո յա կա նու թյան հա րա -
բե րու թյան հար ցը, հա մա րում է Կ.Օ լի վեկ րո -
նան, «եր կու ինք նու րույն էու թյուն նե րի հարց
չէ»: Ի րա վուն քի վրա բա րո յա կա նու թյան ազ դե -
ցու թյու նը սահ մա նա փակ է և հնա րա վոր է միայն
ի րա վա բա նա կան փոք րա թիվ հիմ նա րար նոր -
մե րի հան դեպ, իսկ նոր ի րա վուն քն ա ռա ջանալիս
թույլ և երկ րոր դա կան բա րո յա կան շար ժա ռիթ -
նե րը հա մա պա տաս խան գոր ծըն թաց նե րի վրա
նե րազ դե լու ի րենց կա րո ղու թյամբ զգա լիո րեն
զի ջում են մարդ կանց ե սա սի րա կան շա հե րի
ազ դե ցու թյա նը: Մե զա նից յու րա քանչ յու րը, գրում
է Կ.Օ լի վեկ րո նան, ձևա կեր պում է իր բա րո յա -
կան հաս կա ցու թյուն նե րն ի րա վուն քի ազ դե ցու -
թյան ներքո, թեև պո զի տի վիս տա կան բնո րոշ -
ման հա մա ձայն՝ չի ձգտում գոր ծել նման ազ -
դե ցու թյուն, ի րա վուն քի նոր մե րը՝ որ պես «ան -
կախ իմ պե րա տիվ ներ», չպետք է ու նե նան բա -
րո յա կան է ֆեկտ կամ հան գեց նեն բա րո յա կան
վրդով մուն քի: «Ի րա վուն քը սկզբնա կան գոր -
ծոն է: Ան հա տի բա րո յա կան գա ղա փար նե րը
զար գա նում են նրա ազ դե ցու թյան տակ...8»:
Պա տաս խա նե լով այն հար ցին, թե ի՞նչ զզաց -
մոնք ներ ու գա ղա փար ներ են սնու ցում այս կամ
այն օ րենսդ րու թյան շար ժա ռիթ նե րը, Կ.Օ լի վեկ -
րո նան հանգում է «ինք նա շա հի» (self-interest)
հաս կա ցու թյա նը, ո րի հետևում հստա կո րեն
նշմար վում է վա խի զգաց մուն քը` սե փա կա նու -
թյու նը, անվ տան գու թյու նը, կյան քի հար մա րա -
վետ պայ ման նե րը կորց նե լու վա խը: Մար դաս -
պա նին պատ մե լու զգաց մուն քը հիմ նա կա նում
պայ մա նա վոր ված է մեր սե փա կան անվ տան -
գու թյան հա մար վա խով, ինք նա պահ պան ման
տար րա կան բնազ դով: Ո՞վ կա րող է կաս կա -

ծել,- գրում է Օ լի վեկ րո նան,-  որ այս դրդա -
պատ ճա ռը շատ ա վե լի հուժ կու է, քան ա մեն
տե սա կ բա րո յա կան հիմ նա վո րում նե րը: Մյուս
կող մից՝ ինչ պես ցույց է տա լիս պատ մու թյու նը՝
բա րո յա կան զգաց մունք նե րից բխող շար ժա -
ռիթ նե րն իս կույն և ամ բող ջո վին վե րա նում են
բո լոր այն դեպ քե րում, երբ ընդ հար վում են ուժ
և իշ խա նու թյուն ու նե ցող մարդ կանց «ինք նա -
շա հե րի» հետ: «Օ րի նակ՝ ե ղե՞լ է երբևէ, որ հա -
րուստ ները և ու ժեղ նե րը, ել նե լով բա րո յա կան
հիմ քե րից, ա ռա ջար կեն օ րենք ներ սե փա կա -
նու թյան ա վե լի հա վա սար բաշխ ման մա սին:
Ո՛չ մի ան գամ»,- գրում է Կ.Օ լի վեկ րո նան9:

Վ.Ս. Ներ սես յանցն ի րա վամբ համարում
է, որ ի րա վունքն օբ յեկ տիվ սո ցիա լա կան երևույթ
է՝ ի րեն բնո րոշ հատ կու թյուն նե րով օժտ ված: Ի -
րա վուն քը սեր տո րեն կապ ված է մարդ կանց
հա վա սա րու թյան և նրանց հա րա բե րու թյուն նե -
րում սո ցիա լա կան ար դա րու թյան հաս տատ -
ման հետ:

«Ի րա վուն քի ա ռանձ նա հատ կու թյու նը, օբ -
յեկ տիվ բնույ թը և, դրա հետ մեկտեղ՝ տար բե -
րու թյու նը սո ցիա լա կան կար գա վոր ման տի պե -
րից ար տա հայտ ված են ձևա կան հա վա սա րու -
թյան սկզբուն քում: Նման ի րա վա բա նա կան մո -
տեց ման դիր քե րից՝ հենց ի րա վուն քի՝ որ պես
հա վա սա րու թյան, ա զա տու թյան և ար դա րու -
թյան հա մընդ հա նուր ու անհ րա ժեշտ ձևի, օբ -
յեկ տիվ ա ռանձ նա հատ կու թյունն է ո րո շում օ -
րեն քի սանկ ցիա նե րի յու րօ րի նա կու թյու նը (հա -
մա պար տադ րա կա նու թյու նը, պե տա կան-իշ խա -
նա կան պար տադ րա կա նու թյու նը և այլն), և ոչ
թե պաշ տո նա կան -իշ խա նա կան պար տադ րա -
կա նու թյունն է պայ մա նա վո րում ու ծնում ի րա -
վուն քի այդ ա ռանձ նա հատ կու թյու նը, գո յու թյան
տար բե րա կիչ հատ կու թյուն նե րը և բնու թագ րե -
րը»10:

Հար կադ րանքը և բռ նու թյունն ի րա վուն քի
օբ յեկ տիվ հատ կու թյու նը չեն, այլ՝ ար տաքուստ
պե տու թյան կող մից ի րա վուն քին հա ղորդ վող
ո րակ: Հետևա բար՝ սկզբուն քա յին նշա նա կու -
թյուն է ստա նում այն հար ցը, թե ին չի՞ն է հար -
կադ րանք հա ղորդ վել՝ ի րա վուն քի՞ն, թե՞ կա մա -
յա կա նու թյա նը: Ե թե ի րա վուն քին, ա պա մենք
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8 Տե՛ս Olivecrona K. Law as Fact. Copenhagen.1939, էջ 156,161:
9 Նույն տեղը, էջ 167:
10 Տե՛ս Ներսեսյանց Վ.Ս. Իրավունքի և պետության տեսություն: Երևան, 2001, էջ 53-54:



գործ ու նենք ի րա վա կան օ րեն քի հետ: Հա կա -
ռակ դեպ քում առ կա է հա կաի րա վա կան բռնա -
տի րու թյուն:

Ընդ ո րում՝ գի տա կա նո րեն հիմ նա վոր ված
է, որ ի րա վունքն իր ծագ ման օ րից մինչև մեր օ -
րե րը միշտ էլ ե ղել ու մնում է ձևա կան (ի րա վա -
կան) հա վա սա րու թյան, ա զա տու թյան և ար -
դա րու թյան ձև, միաս նա կան չափ ու ընդ հա -
նուր մասշ տաբ:

Մեր կար ծի քով՝ ընդ հա նուր եզ րա հան գու -
մը այն է, որ ի րա վուն քի նոր մե րը հիմն վում են
ոչ միայն այն զգաց մունք նե րի վրա, ո րոնք հա -
սա րա կու թյան աչ քին ա ռա վել ար ժե քա վոր են
բա րո յա կան տե սանկյունից, այլև ի րենց ի րա -
վա բա նա կան ու ժը ստա նում են ան մի ջա պես
սո ցիա լա կան շա հե րի դի նա մի կա յից, և այդ ու -
ժը թույլ է տա լիս նրանց դառ նալ բա րո յա կան
ստան դարտ նե րի ձևա վոր ման ու փո փոխ ման
կարևոր մի ջոց:

Ար ժե քա յին նի հի լիզ մի ռեա լիս տական սահ -
մա նում նե րի ա մե նա հետևո ղա կան պաշտ պան -
նե րից էր սո ցիո լոգ Թեո դոր Գեյ գե րը, ով փոր -
ձում էր տե ղա փո խել այս հիմ նա հար ցը տե սա -
կան հար թու թյու նից սո ցիա լա կան պրակ տի -
կա յի ո լորտ:

Ար տաք ուստ սուբ յեկ տի գնա հա տա կա նը
ար տա հայ տող, իսկ ի րա կա նում զուտ գնա հա -
տա կա նի սուբ յեկ տի հու զա կան ի րա վի ճա կը
նա խան շող բա րո յա կան, ինչ պես նաև՝ գե ղա -
գի տա կան դա տո ղու թյուն նե րի ողջ խմբի հա -
մար Գեյ գե րը քննա դա կան-ճա նա չո ղա կան տե -
սա նկյունից ոչ մի ար դա րա ցում չի գտնում: Ար -
ժե քա յին դա տո ղու թյու նն ա վե լի շատ վկայում է
գնա հա տող սուբ յեկ տի, քան գնա հատ վող օբ -
յեկ տի մա սին, օբ յեկ տա վո րում է խո սո ղի սուբ -
յեկ տի վե րա բեր մուն քն ա ռար կա յի հան դեպ,
կեղծ օբ յեկ տի վա կան տարր է ներ բե րում իր
ձևով տե սա կան բնույթ ու նե ցող պնդման մեջ:
Հենց այս պե՛ս է ծնվում մարդ կանց գոր ծո ղու -
թյուն նե րը ղե կա վա րե լու հա վակ նող պատ րան -
քը: Իսկ դա, ըստ Գեյ գե րի, ա նօ րի նա կան է:
Ար ժե քա յին դա տո ղու թյուն նե րի վրա հիմն ված
գոր ծե լա կերպն ա նըն դու նե լի է11: Սա կայն, ե թե
տե սա կա նո րեն ճիշտ է, որ ար ժե քա յին դա տո -
ղու թյուն ներն «ա նօ րի նա կան» են ու ան հան -

դուր ժե լի, ա պա դրա նից հետևում է գործ նա -
կան ար ժե քա յին նի հի լիզմ: Ի՞նչ է դա: 

Ես, մտո րում է Գեյ գե րը, չեմ կա րող դի -
տար կել բա րու և գե ղե ցի կի ար ժե քա յին գա ղա -
փար նե րը՝ որ պես հա սա րակ պատ րանք ներ, ի -
ներ ցիա յի ու ժով հա մա րել ա ռար կա ներն ու գոր -
ծո ղու թյուն նե րը բա րի և գե ղե ցիկ, նման հատ -
կու թյուն նե րով դրանց օբ յեկ տի վո րեն օժտ ված
լի նե լու հան գա ման քի հաշ վառ մամբ: Ես պետք
է դա դա րեմ մտա ծել ար ժեք նե րով, հրա ժար -
վեմ, իբրև թե, տե սա կա նո րեն ճիշտ ա սույթ նե -
րից, ո րոնք քո ղար կում են իմ զգա յա կան
գրգռում նե րը: Ե թե ես տե սա բա նում եմ, ա պա
պետք է լի նեմ գործ նա կան ար ժե քա յին նի հի -
լիստ: Այս տե ղից ըն դա մե նը մի քայլ է մնում դե -
պի բա րո յա կան նի հի լիզմ, ին չը բա վա կա նին
հազ վա դեպ երևույթ է սո ցիա լա կան մտքի պատ -
մու թյան մեջ:

«Ինչ պի սի՞ հետևանք ներ ու նի տե սա կան
ու գործ նա կան նի հի լիզ մը բա րո յա կա նու թյան
հա մար: Շատ պարզ. նի հի լիս տի հա մար չկա
ո՛չ մի ար ժե քա յին բա րո յա կա նու թյուն: Եվ ի՞նչ՝
դա սո ցիա լա կան ա ղետ է: Ի հա՛ր կե, ոչ ... բա -
րու ար ժե քա յին գա ղա փա րի պատ րան քի կոր -
ծա նու մը սո ցիա լա պես վնա սա կար չէ, չի կա -
րող այդ պի սին լի նել, քա նի որ «սո ցիա լա կան
վնաս» եզ րույ թն ինք նին ան բո վան դա կա լից
է12»: Ար ժե քա յին նի հի լիզ մի զոհն է դառ նում,
ըստ Գեյ գե րի, ար ժե քա յին բա րո յա կա նու թյու -
նը, այ սինքն՝ այն բա րո յա կա նու թյու նը, ո րը նե -
րա ռում է ներ քին անձ նա կան պար տա կա նու -
թյան պատ րան քա յին տար րը, ոտնձ գու թյուն
չի կա տա րում ար տա քին սո ցիա լա կան պար -
տա կա նու թյան վրա: Այս վե րա պա հու մն ար -
ված է, հա վա նա բար, ի րա վուն քի, ար տա քին
կար գա վո րի չի վե րա բեր յալ և չի վե րա բե րում
բուն բա րո յա կա նու թյա նը, ո րի առն չու թյամբ
շատ կարծր եզ րա հան գում ներ են ար վում: Այն,
որ Գեյ գե րի թե զն ար ժե քա յին նի հի լիզ մի «սո -
ցիա լա կան անվ նա սու թյան» մա սին վստա հե լի
չէ, երևում է Գեյ գե րի մտո րում նե րից ար դի
տեխ նի զաց ված հա սա րա կու թյան մեջ բա րո -
յա կա նու թյան ճա կա տագ րի վե րա բեր յալ, որ -
տեղ ար դեն անհ նար է խո սել բա րո յա կա նու -
թյան՝ որ պես սո ցիա լա կան կեն սա կար գի մա -
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սին: Ճիշտ է՝ Գեյ գե րն ըն դու նում է ի րա վուն քի
ու բա րո յա կա նու թյան գե նե տի կա կան ընդ հան -
րու թյու նը, դրանց ա ռա ջա ցու մը մի ընդ հա նուր
պատ մա կան ար մա տից, սա կայն հա մա րում է,
թե՝ «բևե ռաց ման ըն թաց քում բա րո յա կա նու -
թյունն ու ի րա վուն քը ծա վալ վե ցին որ պես տար -
բեր սկզբունք նե րի վրա հիմն ված վար քի կազ -
մա կերպ ման եր կու ո րո շա կի ձևեր», ընդ ո րում՝
մարդ կու թյան ողջ պատ մու թյու նը, առն վազն
վեր ջին 400 տար վա ըն թաց քում, զար գա նում
էր դի վեր գեն ցիա յի ի րա վուն քի ու բա րո յա կա -
նու թյան ա վե լի ու ա վե լի խո րա ցող տա րան -
ջատ ման ճա նա պար հով: Թ. Գեյ գե րն ուղ ղա -
կիո րեն ա սում է, թե մեր ժա մա նակ նե րում ի -
րա վուն քի ու բարո յա կա նու թյան միջև ոչ մի
ընդ հան րու թյուն չկա:

Բա րո յա կա նու թյու նը կար գա վոր ման իր
վոլ յուն տա րիս տա կան, կա մա յա կան մե թոդ նե -
րով առ ճա կատ ման մեջ է մա նում սո ցիա լա կան
կա պե րի զար գա ցող ռա ցիո նա լաց ման հետ:

Ժա մա նա կա կից բարձր ինս տի տուա լաց -
ված հա սա րա կու թյան մեջ բա րո յա կա նու թյան
դե րն ան շե ղո րեն թու լա նում է: Ար ժե քա յին դրույթ -
նե րի ան տա գո նիզ մը հան գեց նում է ան հա տա -
կան բա րո յա կան նոր մա տիվ հա մա կար գե րի
խոր դի վեր գեն ցիա յի: Ին դուստ րիալ հա սա րա -
կու թյու նը գործ ու նի մի ջի նի բեր ված ան ձի հետ,
ով դեռ ամ բող ջա պես հա մա հար թեց ված չէ ար -
ժե քա յին ի մաս տով, սա կայն ան շե ղո րեն հե ռա -
նում է նախ կին բա րո յա կան մո լե ռան դու թյու -
նից դե պի ա պա գա բա րո յա կան ան տար բե րու -
թյուն: Վերջ նա կան տրո հու մից և ա նար խիա յից
հա սա րա կու թյու նը կա րող է փրկել ի րեն միայն
սո ցիալ-տեխ նի կա կան սկիզբ նե րի հզո րաց ման
ու սո ցիա լա կան կար գի ար ժե քա յին բա ղադ -
րիչ նե րի դուրս մղման ճա նա պար հով: «Ըստ
էու թյան,- հա մա ձայն է Գեյ գե րը,- դա վատ հե -
ռան կար է մարդ կու թյան հա մար»: Այ դու հան -
դերձ՝ այդ հե ռան կա րը նրան թվում էր ան խու -
սա փե լի: Բա րո յա կան կար գա վոր ման ազ դե -
ցու թյան ան կու մը և ար տա քին ի րա վա կան ձևե -
րի նշա նա կու թյան մե ծա ցու մը նա կա պում էր
շատ ա վե լի ընդ հան րա կան «ճգնա ժա մի» հետ,
որը, ըստ ի րեն՝ ժա մա նա կա կից ռա ցիո նա լի -
զաց ման պայ ման նե րում ապ րում են ար ժե քա -
յին սուբ յեկ տի վիզմն ու մտա ծո ղու թյան գա ղա -

փա րա կան ձևը: 
Մեր ժա մա նա կաշր ջա նում, ա վե լի շատ,

մար դը հույ սը դնում է ոչ թե բա րո յա կա նու թյան
ու կրո նի, այլ՝ ի րա վուն քի վրա, հա սա րա կու -
թյունն ա վե լի բար յա ցա կամ է վե րա բեր վում ի -
րա վա բան նե րին, քան քա հա նա նե րին ու բա -
րո յա խոս նե րին: Ա ռա ջին ան գամ պատ մու թյան
մեջ ի րա վա բա նա կան մաս նա գի տու թյու նը դար -
ձավ զանգ վա ծա յին և հա սավ հա սա րա կա կան
հար գի ա մե նա բարձր աս տի ճա նին: Ի րա վուն -
քի սո ցիո լո գիա յի և տե սու թյան մեջ ա վե լի ու ա -
վե լի բարձր ու հա մա ռո րեն է հնչում հա սա րա -
կու թյան կյան քում ի րա վա կան հա մա կար գի դե -
րի կարևոր ման թե ման, հա մար վում է, թե դա
«հիմ նա կան աշ խա տանքն» է կա տա րում հա -
սա րա կա կան հա մա կար գի ինք նաա պա հով ման
գոր ծում (Գ.Շելս կի), ար տա հայ տում է հա սա -
րա կու թյան վի ճակն ու դրա էու թյու նը (Վ.Մայ -
հո ֆեր), ի րա կա նաց նում է «մարդ կանց հա մա -
տեղ կյան քի գլխա վոր կար գա վո րի չի» գոր ծա -
ռույթ ներ՝ իր ազ դե ցու թյան ո լոր տի մեջ նե րա -
ռե լով է թի կան, բա րո յա կա նու թյու նը, կոն վեն -
ցիա նե րը և նոր մա տի վա յին մյուս կար գե րը
(Ռ.Մար չիչ)13: Ն.Լու ման նի՝ ի րա վուն քի սո ցիո -
լո գիա յի տե սա նկյունից՝ ժա մա նա կա կից ի րա -
վա կան ի րա վի ճակն ար տա ցո լում է ի րա վուն -
քից գե րա գույն պո զի տի վիս տա կա նու թյուն պա -
հան ջող ար դի բազ մա կար ծիք հա սա րա կու թյան
կազ մա կերպ ա կան կա ռույց նե րի բազ մա պի սու -
թյունն ու բար դու թյու նը: Սա կայն ի՞նչ է դա նշա -
նա կում: Նախ և ա ռաջ՝ հա սա րա կու թյան կող -
մից օ րենք նե րի ա ճող պա հանջ մունք: Այդ օ -
րենք նե րի քա նակն ա ճում է ու ա ճում: Աշ խար -
հը հե ղեղ վում է նո րա նոր օ րենք նե րով, ո րոնք
ըն դուն վում են բո լոր մա կար դակ նե րով ազ գա -
յի նից սկսած և մի ջազ գա յի նով վեր ջաց րած:
Բա վա կա նին ա րագ է ըն թա նում նաև ի րա վուն -
քի էքս պան սիան դե պի սո ցիա լա կան ո լորտ -
ներ, որ տեղ ա ռաջ բա վա կան էին բա րո յա կան
կար գա վո րիչ նե րը: Այս մի տու մը բխում է ոչ
միայն այն փաստից, որը Թ.Գեյ գե րը ոչ ա ռանց
սար կազ մի ան վա նում է «սո ցիա լա կան ան մե -
ղու թյան կո րուստ», այլև մարդ կանց հաս կա -
նա լի ձգտու մից՝ ա պա հո վելու հա սա րա կա կան
ինս տի տուտ նե րի ան խա փան և կան խա տե սե լի
գոր ծու նեու թյու նը և ս տեղ ծել, որ տեղ կա րե լի է,
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13 Տե՛ս Нерсесянц В.С. Философия права. М., 2006, էջ 813-814:



հու սա լի նա խադր յալ ներ ցան կա լի արդ յուն քին
հաս նե լու հա մար:

Ինչ պես, նշում է Վ. Ս. Ներ սես յան ցը.
«Ակնհայտ են նաև ի րա վուն քի աստ վա ծա բա -
նա կան, բա րո յա կան և այլ մեկ նա բա նու թյուն -
նե րի թե րու թյուն նե րը, ո րոնք սո ցիա լա կան նոր -
մե րի (և կար գա վո րիչ նե րի) տար բեր տե սակ -
ներն ի րար հետ խառ նե լու, ի րա վուն քի ա ռանձ -
նա հատ կու թյունն ան տե սե լու, ի րա վուն քի և պե -
տու թյան մա սին ուս մուն քի աստ վա ծա բա նաց -
ման և է թի կա նաց ման, ի րա վուն քը կրո նա կան
ու է թի կա կան երևույթ նե րով նեն գա փո խե լու,
գոր ծող ի րա վուն քին (օ րեն քին) և պե տու թյա նը
ոչ հա մար ժեք (ոչ ի րա վա կան) պա հանջ ներ ա -
ռա ջադ րե լու մեջ»14: Ըստ մե ծա նուն գիտ նա կա -
նի. «Բա րո յա կան ի րա վա հաս կա ցո ղու թյունն
ան խու սա փե լիո րեն խե ղաթ յու րում է ոչ միայն
ի րա վուն քի, այլ նաև՝ բա րո յա կա նու թյան էու -
թյու նը, քա նի որ ի րա վուն քի բա րո յա կա նա ցումն
ան խու սա փե լիո րեն ու ղեկց վում է բա րո յա կա նի
ի րա վա բա նաց մամբ: Թե՛ այս, թե՛ այն դեպ քում
ի րա վուն քին ու բա րո յա կա նին վե րագր վում են
կա մա յա կան բո վան դա կու թյուն և նշա նա կու -
թյուն»15:

Եվ իս կա պե՛ս՝ ի րա վա կան տար րե րը բա -
րո յա կան տար րե րից ա վե լի լավ են «աշ խա -
տում» սո ցիա լա կան վե րահս կո ղու թյան մե խա -
նիզմ նե րում, ինչ պես նաև՝ ա վե լի հար մար են
կեն սա կան հա ջո ղու թյուն նե րը հաշ վար կե լու հա -
մար: Բա րո յա կան պար տա վո րու թյուն նե րն, այս -
օր հա մար վում են պա կաս հու սա լի, քան ի րա -
վա բա նա կան պար տա վո րու թյուն նե րը, ո րոնց
կա տա րու մը ե րաշ խա վոր վում է ի րա վուն քով,
օ րեն քով և դա տա րա նով: Այս ա մենը, ի՛նչ խոսք,
հետնաբեմ է մղում ա վան դույթ նե րը, բա րո յա -

կա նու թյու նը, նա խա պես չկազ մա կերպ ված կա -
պե րը, ոչ ֆոր մալ հա մա ձայ նու թյուն նե րը՝ ստի -
պե լով հա սա րա կու թյա նն ի րա վա կան նոր մե -
րին ու ի րա վուն քին իշ խա նու թյուն տալ նույ -
նիսկ հա սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն նե րի այն
ո լորտ նե լաւմ, որոնք մինչև վեր ջին ժա մա նակ -
նե րն ա զատ էին ի րա վա բա նա կան մի ջամ տու -
թյու նից: Մի տու մը, ո րի մա սին խո սում ենք,
այս օր ա մենևին էլ չի սպա ռել ի րեն, սա կայն ո -
րո շա կի հա սա րա կա կան ու ժե րի մեջ ար դեն
ծնել է «գեր կազ մա կերպ վա ծու թյան», «գեր կար -
գա վոր վա ծու թյան» մեր ժում: Ի րա վա կան Էքս -
պան սիա յի այս երևույթ նե րը տագ նապ են հա -
րու ցում նաև բուն ի րա վուն քի ճա կա տագ րի վե -
րա բեր յալ: Հասց ված լի նե լով բար դա գույն ի -
րա վա բա նա կան տեխ նի կա յի՝ ի րա վուն քը յու -
րա հա տուկ գոր ծիք է դառ նում մաս նա գետ նե րի
(եր բեմն նաև՝ ոչ մաս նա գետ նե րի, ին չը շատ
ա վե լի վատ է) ձեռ քին, խորթ ու ան հաս կա նա լի
է հա սա րա կու թյան հա մար, քա նի որ ար դեն
ան ըն դու նակ են դառ նում նե րա ռելու մշա կույ -
թի ողջ հարս տու թյու նը և ծա ռա յելու սո ցիա լա -
կան հա մա կար գի հիմ նա րար նպա տակ նե րին:
Մի ջազ գա յին հա մա ժո ղով նե րում ի րա վա բան
գիտ նա կան նե րի կող մից քննարկ վող ա մե նա -
կարևոր և տագ նա պա լի թե ման է խո րա ցող
ճեղ քը հա սա րա կու թյան ու ի րա վուն քի միջև,
այս բա ցա սա կան երևույ թը հղի է սո ցիա լա կան
կա ռույց նե րի տո տալ քայ քա յու մով:

Սո ցիա լա կան կար գա վոր ման իս կա կան
նպա տակ նե րին կա րե լի է հաս նել՝ միայն զար -
գաց նե լով բա րո յա կան և ի րա վա կան նոր մե րի
հա մա կար գե րը մեկ ընդ հա նուր ուղ ղու թյամբ,
ո րը բնորոշ վում է հա սա րա կու թյան ար ժեք նե -
րով:
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14 Տե՛ս Ներսեսյանց Վ. Ս. Իրավունքի և պետության տեսություն, Երևան, 2001, էջ 54:
15 Նույն տեղում, էջ 55:
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Право в качестве социальной нормативной
регулирующей начало формироваться в Армении
в период “родовых государств”, “родового вла-
дения”, “ранней государственности” или “ранних
государственных образований” (в период с по-
следней четверти III тысячелетия до н. э. до
начала первого тысячелетия до н. э.).

По словам автора, длительную историю
развития права можно разделить на два больших
периода: догосударственное право (исходный
или нижний период развития права) и госу-
дарственное право (период развитости права
или верхний период).

Так же, с некоторой условностью, можно
охарактеризовать историю армянского права.

Согласно американскому историку Дж. Виг-
мору, развитие права прошло по следующим на-
правлениям1: от классической законотворческой
деятельности до законодательной деятельности,
от неписаного права до письменного законода-
тельства, от патриархальной семьи до единобра-
чия2. А известный австрийский юрист Ганс Келзен
различает три разновидности развития права:
межгосударственное (доисторическое), государст-
венное и надгосударственное (международное).

Известно, что в первобытно-общинном
строе правила поведения носили недифферен-
цированный (синкретный) характер. В научной
литературе они получили название “мононор-

мы”3. По своему характеру они отражали за-
крепившиеся в родовом строе и устойчивые
обычаи и традиции, которые концентрированно
отражали представления о добре и зле. Основной
задачей мононорм было соблюдение целостности
рода, его безопасность и жизнеспособность. В
этих мононормах еще не были дифференциро-
ваны права от обязанностей, религиозные
нормы от моральных норм и др.

Поскольку сознание первобытного человека
носит недифференцированный характер, тако-
вым являются и его быт и соответствующие
ему социальные нормы.

В Армении в период теогосударственного
(религиозно-государственного или теократиче-
ского) царства Аратта ХV-ХII вв., Наирийские
“страны” ХIII-IХ вв., а также центрального Ванского
(Араратского, Урартского) царства IX-VI вв., царст-
ва Айказидов (612 до н. э - 331 до н. э.)4 в
Армении завершается расслоение общества по
классам и нормативная основная регулирующая
общественных отношений - обычное право. Ос-
новным источником законодательной деятельности
царской власти также было право обычая.

Из истории права известно, что самым ис-
ходным и самым старым источником права
был обычай, а его действующее последствие -
обычное право5.

Однако не любой обычай может стать
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ЛЕВОН АРУТЮНЯН 
Соискатель Института философии, социологии и права НАН 
____________________________________________________________________________________________________________

СИСТЕМА НАЦИОНАЛЬНОГО ПРАВА: 

ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

1   Подробно см. Ավագյան Ռուբեն, Հայ իրավական մտքի գանձարան (մ. թ. ա. IX դ. - մ. թ. XIX դ.): Երևան, 2001.
Авакян Рубен, Авакян Рафаэль, Истоки армянской правовой мысли. Ереван, 2008, Петикян С.Г., Романовская В.Б.
Эволюция источников армянского права с древнейших времен до середины XIX века. М., 2014.

2   См. Витмор Дж. Г. Проблемы права. Его прошлое, настоящее и будущее. Литлтон, 1988, 1-е изд. - 1920, Kelsen Н.
General Theory of Law and State, N.Y. 1991, с. 127-128.

3   См. Першиц Л.И. Проблемы нормативной этнографии. В кн. Исследования по общей этнографии. М., 1979, с. 213,
Розин В.М., Генезис права. М., 2001, с. 23-40.

4   См. Ավայան Ռուբեն, Հայ իրավական մտքի գանձարան (մ. թ. ա. IV - մ. թ. ա. XIX դդ.): Երևան, 2001, стр. 3- 8.
Сукиасян А.Г. Государство и право, Урарту, Ереван, 1963, Մովսիսյան Արտակ, Հայոց պատմություն: Երևան, ԵՊՀ,
2011, с. 10, 14.

5   См. Սամուելյան Խ. Հայ սովորութական իրավունքը: Հին հայոց իրավունքը և նրա հետազոտման մեթոդը:
Առևանգմանը և գնմանը ամուսնություն, Թիֆլիս, 1911. Того же автора, Հին հայ իրավունքի պատմություն, հատոր I,
Երևան, 1939, с. 26-40.



обычным правом, а лишь те обычаи, которые,
вследствие длительного и постоянного приме-
нения в обществе, приобрели правила обяза-
тельного для всех поведения, иными словами -
значение неписаного закона.

Согласно известному римскому юристу Уль-
пианосу: “Обычай - это молчаливое согласие на-
рода, определенное длительным опытом, и дли-
тельный обычай нужно соблюдать как право и
закон в этих случаях, когда нет писаного закона6.

Тем не менее, каким требованиям должно
удовлетворять обычное право? Каковым оно
должно быть, чтобы эффективно воздействовать
на общественные отношения? Так, по мнению
российского юриста Г.Ф. Шершеневича, обычное
право должно отвечать следующим требованиям:

а) нормы обычного права должны осно-
вываться на правовых убеждениях,

б) не должны противоречить разуму и
в) не иметь заблуждений в своей основе.
Автор, резюмируя свою мысль, отмечает,

что о наличии обычного права можно говорить
тогда, когда в основе единообразно и много-
образно повторяющихся норм лежит правовое
сознание или народное убеждение7. Согласно
английскому юристу Н. Салмонду, обычное
право должно иметь характер древнего обычая
и существовать “с незапамятных времен”8.

Таким образом, можно заключить, что обыч-
ное право должно обладать достаточным сроком
давности, не противоречить логике и добрым
и справедливым традициям. Наряду с этим,
“традиция -это то, с чем согласны и что добро-
вольно уважают все, поскольку она не только
обязывает, но и правильна и справедлива”9.

Обычай - это закрепленное традицией тре-
бование к поведению людей. Традиция в данном

случае выступает в качестве обобщения обще-
ственной практики, основанного на многократ-
ном опыте определенных действий”10.

Исторически обычное право предшество-
вало другим источникам права. Обычное право
было самым главным источником правовых си-
стем древности и средних веков.11

Исследователи римского права утверждают,
что достаточно долгое время в Риме не суще-
ствовало письменных законов. И даже законы 12
таблиц (5-й век до н.э.), по сути, являются сбор-
ником норм обычного права12. Как отмечает проф.
X. Самвелян, законы “древнего Вавилона”, “Кодекс
Хаммурапи”, “12 скрижалей Древнего Рима”, за-
коны Ликурга и Солона Древней Греции и, в осо-
бенности, “Закон Гортина”, германские «Sach-
senspiegel» и «Lex salica», российская “Русская
правда” были сборниками норм обычного права13.

Обычай служил основным источником ар-
мянского права для национальных судебников.
Так, к примеру, исследователи показывают, что
56 130 статьи второй части судебника Гоша -
нормы обычного права14.

Чем больше срок давности обычая, тем
выше был его авторитет при регулировании
общественных отношений, поскольку в средние
века авторитет права определялся его давностью,
а старое право, в свою очередь, означало
доброе, справедливое право15.

Древность также предполагает консерва-
тивность, стабильность. Здесь можно предпо-
ложить, что в средние века неполноценная за-
конодательная деятельность армянского госу-
дарства (и средневекового государства в целом)
или государственной власти, вероятно, была
обусловлена древностью, неизменностью (кон-
сервативностью) и стабильностью норм обыч-
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6   См. Графский В.Г. Всеобщая история права и государства. М., 2000, с. 36-41; Дигести Юстиниана. Избранные
фрагменты в переводе и с примечаниями И.С. Перетерского. М., 1984.

7 См. Шершеневич Г.Ф. Общая теория права. Том первый. Часть.- теоретическая. М., Издание Бр. Башмаковых,
1910, стр. 58-60.

8  См. Saalmond N., Jurisprudence, L., 1982, с. 199.
9 См. Гуревич А.Я. Категория средневековой культуры. М., 1972, с. 172.
10 См. Тихонравов Ю.Б. Основы философии права. Учебное пособие. М., 1997, с. 500.
11 См. История государства и права зарубежных стран. Учебник для вузов. Часть I, М., 1996, с. 18.
12 См. Новицкий Н.Б. Римское право. М., с. 16.
13 См. Սամվելյան Խ. Հին հայ իրավունքի պատմությունը, հատոր 1, Երևան, 1939, с. 31-32.
14 См. Армянский Судебник Мхитара Гоша, Ереван, 1954, с. XX.
15 См. Гуревич А.Я., указ. соч. с. 178.
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ного права. Нормы обычного права в армянской
действительности применялись и на протяжении
последующих веков.

Нормы обычного права применялись также
не только в средневековой Европе, но и позднее.
В частности, в преддверии Великой Французской
буржуазно-демократической революции дей-
ствовали около 60 общих обычаев (counternes
generales) и 300 местных обычаев для всей
территории страны (couternes locales)16.

Начиная с 4-го века, национальная правовая
система развивалась, в основном, посредством
двух правовых подсистем светского законода-
тельства и нормативного права17.

В средневековой Европе право также де-
лилось на две системы: светское (jus civile) и
церковное (jus cononicium) право.

Вытекающие из Библии идеи равенства и
свободы воли личности оказали влияние на
сущность и содержание армянской светской и
канонической правовых систем.

Таким образом, одним из важнейших источ-
ников средневекового армянского права является
религиозное (церковное) право18, то есть кано-
нические ограничения и решения (книга С, Апо-
стольские каноны решения вселенских и местных
церковных соборов, решения армянских нацио-
нальных церковных собраний, группы канонов
армянских и иностранных святых церкви).

Вообще, нормативное право сыграло ог-
ромную роль в формировании общеевропейской
(континентальной) культуры и правопорядка.
То же можно утверждать и для средневековой
Армении.

Нормальные решения, как источник права,
применяются в Армении, начиная с 4-го века. В

начальный период эти решения носили рели-
гиозный характер в форме наставлений и рас-
поряжений, однако в последующие века, в связи
с общественно-политическими событиями в стра-
не, церковь расширила сферу урегулирования
общественных отношений. Регламентационные
решения, принятые церковью и ее патриархами,
начали приобретать значение общеобязательной
правовой нормы, “следовательно, регламента-
ционные решения армянских церковных советов
большей частью носили не только религиозно-
вероисповедальный характер, но и касались
внутренних общественных отношений, формируя
их, в особенности, установленными юридическими
нормами”19. Причем, границы правотворческой
и законодательной компетенции церкви опре-
делялись из существующих взаимоотношений
между светскими и духовными властями.

Известно, что для армянского народа,
волею исторической судьбы потерявшего госу-
дарственность, церковь была единственным
общенациональным учреждением, которое од-
новременно также заменяла государственность.
Наряду с сохранением и развитием армянской
культуры, церковь взяла на себя и распоряжалась
вопросами политической сферы.

В подобных условиях духовная власть со-
средотачивала в своих руках также законода-
тельную и судебную функции. Обязательное
значение нормативных решений наиболее ярко
подчеркивается в правилах, принятых на Ша-
хапиванском (444 г.) церковном собрании.

Действительно, армянская церковь с самого
начала вела должность “агенства большого
суда”, то есть удерживала в своих руках функцию
правосудия20.
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16 См. Цвайгер К., Кевиц X., Введение в сравнительное правоведение в сфере частного права. Том I, М., 1998, с. 122.
17 См. Սաֆարյան Գառնիկ, Խաչատրյան Հայկ, Իրավունքի հուշարձաններ (V-XVIII դդ.): Երևան, 1994, с. 6.
18 См. Մելիք-Թանգյան Ն.Վ., Հայոց եկեղեցական իրավունքը, II. Գիրք, ներածություն և աղբյուրներ, Շուշի, 1903.

Того же автора, Հայոց եկեղեցական իրավունքը, Բ . Գիրք, կազմակերպություն և կառավարություն. Շուշի, 1095,
Ղըլտճեան Ա., Կանոնագիրք Հայոց, Թիֆյիս, 1914; Акопян В., Армянская книга канонов и ее редакция, Автореферат
диссертации на соискание ученой степени доктора исторических наук, Ереван, 1967, «Կանոնագիրք Հայոց»
աշխատասիրությամբ Վազգեն Հակոբյանի, հատոր Ա., Երևան, 1964, հատոր Բ, 1971.

19 Սամուելյան Խ., Հին հայ իրավունքի պատմություն, հատ. 1, Երևան, 1939, с. 45.
20 См. Адонц Н. Армения в эпоху Юстиниана, СПБ, 1908, с. 447. Մանադյան Հ., Ֆեոդալիզմը Հին Հայաստանում,

Երևան, 1934, с. 76, Սամուելյան Խ., Հին Հայ իրավունքի պատմություն, հատոր 1, Երևան, 1939, стр. 44; Еремян
С.Т., Опыт периодизации истории Армении в эпоху феодализма // Вопросы истории, 1951, N 7, стр. 54; Акопян В.А.
“Армянская книга канонов” и ее редакции. Автореферат диссертации на соискание ученой степени доктора
исторических наук, Ереван, 1967, с. 5 и др.



Армянское нормативное право было под-
вергнуто кодификации в начале 8-го века уси-
лиями одного из крупных церковных и полити-
ческих деятелей в период Ованнеса Философа
(Одзнеци - 717-728 гг.), которая известна под
названием “Армянская книга правил”. В дея-
тельности католикоса Ованнеса Философа Одз-
неци важное место занимают координация ар-
мянского нормативного права и церковные ре-
формы. При Ованнесе Одзнеци собираются
два национальных церковных собрания - в 719
г. в Двине и в 726 г. в Маназкерте. Ему также
приписывают составление сборника “Книга бу-
маг”. “Церковная деятельность Овнана Одзнеци
и его реформы важны тем, что были связаны с
политическими событиями своего времени, при-
обретают политическое значение”21.

“Свод правил в качестве сборника был
первым, который вытекал непосредственно от
уполномоченной власти, следовательно, это
первый официальный свод правил в христиан-
ском мире”22.

В формировании армянской нормальной
правовой системы огромное значение сыграли
нормативные решения национально-церковных
советов “Аштишата (354 г.), Шаапивана (444
г.), второго Двинского (554 г.), четвертого
Двинского (645 г.), пятого Двинского (719,
Партавского (768 г.) и Асийского (1243 г.).

Армянское нормативное право регулировало
вопросы, относящиеся не только к церкви и к
духовенству, но и некоторые отношения в сфере
политического, наследовательного, уголовного
права (например, убийства, похищения и раз-
личного рода аморальных поступков). Необхо-
димо отметить, что армянское нормативное
право почти полностью регулировало брачно-
семейные отношения. Так, нормативное право
нормировало помолвку, венчание, развод и ча-
стично имущественные отношения супругов,
опека, попечительство и усыновление продол-
жали регулироваться нормами обычного пра-
ва.

Несмотря на неразрывную связь между го-

сударством и светским законодательством, по-
скольку светское право формируется и разви-
вается благодаря правотворческой деятельности
государства, тем не менее, армянская светская
правовая система имеет некоторые особенности
развития. Армянское светское законодательство
особенно развилось в тот период, когда отсут-
ствовала армянская государственность (к при-
меру, нормативное законодательство Давида
Алавкаворди и “Армянский судебник” Мхитара
Гоша).

Согласно данным, которые передают ис-
торики, Давид Алавкаворди родился в 70-80-е
годы 11-го века в городе Гандзак. Скончался в
1140 году. Будучи одним из образованных людей
своего времени, а также одним из активных
участников общественно-политической жизни
в стране, он был глубоко обеспокоен вопросами
правового регулирования общественных отно-
шений, отголоском чего является опыт создания
первого светского судебника в армянской дей-
ствительности, хотя сборник называется “Нор-
мы” или “Нормативные законодательства”.

Сборник состоит из 97 норм, которые ре-
гулируют определенные отношения граждан-
ского, брачно-семейного и уголовного права, а
также нормы, относящиеся к охране труда, бы-
товой гигиене.

Основные источники “Нормативных зако-
нодательств” Давида Алавкаворди - Ветхий и
Новый Завет, в особенности - известное Пяти-
книжие Ветхого Завета, приписываемое пророку
Моисею, и нормы армянского нормативного
права.

Давид Алавкаворди был глубоко обеспокоен
проблемой правового регулирования обще-
ственных отношений, отголоском чего является
попытка создания первого светского система-
тизированного законодательства в армянской
действительности.

Наряду с “Армянской нормативной книгой”,
часть канонов Давида Алавкаворди дошли в
армянские национальные судебники.

Самый значительный правовой памятник
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21 Մհեր Պապյան, Հովհան Օձնեցու եկեղեցական բարեփոխումների քաղաքական բնույթը, «Աշտանակ» հայագիտական
պարբերագիրք, խմբագրությամբ՝ Ա. Մարտիրոսյանի, Երևան, 1995, с. 97.

22 «Գիրք դատարանի», Աշխատասիրությամբ Ի. Թորոսյանի, Առաջաբան, с. 19.
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средневекового армянского права - судебник
Мхитара Гоша23, создание которого было об-
условлено велением времени подготовить пра-
вовую почву для возрождающейся армянской
государственности.

Судебник состоит из трех частей: “Преди-
словие”-11 глав, “Церковные каноны”-124 статей,
“Светский закон”-130 статей.

“Предисловие” судебника - юридический
труд о причинах создания судебника, суде, со-
ставе суда, свидетелях и доказательствах, цели
и задачах судебника.

Что касается церковных правил и светского
закона, в основе их различения (конечно, не с
такой последовательностью, что было характерно
для крепостного права) лежит предмет урегу-
лирования общественных отношений. Так, об-
щественные отношения светского характера
(царская власть, вопросы гражданского, уго-
ловного права) должны были регулироваться
светским законодательством, в лице царской
власти, светских судов, а отношения духовного
(церковного) характера - церковными канонами,
в лице церкви и ее духовных лидеров и цер-
ковных судов. Будучи крупнейшим законодателем
и правоведом, Гош, в отличие, от своих евро-
пейских коллег, критически воспринимал, усваи-
вал моисейские и прочие законы, толковал их
(конечно, не с такой последовательностью, что
было характерно для крепостного права), и в
его толковании лежит предмет урегулирования
общественных отношений. Так, общественные
отношения светского характера (царская власть,
вопросы гражданского, уголовного права) долж-
ны были регулироваться светским законода-
тельством, в лице царской власти, светских су-
дов, а отношения духовного (церковного) ха-
рактера - церковными канонами, в лице церкви
и ее духовных лидеров и церковных судов. Бу-
дучи крупнейшим законодателем и правоведом,
Гош, в отличие, от своих европейских коллег,
критически воспринимал, усваивал моисейские
и прочие законы, толковал их, исходя из тре-

бований регулирования правовых общественных
отношений своего времени.

Творчески используя многочисленные ис-
точники, законодатель и законовед Мхитар Гош
создал для современников и будущих поколений
первое армянское общегосударственное право,
которое на протяжении веков служило в качестве
основного закона не только в самой Армении,
но и в армянских колониях, и явилось основным
источником Судебника Смбата Спарапета.

Другой выдающийся средневековый ар-
мянский правовой памятник - Судебник Смбата
Спарапета (гундстабля), основной письменный
источник которого - Судебник Мхитара Гоша.

Судебник Смбата Спарапета (1265 г.) дей-
ствовал в Киликийском армянском царстве.

Если Мхитар Гош был сторонником есте-
ственной свободы и равенства, то Смбат Спа-
рапет не только не принимает идею изначальной
свободы и равенства людей, но и считает не-
свободу, неравенство естественным, справед-
ливым и вечным.

Однако примечательны также взгляды
Смбата Спарапета по вопросам права и закона,
законности, брачно-семейным, уголовно-пра-
вовым вопросам, вопросам защиты труда, об-
разования детей, войны и мира. По его словам,
сущность и цель права и закона - установить в
стране порядок и служить благополучию обще-
ства. Светские законы, отражая также Боже-
ственное право, призваны регулировать светские
отношения и наказывать нарушения закона.

Армянская правовая мысль не развивалась
до 18-го века, и только со второй половины 18-
го века появились армянские светские законо-
дательные акты или их проекты, где особое
значение придается правам человека. Так, к
примеру, первые попытки конституционного
закрепления прав человека были осуществлены
в проекте первой армянской конституции Шаа-
мира Шаамиряна в “Громе славы” (1788 г.).

Усвоив и развив лучшие традиции армян-
ской общеполитической мысли, Ш. Шаамирян
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23 См. Մխիթար Գոշի Դատաստանագիրք Հայոց. Իրավաբանական հետազօտուտինք հանդերձ Ծանօթութեամբ Վա -
հան ծ. Վարդապետի Բաստամեանց, ի Վաղարշապատ, 1880, Մխիտար Գոշ, Գիրք Դատաստանի. Աշխա տա սի -
րու թյամբ Խոսրով Թորոսյանի, Երևան, 1975, Սամուելյան Խ., Հին հայ իրավունքի պատմությունը, հատոր 1,
Երևան, 1939, տք. 7-90, Ա.Գ. Սուքիասյան, Մխիթար Գոշ և «Հայոց դատաստանագիրքը», Երևան, 1965:



был одним из первым в армянской действи-
тельности, кто обосновал необходимость рес-
публиканских порядков и, таким образом, пред-
ставлял армянскую государственность как рес-
публику. Необходимость республиканской формы
правления, ее очевидные преимущества над
феодальными монархическими порядками
Ш.Шаамирян аргументирует также с позиций
теории естественного права и с точки зрения
всестороннего анализа армянской истории.

Ш. Шаамирян обосновывает и оправдывает
национальную освободительную борьбу, осво-
бождение от чужеземного ига и установление
республиканского строя. Согласно индийско-
армянскому мыслителю, основная причина па-
дения армянской государственности и много-
численных страданий, которые потерпел народ
вследствие этого, феодальный монархический
строй.

К сожалению, “Гром Славы”, по известным
причинам, не был применен и остался в качестве
книги и учения о структуре армянской госу-
дарственности и форме правления, проблемах
и делах государства. Однако, тем не менее,
“Гром Славы” имеет не только историко-куль-
турную ценность, но и положил начало армян-
ской конституционной мысли и послужил неко-
торым путеводителем для ее дальнейшего раз-
вития.

В начале XIX века в период персидского
владычества в Восточной Армении армянская
государственность проявилась в форме влады-
чества княжеств. На суверенных и самостоя-
тельных национально-государственных терри-
ториях княжеств продолжали действовать нормы
армянского нормативного права и местного
обычного права, которые, дополняя друг дуга,
регулировали отношения различных сфер об-
щественной жизни.

В Западной Армении, находящейся под ту-
рецким владычеством, действовали как нормы
Османской империи, так и национальные обыч-
ные нормы и армянское нормативное право,
посредством которых, в основном, регулиро-

вались внутриобщинные вопросы, отношения
наследования и брачно-семейные отношения.

В 1863 году турецкое правительство, бла-
годаря влиянию европейских государств и дли-
тельной борьбе (конституционному движению)
армянской общины, утвердило “Армянскую На-
циональную Конституцию”, принятую Армянским
национальным собранием 24-го мая 1860 года.
Конституция 1860 года состояла из 150 статей,
Конституция, утвержденная в 1863 г. - из 99
статей. Конституция 1863 года по своей нацио-
нальной ценности и степени либерализма су-
щественно уступает Конституции 1860г.24

Конституция, ратифицированная в 1863г.,
действовала до 1866г., когда возникли непри-
миримые разногласия между национальными
собраниями, а также между ними и патриархом.
Тем не менее, Конституция, в основном, дей-
ствовала в 1869-1891гг., затем, с перерывами,
в 1891-1896гг., после чего прекратила действие
до 1908г. В годы младотуркской конституции и
вплоть до геноцида армян она действовала
чисто в качестве национального устава, в усло-
виях наиболее акцентированного контроля пра-
вительства. В 1915-1916гг. младотурки устранили
Национальную Конституцию.

После поражения турок в Первой мировой
войне новое правительство подтвердило На-
циональную Конституцию декларацией от 20
ноября 1918г.25 После Лозаннской конференции
Национальная Конституция, как и конституции
всех меньшинств подданных Турции, были
устранены.

Национальная Конституция со своими ос-
новными положениями и соответствующими
поправками с конца 1920 гг. года лежала в
основе устава Киликийского католикосата, а
также новой Конституции Армянской церкви
Америки, которая была принята в 1928г.26

Правовая система Первой Республики Ар-
мения (1918-1920гг.) была сформирована в очень
сложных и трудных для страны условиях. Рес-
публика по форме правления была парламент-
ской. Исполнительная власть Республики - пра-
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24 Cм. Հայոց պատմություն: Հատոր III, գիրք առաջին: Երևան, 2010, с. 369.
25 Cм. Ազգային Սահմանադրություն հայոց, Անթիլիաս, 1968, с. 45-46.
26 Cм. Հայոց պատմություն: Հատոր III, գիրք աոաջին: Երևան, 2010, с. 373.
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вительство - было наделено делегированными
законодательными полномочиями, а на протя-
жении последних шести месяцев Республики,
когда не созываются заседания парламента,
правительство полностью осуществляет также
законодательную власть. На протяжении двух с
половиной лет существования Первой Республики
Армения были принято 1203 закона, 290 из ко-
торых - парламентом, а 913 - правительством27.

В правовой системе первой Республики
действовали не только национальные законо-
дательные и подзаконные акты, но и правовые
акты российской империи, с некоторыми по-
правками и редакцией.

После установления в Армении советского
строя (2-го декабря 1920г.) российское (боль-
шевистское) “революционное право” закрепи-
лось и в армянской правовой системе.

Право рассматривалось в качестве подчи-
ненного государству производного явления.
Партийные и государственные органы (факти-
чески их разграничение было очень сложной
задачей) не были ограничены правовыми нор-
мами, что создавало почву для произвола и по-
прания прав личности.

В системе советского права первичную и
руководящую роль играли решения руководящих
органов единственной правящей партии - Ком-
мунистической партии (Генерального секретаря,
Центркома, съезда, пленумов, конференций),
из которых должны были вытекать законода-
тельные и подзаконные акты и не противоречить
директивным решениям партии. Из позитивных
сторон системы советского права нужно под-
черкнуть его сферу социального законодатель-
ства, которое сыграло значительную роль и в
сфере формирования и развития третьего по-
коления человека - социально-экономических
прав.

Однако в сфере политических прав оно
существенно уступает международно признан-
ным стандартом.

Правовая система Советской Армении про-
существовала всего 70 лет, за которой после-
довала правовая система Третьей Республики
Армения. Основы нового формирующегося
права были заложены декларацией “О незави-
симости Армении”, принятой 23-го августа 1990
г.28 Во 2-й статье декларации отмечается, что
“на территории Республики Армения действуют
только Конституция и права”, а 12-я статья про-
возглашает: “Настоящая декларация служит ос-
новой для разработки Конституции Республики
Армения, а в действующей Конституции - для
внесения поправок и дополнений, деятельности
государственных органов, разработки нового
законодательства Республики”.

Декларация заложила основу и для процесса
независимости Армении, который завершился
общенародным референдумом 21-го сентября
1991 года. Верховный совет РА, принимая за
основу положительный результат референдума,
22-го сентября 1991 года принял историческое
решение “о провозглашении независимости
Республики Армения”29, по которому независи-
мость стала реальностью в нашей стране.

На развитие правовой системы Третьей Рес-
публики Армения значительное влияние оказала
Конституция Республики Армения, принятая на
общенародном референдуме 5-го июля 1995 г.

В последующие годы (2005г. и 2015г.) в
действующей Конституции были произведены
коренные изменения, благодаря которым были
еще более усовершенствованы принцип разде-
ления властей и избирательная система, а по-
следними поправками (2015) был произведен
переход к форме парламентского правления,
гарантирована система защиты прав человека,
были расширены полномочия местного само-
управления, установлены гарантии для укреп-
ления независимости судебной власти, а также
были положены правовые основы для даль-
нейшего совершенствования и развития на-
ционального права.
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27 См. Սաֆարյան Գ.Հ. Իրավաստեղծ գործունեության և. օրենսդրության զարգացման հիմնահարցերը Հայաստանի
Հանրապետությունում (պատմատեսական վերլուծություն): Երևան, 2004, с. 55.

28 См. Գերագույն Խորհրդի տեղեկագիր, N 16 (972), 1990, статья 256.
29 См.Հայաստանի Հանրապետության Գերագույն Խորհրդի տեղեկագիր, N 18 статья 390.



Գո յու թյուն ու նեն պետություն հասկացու-
թյան հար յու րա վոր և նույ նիսկ հա զա րա վոր
բնո րո շում ներ, սա կայն դրանց մեջ չկա և ոչ
մե կը, որն ունենա հա մընդ հա նուր ճա նա չում և
լինի բո լո րի կող մից ըն դու նելի: Հա սա րա կան և
ի րա վա կան յուրաքանչյուր գոր ծըն թա ցում պե-
տության դերը ոչ միայն ահռելի է և կարևոր,
այլև ի րա վա կան մտա ծո ղու թյան և մշա կույ թի,
ի րա վա կան ճա նա չո ղու թյան և ար ժե քա բա նու -
թյան մե թո դա բա նա կան հիմքն է:

Իրավաբան-մարդաբան Ն.Ռուլանի կար-
ծիքով. «Պետություն հասկացությունը շատ տար-
րա լուծված է… Ժամանակակից քաղաքական
մարդաբանությունը բավականին հաճախ է ա-
պացուցում, որ, «պետականացված» և «չպե-
տականացված» հասարակությունների տար-
բերակման փոխարեն՝ առավել արդարացված
է ուսումնասիրել պետ կա նու թյուն չու նե ցող ա-
ռանձին խմբերի միջև առավել կամ պակաս
կայուն հավասարակշռության հիմ քե րը և կա-
ռավարման ապարատով օժտված ժամանա-
կակից հասարակությունների ազ դե ցիկ խմբե -
րի մաս նա գի տաց ված գոր ծու նեու թյու նը»1:

XVII դա րի անգ լիա ցի փի լի սո փա Ֆ.Բե կո -
նը գրում էր. «Տար բեր հասկացություններ շատ
հա ճախ ար տա հայտ վում են նույն եզրույթով,
բայց այս պար գա յում սխա լա կան կհան դի սա -
նան բո լոր այն դա տո ղու թյուն նե րը, ո րոնք կար -
վեն սուբ յեկտ նե րի կող մից և տվ յալ հաս կա ցու -
թյա նը կվե րագ րեն էա կան ար ժե քա վոր պրե դի -
կատ: Հա ճախ փի լի սո փա նե րը վի ճում են ոչ թե
ըստ էու թյան, այլ՝ հաս կա ցու թյուն նե րի շուրջ
(սքո լաս տի կա): Շատ դեպ քե րում հաս կա ցու -
թյուն նե րի նշա նա կու թյու նը սահ մա նում է ոչ թե

ա ռար կա յի էու թյու նը, այլ՝ այդ ա ռար կա յի վերա -
բեր յալ տպա վո րու թյուն նե րը: Անհ րա ժեշտ է ճիշտ
օգ տա գոր ծել հաս կա ցու թյուն նե րը՝ խու սա փե լով
եր կի մաս տու թյու նից, հատ կա պես՝ երբ խոս քը
պե տու թյուն հաս կա ցու թյան մա սին է:

Միևնույն ժա մա նակ՝ ժա մա նա կա կից մաս -
նա գի տա կան գրա կա նու թյան մեջ «պե տու թյուն»
եզ րույ թը նշա նա կում է և՛ հա սա րա կու թյան ան -
վտան գու թյու նն ա պա հո վող մե խա նիզմ2, և՛ հա -
սա րա կու թյան նկատ մամբ հար կադ րանք կի -
րա ռող ա պա րատ3: Բո լոր դեպ քե րում՝ ի րա վա -
գի տու թյան մեջ «պե տու թյուն» հաս կա ցու թյան
մեկ նա բան ման հիմ նախն դի րը շա րու նա կում է
մնալ ար դիա կան, քա նի որ եզ րույ թը քննարկ -
վում է ոչ միայն գի տու թյան տե սանկ յու նից, այլ
նաև՝ քա ղա քա կան և հա սա րա կա կան զար գա -
ցում նե րի հա մա տեքս տում: Ուս տի անհ րա ժեշտ
է կենտ րո նա նալ պե տու թյուն հաս կա ցու թյան
հատ կա նիշ նե րի բա ցա հայտ ման հի ման վրա:

Խորհր դա յին դոկտ րի նա յում, ո րը լուրջ ազ -
դե ցու թյուն է պահ պա նել նաև ժա մա նա կա կից
ի րա վա գի տու թյան մեջ, «պե տու թյուն» հաս կա -
ցու թյու նը հեն վում էր Մարք սի, Էն գել սի և Լե նի -
նի ա ռանց քա յին բա նաձևե րի վրա: Թ վար կենք
դրան ցից մի քա նի սը` «պե տու թյու նը մեկ դա -
սա կար գի կող մից հար կադ րանք կի րա ռող կա-
ռույց է՝ մյուս դա սա կար գե րի են թա կա յու թյու նն
ա պա հո վե լու հա մար»4, «պե տու թյու նը ոչ այլ
ինչ է, քան մեկ դա սա կար գի միջոցով մյուս նե -
րին ճնշելու մե քե նա»5, «պե տու թյու նը իշ խող
դա սա կար գի մի ջո ցով մյուս նե րի ճնշման մե քե -
նա է, որ պես զի մեկ դա սա կար գին են թա կայ -
վեն մյուս դա սա կար գե րը, և այլն»:

«Պե տու թյուն» հաս կա ցու թյան վե րա բեր յալ
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վե րը նշված հե ղի նակ նե րի տր ված նման բազ -
մա թիվ ար տա հայ տու թյուն ների և ձևա կերպ -
ված տասն յակ, ե թե ո՛չ հար յու րա վոր նման սահ -
մա նում նե րի հա կադր վում են, առն վազն, ե րեք
դիր քո րո շում. 

 պե տու թյու նը ար տոն յալ ու ժի կրող է, 
 պե տու թյու նն ա պա հո վում է տար բեր սո -

ցիա լա կան շեր տե րի շա հե րի հա վա սա -
րակշ ռու թյու նը,

 պե տու թյունն ա մե նից ա ռաջ ար տա հայ -
տում է ամ բողջ հա սա րա կու թյան շա հերը:

Այս պի սով՝ այս տեղ առ կա է տե սա կան բա -
նա վե ճի ա ռար կա, ո րի արդ յուն քը չի կա րե լի
ձևա կեր պել միայն սահ ման մամբ:

Հետ խորհր դա յին շրջա նում աս տի ճա նա -
բար դուրս մղվեցին պե տու թյուն եզ րույ թի վե -
րա բեր յալ մարք սիս տա կան հա յե ցա կար գե րը,
ար դի ի րա վա գի տա կան մո տե ցում նե րում ա ռա -
վել տա րած ված դար ձավ «պե տու թյուն» հաս -
կա ցու թյու նը՝ ա ռա ջարկ ված XIX դարի վեր ջի –
XX դարի սկզբի գեր մա նա ցի փի լի սո փա, սո -
ցիո լոգ և քա ղա քա գետ Մարքս Վե բե րի կող մից.
«Պե տու թյունն այն քա ղա քա կան հանրույթն է,
որն ու նի բռնի ու ժի լե գի տիմ կի րառ ման մե նա -
շնորհ»6: Այս բնո րոշ ման մեջ, մեր կար ծիքով, լե -
գի տիմ (օ րի նա կան) հատ կա նի շը պետք է բա -
ցառ վի սահ մա նու մից, քա նի որ, բա ցի պե տու -
թյու նից, գո յու թյուն չու նի այլ կա տե գո րիա, ո րի
կող մից ու ժի կի րա ռու մը կա րող է հա մար վել,
մեղմ ա սած, օ րի նա կան: «Օ րի նա կա նու թյու նն»
այս համատեքս տում նշա նա կում է բռնու թյան
ըն դու նում: Սա կայն պետք է նշել, որ դժվար թե
Ս տա լի նի կամ Պոլ Պո տի կող մից ոչն չաց ված
մի լիո նա վոր մար դիկ ըն դու նում էին հա մա պա -
տաս խան պե տու թյուն նե րի՝ ի րենց ոչն չաց ման
ի րա վուն քը: Քննա դա տե լով Վե բե րի սահ մա նու -
մը՝ Էն տո նի դե Յա սին՝ ժա մա նա կա կից Եվ րո -
պա յի ա մե նա յու րօ րի նակ քա ղա քա կան փի լի սո -
փա նե րից մե կը, նշում է. «Այս ճա նաչ ված սահ -
ման ման խո ցե լի աս պեկտ է այն ա րա տա վոր
հատ կա նի շը, ո րը պե տու թյան կա յաց ման հիմ -
նա կան տար բե րա կիչ է հա մար ում բռնի ու ժի օ -
րի նա կա նաց ման գա ղա փա րը: Պե տու թյան կող -

մից ֆի զի կա կան բռնու թյան կի րառ ման օ րի նա -
կա նու թյան հա մար գո յու թյուն չու նեն նա խոր -
դող հիմ նա րար և տ րա մա բա նա կան պատ ճառ -
ներ, բա ցի այն փաս տար կից, որ նա ար դեն
զավ թել է դրա մե նաշ նոր հը և դրա նով իսկ վե -
րած վել պե տու թյան՝ բա ռիս բուն ի մաս տով»7:
Պե տու թյու նը կա րող է հար կադ րան քի օ րի նա -
կա նու թյու նը ձեռք բե րել, կա րող է նաև կորց նել՝
միևնույն ժա մա նակ չդա դա րե լով մնալ պե տու -
թյուն: Բա ցի դրա նից՝ ան հրա ժեշտ է նկա տի ու -
նե նալ, որ օ րի նա կա նու թյու նն էա կանորեն կա -
րող է տա տան վել ըստ աս տի ճա նի, այն դեպ -
քում, երբ պե տու թյան գո յու թյու նը կամ դրա ան -
գո յու թյու նը ա ռա վել ո րո շա կի դիսկ րենտ է: Գա -
ղա փա րար ժե քա բա նա կան տե սանկ յու նից՝ այս
մո տե ցու մը դի տարկ վում է հա սա րա կա կան դա -
շին քի կա յաց ման արդ յուն քով հա սա րա կու թյան
կող մից ի րեն պատ կա նող ա զա տու թյան փո -
խան ցու մը պե տու թյա նը՝ միա ժա մա նակ պահ -
պա նե լով իշ խա նու թյան աղբ յու րը և համարվե-
լով ինք նիշ խա նու թյան մե նաշ նոր հի կրող:

Ինչ վե րա բե րում է օրինական բռնու թյան
մե նաշ նոր հին՝ դա իս կա պե՛ս առ կա է, դիցուք՝
Նոր ժա մա նակ նե րի նա խա շե մում Եվ րո պա յում
ձևա վոր ված ազ գա յին պե տու թյուն նե րում: Սա -
կայն բա ցար ձակ այլ է ի րա վի ճա կը, օ րի նակ,
վաղ պե տու թյուն ներում, ո րոնց մասին Կ լաս -
սեն գրում է. «Դժ վար թե երբևէ կա ռա վա րի չը
մի ջամ տել է իր են թա կա նե րի վե ճե րին կամ
խնդիրնե րին: Սա կայն, երբ վտանգ ված են կա -
ռա վա րու թյան շա հե րը, պե տա կան մեխանիզմն
անմիջապես միջամտում է»8: Պե տու թյու նը նման
կերպ կա րող է նույ նիսկ են թադ րել ո րոշ այլ սո -
ցիա լա կան սուբ յեկտ նե րի նկատ մամբ իս տի -
տու ցիո նալ հար կադ րում, սա կայն, միայն իր
հա մար անվ տանգ սահ ման նե րում, իսկ անհրա -
ժեշ տու թյան դեպ քում իր տի րա պե տու թյան տակ
ե ղած բա վա րար ռե սուրս ների կի րա ռում՝ դրանց
են թա կա յեց ման հա մար:

Բա ցա ռե լով օ րի նա կա նու թյան և բռ նու թյան
մե նաշ նոր հա յին հատ կա նիշ նե րը՝ իր սահ մա -
նումն է ա ռա ջար կել հռչա կա վոր ա մե րի կա ցի սո -
ցիո լոգ Չ. Թիլ լին. «Մենք սահ մա նում ենք պե -
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տու թյու նը՝ որ պես հար կադ րանք ի րա կա նաց նող
կազ մա կեր պու թյուն (հար կադ րան քի կազ մա կեր -
պու թյուն), ո րը տար բեր վում է տնա յին տնտե սու -
թյուն նե րից, նեղ արյունակցական կազմավորում-
ներից և, ան կաս կած, ու նի ա ռա վե լու թյուն՝ ո րո -
շա կի տա րած քում մնաց յալ այլ ձևա վո րում նե րի
հետ հա մե մա տու թյամբ»9: Այս սահ մա նու մը, սա -
կայն, պահ պա նում է տա րած քի հետ պե տու թյան
կա պը (էա կան նաև Վե բե րի հա մար): Միևնույն
ժա մա նակ՝ անհ րա ժեշտ է նշել, որ պետությունը
որպես ի րա վա սո ցիա լա կան երևույթ սահ մա նե-
լու դեպ քում դժվար է տրա մա բա նո րեն դե ֆի -
նեն սի10 մեջ նե րա ռել պետության ֆի զի կա կան
հատ կա նիշ նե րը: Տվ յալ դեպ քում կա րե լի է նշել,
որ, օ րի նակ՝ տա րած քի հատ կա նի շի նե րա ռու մը
սահ ման ման մեջ ի սկզբա նե կա սեց նում է քոչ -
վոր ցեղերի պե տու թյունը որպես կայացած պե-
տական կառույց դիտարկելու հնա րա վո րու թյան
խնդրի քննար կու մը: Նույ նիսկ, ե թե տա րած քայ -
նու թյու նն ի մա նենտ է պե տու թյա նը, տվյալ թե -
զը, ինչ պես նախ կին դեպ քում, հա մո զիչ կլի նի
փաս տա վո րել, այլ ոչ պոս տու լա տաց նել: Ծա վա -
լուն, սա կայն ոչ պար տա դիր հավելյալ հատ կա -
նիշ նե րից զատ ված «պետություն» հաս կա ցու -
թյան իր բնո րոշումն է առաջարկում Է. Յա սաին.
«Պե տու թյու նը ձևա վո րում է այն ինս տի տու ցիո -
նալ սուբյեկտների շրջանակը, ովքեր կա րող են
սանկ ցիա ներ կի րա ռել ա ռանց ընդ հար ման ռիս -
կի և կա րող են չեղ յալ հա մա րել այլ կառույցների
(պետական և ոչ պետական) կող մից կի րառ ված
սանկ ցիա նե րը: Գո յու թյուն ու նեն օրինական սանկ -
ցիա ներ, ո րոնք ի րենց ծան րու թյան կամ ոչ տե -
ղի նու թյան ու ժով վտան գում են հրահ րել դրանք
վի ճար կե լու փոր ձեր: Ե րաշ խա վոր ված չվի ճարկ -
վող կա րող են հան դի սա նալ միայն պե տու թյան
այն սանկ ցիա նե րը, որոնք օրինական են և են-
թադրում են դրանք կի րա ռե լու իրավասություն
ունեցող սուբյեկտների հստակ շրջանակ»11:

Մենք որևէ թե րու թյուն չենք տես նում այս
ձևա կերպ ման մեջ: Սա կայն ար դա րա ցի չէ շրջան -
ցել սահ մա նու մը՝ տրված վաղ պե տու թյան տե -

սու թյան վերաբերյալ, հիմ նա կա նում՝ առավել
ընդունելի քա ղա քա կան մարդաբանությունում,
ո րի հիմ նա դիր հա մար վում է Հ. Ջ. Մ. Կ լաս սե -
նը: “The early state” ( Վաղ պետությունը) աշխա-
տությունում, որտեղ ներկայացված են այս հա-
յեցակարգի գլխավոր ելակետերը, վաղ պետու-
թյունը սահմանվում է՝ որպես «հասարակությու-
նում կենտրոնացված սոցիալ-քաղաքական ձևա-
վորում՝ առնվազն երկու հիմնական սոցիալա-
կան դասերի բաժանված՝ կառավարողներ և
կառավարվողներ, որոնք հավասարակշռում են
սոցիալական հարաբերությունների կարգավոր-
ման ոլորտը: Վերջիններիս հարաբերություննե-
րը բնութագրվում են առաջինների քաղաքա-
կան գերակայությամբ և երկրորդների դինա-
միկ պարտավորություններով՝ օրինականացված
ընդհանուր գաղափարախոսությամբ, որի հիմ-
նական սկզբունքը սո ցիալ-ի րա վա կան ծառա-
յություններով փոխանակությունն է»12: 

Ինչպես տեսնում ենք՝ այս սահմանման
մեջ բացակայում է ուժային հարկադրանքի
հատկանիշը՝ հիշատակված վերը նշված բոլոր
հեղինակների կողմից Մարքսից մինչև Յասան,
և առանց որի սովորաբար պետությունը չենք
պատկերացնում: Այլ հայտնի քաղաքագետ Է.
Սաութհոլն առավել է հեռանում և ներածում
պետություն հասկացությունը, ինչը նույնիսկ
Կլասսենը դեռևս պետություն չի համարում13:

Պետության սահմանումից ուժային հար-
կադրանքի հատկանիշի բացառման վերա բե-
րյալ փաստավորված վերաբերմունք արտահայ-
տելու համար անհրաժեշտ է հաշվի առնել
հետևյալը. ներկայումս պետություն հասկացու-
թյունն իր ցանկացած մեկնաբանության մեջ չի
սպառում համակարգերի ողջ ծավալը, որոնք
տիրապետում են ինստիտուցիոնալ կազմակերպ-
ված կենտրոնացված ընդհանուր սոցիալական
իշխանությամբ: Անցյալ հարյուրամյակի երկ-
րորդ կեսի սոցիալական մարդաբանությունը
բացահայտել է գիտությանը նախկինում ան-
հայտ սոցիալ-քաղաքական ձևավորումը՝ ցեղա-
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վարությունը: Ներկայումս ցեղավարության հա-
յեցակարգը փաստացի համարվում է ընդհա-
նուր առմամբ ընդունելի գիտական շրջանակ-
ների կողմից: «Ցեղավարության տեսությունը,-
ինչպես գրում է ճանաչված քաղաքագետներից
Ն.Ն. Կարդինը,- պատկանում է արևմտյան քա-
ղաքական մարդաբանության առավել հիմնա-
րարական ձեռքբերումների շարքին, քանի որ
կառավարող դասակարգը ձևավորել է կառույց,
որը ապահովել է և՛ հրամաներ արձակելը, և՛
հրամաններ կատարելը, նույնիսկ այն դեպքում,
երբ ցեղերը շարժվել են մի վայրից մյուսը»14: Այս
տեսությունը, ըստ էության, ամրապնդում է այն
տեսակետը, որ պետություն հակացությանը հա-
մապարտադիր հատկանիշների ամրակցումն է-
վոլյուցիոն զարգացման արդյունք է:

Կենտրոնացված սոցիալական իշխանու-
թյան համակարգերը կարելի է հիմնավորված
տարբեր կերպ դասակարգել՝ տարածքային և
քոչվորական, ար յու նակ ցա կան և ոչ ար յու նակ -
ցա կան, ունիտար և հատվածային և այլն: Կաս-
կած չկա, որ, առնվազն, կարևոր հիմքերից մե-
կը իշխանությանն աջակցող ուժային հարկա-
դրանքի ինստիտուտի առկայությունը կամ բա-
ցակայությունն է: Նման աջակցության ձեռքբե-
րումը ձևավորում է սկզբունքային նոր հարա-
բերություններ մի կողմից՝ իշխանության, մյուս
կողմից՝ բնակչության, գաղափարախոսության,
տեխնոլոգիայի, իրավունքի միջև:

Մ.Սալինգը, համեմատելով ցեղավարությունը
և պետությունը, գրում է. «Հավայական առասպել-
ների՝ Մալո, Կամակաու և այլ ասքերը սովորա-
բար խոսում են գերագույն ցեղապետերի վերա-
բերյալ՝ որպես «թագավորների»: Սակայն ամբողջ
դժբախտությունը հատկապես այն է, որ նրանք
թագավորներ չէին: Նրանք, մեծ հաշվարկով,
ժողովրդի հետ կառուցվածքային հարաբերու-
թյունում միաձուլված էին, և քանի որ չունեին ու-
ժի կիրառության մենաշնորհ, բավականին հա-
վանական էր, որ ընդհանուր դժգոհությունը շատ
հաճախ հանգեցնում էր ցեղապետի տապալման:
Համեմատական-պատմական հեռանկարում հա-
վայական կազմակերպման հսկայական թերու-
թյուն էր հատկապես դրա պարզունակությունը,
ինչի հետևանքով տվյալ կառույցը պետություն

չէր կարող համարվել»15: Լ.Ս. Վասիլևը՝ ցեղավա-
րության հայեցակարգի առաջին հետազոտող-
ներից մեկը, սահմանում էր դա որպես «քաղա-
քական կառույցի միջանկյալ ձև, որում արդեն
առկա են կենտրոնացված կառավարում և կա-
ռավարիչներ, ազնվականության ժառանգական
հիերարխիա, առկա է սոցիալական և գույքային
անհավսարություն, սակայն դեռևս բացակայում
է ֆորմալ և, առավել ևս՝ հարկադրման, բռնու-
թյան օրինականացված ապարատը»: Ինչպես
գրում է Ն. Կարդինը՝ այն փաստը, որ՝ «ցեղավա-
րության կառավարիչները չունեին հարկադրման
մասնագիտացված ապարատ… բազմաթիվ մար -
դա բան ների կարծիքով՝ պետությունից՝ ցեղա-
վարության ամենակարևոր տարբերությունն է»:
Ցեղավարության կառավարիչները օժտված էին
միայն «կոնսեսուալ իշխանությամբ», այսինքն՝
հեղինակությամբ, իսկ պետությունում կառավա-
րումը կարող է իրականացվել միայն օրինակա-
նացված հար կադ րան քի միջոցով:

Կենտրոնացված իշխանության համակար-
գերի հարկադրման ապարատով չտիրապետող
և համակարգերի նման ապարատ կիրառողի
միջև տարբերությունն այնքան էական է, որ
դրանց կատեգորիալ չամրագրումը հնարավոր
չէ: «Ցեղավարություն-պետություն» ընդդիմու-
թյունն ամրագրում է այդ տարբերությունը. Պե-
տությունն սկսում է կենտրոնացված իշխանու-
թյան ապահովման նախկին մեխանիզմներին
(ինչպես նաև՝ բազմաթիվ այլ, որոնք այստեղ
չեն քննարկվում) ուժային հարկադրանքի մաս-
նագիտացված ապարատի ավելացումից: Դրա-
նից ելնելով՝ հնարավոր չենք համարում համա-
ձայնել «պետության» սահմանումից ուժային
հարկադրանքի հատկանիշի բացառման հետ:

Վերոգրյալից կարելի է եզրահանգել
հետևյալին, որ պետությունը՝ որպես ինստի-
տուտ, իրականացնում է ընդհանուր սոցիա-
լական իշխանությունն այլ սոցիալական օբ-
յեկտների նկատմամբ որոշակի տարածքա-
յին սահմաններում ՝ օրինական հարկադրան-
քի միջոցով: Համապատասխանաբար, պե-
տության ծագումը որպես ինստիտուտ պատ-
մական կայացման արդյունք է և մարդկության
զարգացման օրինաչափ գործընթաց: Օ
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14 Кардин Н. Н. Политическая антропология. М., 2004. С. 163.
15 Տե՛ս Салинг М. Экономика каменного века. М., 1999. С. 141.



Պե տու թյան գոր ծա ռույթ նե րը պե տու թյան
գոր ծու նեու թյան հի մա կան ուղ ղու թյուն ներն են,
ո րոնց մի ջո ցով պե տու թյու նը լու ծում է իր առջև
դրված խնդիր նե րը և ի րա գոր ծում իր նպա -
տակ նե րը: Հենց գոր ծա ռույթ նե րի մեջ են ար -
տա հայտ վում պե տու թյան էու թյու նը, բնույ թը և
սո ցիա լա կան նշա նա կու թյու նը:

Պե տու թյան ներ քին կարևոր գոր ծա ռույթ -
նե րից մե կը սո ցիա լա կան գոր ծա ռույթն է1: Պե -
տու թյան սո ցիա լա կան գոր ծա ռույ թի ճա նա չու -
մը և սահ մա նադ րո րեն ամ րագ րու մն ա ռա վել
բնո րոշ են ազ գայ նա կենտ րոն պե տա կան հա -
մա կար գե րին և, թերևս՝ դրա ներ դաշ նակ զար -
գաց ման, անց յա լի, ներ կա յի ու ա պա գա յի օր -
գա նա կան միաս նու թյունն ա պա հո վե լու գլխա -
վոր ե րաշ խիքն է: Դա պայ մա նա վոր ված է տե -
սա կի, մարդ կա յին ինք նու թյան պահ պա նու թյան
ու ներ դաշ նակ զար գաց ման բնա կան օ րի նա -
չա փու թյամբ: Հա ճախ պե տու թյան սո ցիա լա -
կան գոր ծա ռույ թը հա կադր վում է հա սա րա կու -
թյան ան դամ նե րի ա զա տու թյան ա պա հով ման
գոր ծա ռույ թին, ինչն ար դա րաց ված չէ: Ժո ղովըր -
դա վա րա կան ա զա տու թյու նը են թադ րում է նաև
հա սա րա կու թյան ան դա մի ե րաշ խա վոր ված սո -
ցիա լա կան պաշտ պան վա ծու թյուն, ո րը մարդ -
կա յին հա սա րա կու թյան հիմ նա կան բնու թա -
գրիչ նե րից է: Քա ղա քա ցիա կան ա զա տու թյու -
նը բնա կան ա զա տու թյու նից տար բեր վում է
հենց այնքանով, որ հա սա րա կու թյան մեջ ան -
հա տի գոր ծու նեու թյու նը չպետք է հա կադր վի
հա սա րա կու թյան մյուս ան դամ նե րի ա զա տու -
թյան ի րա վուն քին, և քա ղա քա ցիա կան հա սա -
րա կու թյունն իր ան դամ նե րի ա զատ ինք -
նադրսևոր ման ներ դաշ նակ հա մա կարգ պետք
է ու նե նա: Իսկ վեր ջինս անհ նա րին է ա ռանց

պե տու թյան կող մից հա սա րա կու թյան ան դամ -
նե րի ե րաշ խա վոր ված սո ցիա լա կան պաշտ -
պան վա ծու թյան ա պա հով ման: Պե տու թյու նը,
ստանձ նե լով պա տաս խա նատ վու թյուն ան հա -
տի սո ցիա լա կան պաշտ պան վա ծու թյան հար -
ցում, ա ռա ջին հեր թին պետք է մ տա հոգ ված լի -
նի բա նա կան էա կի ինք նա ճա նաչ ման ու ինք -
նադրսևոր ման նա խադր յալ նե րի ա պա հով մամբ:
Սա կայն ա մե նա բարդ խնդիրն այն է, թե որ -
տեղ պետք է սահ մա նա փակ վի պե տու թյան մի -
ջամ տու թյու նը հա սա րա կա կան-տն տե սա կան
հա րա բե րու թյուն նե րին, որ պես զի, մի կող մից՝
ա պա հով վի պե տու թյան սո ցիա լա կան ե րաշ -
խա վոր ված ի րա կա նա ցու մը, մյուս կող մից՝ չխո -
չըն դո տի շու կա յա կան հա րա բե րու թյուն նե րի
բնա կա նոն զար գաց մա նը: Յու րա քանչ յուր երկ -
րում և յու րա քանչ յուր կոնկ րետ ի րա վի ճա կի
հա մա կող մա նի գնա հատ ման հի ման վրա պետք
է ա պա հով վի այդ հաշ վեկշռ վա ծու թյու նը: Աշ -
խար հի դեռ ոչ մի պե տու թյուն չափ ու կշեռք չի
դրել ա սե լու` թե ինքն այս կամ այն չա փով սո -
ցիա լա կան է: Այդ ճա նա պար հով ընթանում եմ
կամ չեն ընթանում, պե տա կա նո րեն այդ պի սի
գոր ծա ռույթ ստանձ նում են կամ չեն ստանձնում:
Ե թե ստանձ նում են, ա պա պե տու թյան խնդիրն
է դառ նում ա պա հո վել, մի կող մից` սո ցիա լա -
կան պաշտ պան վա ծու թյան ե րաշ խա վոր ված
հա մա կար գի ստեղ ծու մը, մյուս կող մից` բա նա -
կան էա կի, որ պես սո ցիա լա կան սուբ յեկ տի,
բնա կա նոն ինք նադրսևոր ման մի ջա վայրի ստեղ -
ծու մը2: Պե տու թյան սո ցիա լա կան գոր ծա ռույ թը
պե տու թյան սո ցիա լա կան քա ղա քա կա նու թյուն
է: Սո ցիա լա կան քա ղա քա կա նու թյու նը երկ րի
ներ քին քա ղա քա կա նու թյան մի մասն է՝ հան -
ձինս պե տա կան քա ղա քա կա նու թյան և այդ
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քա ղա քա կա նու թյու նը ի րա կա նաց նող պե տա -
կան կա ռուց ված քի և այն քա ղա քա կան ու ժե րի,
ո րոնք ձգտում են լու ծել երկ րի սո ցիա լա կան
խնդիր նե րը: Սո ցիա լա կան քա ղա քա կա նու թյու -
նը պե տու թյան, գոր ծա տու նե րի և հա սա րա կա -
կան-քա ղա քա կան ու սո ցիա լա կան կա ռույց նե -
րի այն գոր ծու նեու թյունն է, որն ուղղ ված է հա -
սա րա կա կան կյան քի սո ցիա լա կան խնդիր նե -
րի լուծ մա նը, նրանց կյան քի պա հանջ մունք նե -
րի ա պա հով մա նը, պաշտ պա նու թյա նը, օգ նու -
թյա նը՝ այդ նպա տակ նե րի հա մար օգ տա գոր -
ծե լով իր հնա րա վո րու թյուն նե րի տակ ե ղած բո -
լոր ռե սուրս նե րը: Սո ցիա լա կան քա ղա քա կա -
նու թյու նը կոչ ված է ու սում նա սի րե լու, ամ փո -
փե լու և ի մի բե րե լու մար դու կյան քի սո ցիա լա -
կան վի ճա կը, մի ջոց ներ ձեռ նար կելու, ծրագ -
րեր մշա կելու դրա բա րե փոխ ման ըն թացքն ա -
պա հո վե լու, բա ցա հայ տե լու դրա նում տե ղի ու -
նե ցող դրա կան և բա ցա սա կան փո փո խու թյուն -
նե րը և կան խա տե սում ներ ա նե լու դրա հե տա -
գա բա րե լավ ման հա մար3:

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյունը, ի րեն
հռչա կե լով սո ցիա լա կան պե տու թյուն, ստանձ -
նում է սո ցիա լա կան ո րո շա կի քա ղա քա կա նու -
թյուն վա րե լու պար տա վո րու թյուն:

Այդ քա ղա քա կա նու թյու նը պետք է նպա -
տա կամղ ված լի նի Հան րա պե տու թյան քա ղա -
քա ցի նե րի սո ցիա լա կան նվա զա գույն կա րիք -
նե րի բա վա րար մա նը: Ընդ ո րում` անհ րա ժեշտ
է նկա տի ու նե նալ, որ սո ցիա լա կան կա րիք նե -
րի բա վա րար մանն ուղղ ված մի ջո ցա ռում նե րը
պե տու թյու նը պար տա վոր է ձեռ նար կել՝ ել նե -
լով պե տու թյան ներ կա հնա րա վո րու թյուն նե րից
և այն հաշ վով, որ սո ցիա լա կան ո լոր տում
ներդրվող մի ջոց ներն ու նե նան ա նընդ հատ ա -
ճող մի տում, այ սինքն` նվա զա գույն կա րիք նե րի
մա կար դա կը պետք է ու նե նա իր ժա մա նա կին
հա մա պա տաս խա նող մա կար դակ և բ նա կա -
նա բար պետք է նա խորդ ժա մա նա կի հա մե -
մատ բարձր լի նի4: Պե տու թյունն անհ րա ժեշտ
մի ջոց ներ է ձեռ նար կում քա ղա քա ցի նե րի այս
ի րա վուն քի ի րա կա նաց ման հա մար: ՀՀ Սահ -

մա նադ րու թյան 82-86-րդ հոդ ված նե րում ամ -
րագր ված են աշ խա տան քա յին պայ ման նե րի,
սո ցիա լա կան ա պա հո վու թյան, ար ժա նա պա -
տիվ գո յու թյան և նվա զա գույն աշ խա տա վար -
ձի, ա ռող ջու թյան պահ պա նու թյան ի րա վունք -
նե րը, ո րոնց բո վան դա կու թյու նը և ծա վա լը օ -
րենս դի րը Սահ մա նադ րու թյան ու ժով պար տա -
վոր է սահ մա նել օ րենք նե րի մի ջո ցով:

2015թ. բա րե փոխ ված Սահ մա նադ րու թյան
86-րդ հոդ վա ծում տեղ են գտել պե տու թյան
քա ղա քա կա նու թյան հիմ նա կան նպա տակ նե -
րը. օ րի նակ՝ բնակ չու թյան զբաղ վա ծու թյան
խթա նու մը, ծնե լիու թյան և բազ մա զա վա կու -
թյան խթա նու մը և աշ խա տան քի պայ ման նե րի
բա րե լա վու մը: Դ րանք ան հա տի ան մի ջա կան
ի րա վա կան պա հանջ ներ չեն, այլ պա րու նա -
կում են միայն նպա տակ ներ, որոնք պե տու -
թյու նը պետք է ի րա գոր ծի «հ նա րա վո րու թյան
շրջա նակ նե րում»: Սա կայն դա չի նշա նա կում,
թե պե տու թյու նը կա րող է դրանք ան տե սել:
Սահ մա նադ րու թյան 87-րդ հոդ վա ծի ու ժով պե -
տա կան և տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար -
մին ներն ի րենց ի րա վա սու թյուն նե րի և հնա րա -
վո րու թյուն նե րի շրջա նա կում պար տա վոր են ի -
րա գոր ծել այդ նպա տակ նե րը և, որ պես դրանց
ի րա գործ ման կարևոր ե րաշ խիք՝ Կա ռա վա րու -
թյունն այդ մա սին Սահ մա նադ րու թյան 156-րդ
հոդ վա ծով նա խա տես ված ա մե նան յա զե կույ ցի
շրջա նակ նե րում տե ղե կատ վու թյուն է ներ կա -
յաց նում Ազ գա յին ժո ղով5:

Պե տու թյունն իր սո ցիա լա կան գոր ծա ռույ -
թի ի րա կա նաց ման հա մա տեքս տում պետք է
մար դու հա մար սե փա կան ու ժե րով իր կեն սա -
մա կար դակն ա պա հո վե լու պայ ման ներ ստեղ -
ծի, վե րաց նի ար գելք ներն ու խո չըն դոտ նե րը:
Պե տու թյունն օգ նու թյան է գա լիս, երբ մարդն
ինք նու րույն չի կա րող ա պա հո վել նվա զա գույն
կեն սա մա կար դա կը: Պե տու թյու նը ե րաշ խա վո -
րում է կեն սաա պա հով ման նվա զա գույն զամ -
բյու ղը և նվա զա գույն բյու ջեն6: Սո ցիա լա կան ո -
լոր տի զար գաց ման ռազ մա վա րու թյու նն ա պա -
հո վե լու նպա տա կով մշակ վում են սո ցիա լա կան
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3 Տե՛ս Ս. Պողոսյան «Սոցիալական քաղաքականություն», ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, 2010թ., էջ 12-13:
4 Տե՛ս Վ.Պողոսյան, «Մարդու իրավունքներ». ուսումնական ձեռնարկ, Երևան, 2002թ., էջ 22:
5 Տե՛ս Վ. Պողոսյան, Ն Սարգսյան ՀՀ 2015թ. խմբագրությամբ Սահմանադրությունը. համառոտ պարզաբանումներ,

Երևան, 2016թ., էջ 84-85:
6 Տե՛ս ՀՀ Սահմանադրության մեկնաբանություններ, Երևան, 2010, խմբագրությամբ Գ.Հարությունյանի և Ա.Վա -

ղարշ յանի, էջ 422-423:



հիմ նախն դիր նե րը հա մա կար գող ծրագ րեր: Ըստ
էու թյան՝ այդ ծրագ րե րը նե րա ռում են տվյալ
երկ րի հա սա րա կու թյան առջև կոնկ րետ ժա -
մա նա կա հատ վա ծում ծա ռա ցած հիմ նախն դիր -
նե րը, դրանց լուծ ման ու ղի նե րը, ե ղա նակ նե րը,
և այդ ծրագ րե րը պետք է հիմ նա վոր վեն հա մա -
պա տաս խան նյու թա կան, ֆի նան սա կան և աշ -
խա տան քա յին ռե սուրս նե րով ու ընդգր կեն սո -
ցիա լա կան ո լոր տի բազ մա թիվ ցու ցա նիշ ներ:
Սո ցիա լա կան քա ղա քա կա նու թյան ա ռանց քում
պետք է դրվի մարդ կա յին կա պի տա լը` միտ -
ված ՀՀ քա ղա քա ցու նե րու ժի լիար ժեք և ամ -
բող ջա կան դրսևոր մա նը: Հա յաս տա նի Հան -
րա պե տու թյու նում սո ցիա լա կան քա ղա քա կա -
նու թյան կարևոր ուղ ղու թյուն ներն են հա մար -
վում կրթու թյու նը, ա ռող ջա պա հու թյու նը, մշա -
կույ թը, բնա կա րա նա յին կո մու նալ տնտե սու -
թյու նը, սո ցիա լա կան պաշտ պա նու թյու նը և
այլն7:

Քա ղա քա կիրթ հա սա րա կու թյան ողջ պատ -
մու թյան ըն թաց քում ար դիա կան է հա մար վում
սո ցիա լա կան հա վա սա րակշ ռու թյան հիմ նախըն -
դի րը, ո րի լուծ ման գոր ծում շատ է կարևոր վում
բնակ չու թյան սո ցիա լա կան պաշտ պա նու թյան
դե րը: Կարևոր է հաշ վի առ նել այն հան գա ման -
քը, որ սո ցիա լա կան պաշտ պա նու թյա նը բնո -
րոշ է է վո լու ցիոն բնույ թը: Սո ցիա լա կան պաշտ -
պա նու թյան պար զա գույն ձևե րը գո յու թյուն են
ու նե ցել հա սա րա կու թյան զար գաց ման ա մե նա -
վաղ փու լե րում: Քա ղա քակր թու թյուն նե րի զար -
գաց ման հետ մեկ տեղ` սո ցիա լա կան պաշտ -
պա նու թյան ա պա հով ման գոր ծում սկսել է ա -
ռա վե լա պես կարևո րվել պե տու թյան դե րը: Այս -
օր սո ցիա լա կան պաշտ պա նու թյու նը յու րա քանչ -
յուր բնականոն գոր ծող պե տա կան հա մա կար -
գի կարևոր բա ղադ րիչն է: 

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան Սահ մա -
նադ րու թյամբ ամ րագր ված է, որ մեր եր կի րը
ինք նիշ խան, ժո ղովր դա վա րա կան, սո ցիա լա -
կան և ի րա վա կան պե տու թյուն է: Սո ցիա լա -
կան պե տու թյու նը են թադ րում է սո ցիա լա կան
աշտ պա նու թյան արդ յու նա վետ գոր ծող հա մա -
կար գի առ կա յու թյուն8:

Սո ցիա լա կան պաշտ պա նու թյան ո լոր տում
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան կա ռա վա րու -
թյան խնդի րը քա ղա քա ցի նե րի սո ցիա լա կան
ի րա վուն քի լիար ժեք ու ամ բող ջա կան ի րաց -
ման պայ ման նե րի ստեղ ծումն է, սո ցիա լա կան
ար դա րու թյան սկզբուն քի վրա հիմն ված` սո -
ցիա լա կան պաշտ պա նու թյան կա րիք ու նե -
ցող` անմր ցու նակ խմբե րի հա մար ա ռաջ նա -
հեր թու թյուն նե րի սահ մա նու մը, ի րա կա նաց -
վող ծրագ րե րի ու մա տուց վող ծա ռա յու թյուն -
նե րի ո րա կի, արդ յու նա վե տու թյան ու հաս -
ցեա կա նու թյան բարձ րա ցու մը, նոր ժա մա -
նա կա կից այ լընտ րան քա յին ծա ռա յու թյուն նե -
րի ներդ րու մը, բնակ չու թյան կա յուն ու ար -
դյու նա վետ զբաղ վա ծու թյան ա պա հո վու մը,
ար ժա նա պա տիվ աշ խա տան քի պայ ման նե րի
ստեղ ծու մը և ո լոր տում սո ցիա լա կան ե րաշ -
խիք նե րի հա մա կար գի զար գա ցումն ու ընդ -
լայ նու մը9:

Քա ղա քա ցի նե րի բա վա րար կեն սա մա կար -
դա կի ա պա հով ման նպա տա կով պե տու թյու նը
պար տա վոր է ստեղ ծել սո ցիա լա կան պաշտ -
պա նու թյան արդ յու նա վետ հա մա կարգ, նպաս -
տել տնտե սու թյան զար գաց մա նը, աշ խա տա -
տե ղե րի ստեղծ մա նը, որ պես զի մար դիկ ու նե -
նան ե կամ տի աղբ յուր, ստա նան սահ ման ված
նվա զա գույն աշ խա տա վար ձից ոչ ցածր աշ խա -
տա վարձ, կեն սա թո շակ, կրթա թո շակ, նպաստ
կամ սո ցիա լական այլ օ ժան դա կու թյուն: Երկ րի
սո ցիալ-տնտե սա կան զար գաց ման աս տի ճա -
նից անկախ՝ մի ջազ գա յին ի րա վա կան պա հանջ
է հա վա սար աշ խա տան քի դի մաց հա վա սար
վար ձատ րու թյու նը ՝ ա ռանց որևէ խտրա կա նու -
թյան, մար դու ար ժա նա պա տիվ գո յու թյան հա -
մար անհ րա ժեշտ հնա րա վո րու թյուն նե րի ստեղ -
ծու մը, իսկ դրանց ան բա վա րա րու թյան դեպ -
քում՝ սո ցիա լա կան ա ջակ ցու թյան տրա մադ րու -
մը10: Սո ցիա լա կան պաշտ պա նու թյան ո լոր տում
պե տա կան քա ղա քա կա նու թյան հիմ նա կան
նպա տակն է երկ րում աղ քա տու թյան մա կար -
դա կի էա կան կրճա տու մը և ՀՀ բնակ չու թյան
ա ռան ձին խմբե րի հա մար սո ցիա լա կան ե րաշ -
խիք նե րի ա պա հո վու մը, Հա յաս տա նի Հան րա -
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7 Տե՛ս ՀՀ կառավարության 19.05.2014թ. N 511-Ա որոշում, էջ 45:
8 Տե՛ս «Բանբեր Երևանի համալսարանի» Սոցիոլոգիա, տնտեսագիտություն, Երևան, 2014, N5:
9 Տե՛ս ՀՀ կառավարության 19.05.2014թ. N 511-Ա որոշում, էջ 45-46:
10 Տե՛ս ՀՀ Սահմանադրության մեկնաբանություններ, Երևան, 2010, խմբագրությամբ Գ.Հարությունյանի և Ա.Վա -

ղարշյանի, էջ 426:
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պե տու թյու նում ժո ղովր դագ րա կան վի ճա կի բա -
րե լա վու մը: 2014-2016թթ. ժա մա նա կա հատ վա -
ծում սո ցիա լա կան պաշտ պա նու թյան ո լոր տում
որ պես հիմ նա կան խնդիր է դի տարկ վում ո լոր -
տում պե տա կան մի ջամ տու թյամբ ի րա կա նաց -
վող հիմ նա կան ծա ռա յու թյուն նե րի և տ րանս -
ֆերտ նե րի մա կար դա կի ա ճի և դրանց շա րու -
նա կա կա նու թյան ա պա հո վու մը: Ս տորև ներ -
կա յաց վում են սո ցիա լա կան պաշտ պա նու թյան
ո լոր տի նպա տակ ներն ու խնդիր նե րը՝ ըստ ա -
ռան ձին բնա գա վառ նե րի: 

Կեն սա թո շա կա յին ա պա հո վու թյան բնա -
գա վա ռում պե տա կան քա ղա քա կա նու թյան հիմ -
նա կան նպա տակն է կեն սա թո շա կի տա րի քի
ան ձանց կեն սա մա կար դա կի բարձ րա ցու մը: Այդ
նպա տա կին հաս նե լու հա մար կեն սա թո շա կա -
յին ա պա հո վու թյան բնա գա վա ռում որ պես հիմ -
նա կան խնդիր ներ են սահ ման վել. 

ա) բնա գա վա ռում պե տա կան մի ջամ տու -
թյամբ մա տուց վող ծա ռա յութ յուն նե րի և տրա -
մադր վող տրանս ֆերտ նե րի շա րու նա կա կա նու -
թյան ա պա հո վու մը,

բ) սո ցիա լա կան և աշ խա տան քա յին կեն -
սա թո շակ նե րի գծով կեն սա թո շա կի հիմ նա կան
չա փի և ա պա հո վագ րա կան ստա ժի մեկ տար -
վա ար ժե քի բարձ րա ցու մը,

գ) շա րու նա կա բար նվա զեց նել աղ քա տու -
թյու նը կեն սա թո շա կա ռու նե րի շրջա նում, մեղ -
մել աշ խա տող բնակ չու թյան և կեն սա թո շա կա -
ռու նե րի կեն սա մա կար դակ նե րի միջև առ կա
տար բե րու թյու նը,

դ) ի րա կա նաց նել կեն սա թո շա կա յին բա -
րե փո խում ներ մի ջազ գա յին լա վա գույն փոր ձին
հա մա պա տաս խան՝ գոր ծար կե լով պար տա դիր
կու տա կա յին բա ղադ րի չը:

Սո ցիա լա կան ա պա հո վագ րու թյան բնա -
գա վա ռում պե տա կան քա ղա քա կա նու թյան հիմ -
նա կան նպա տակն է հի վան դու թյան, հղիու -
թյան և ծնն դա բե րու թյան ու օ րեն քով սահ ման -
ված այլ դեպ քե րում ա ռա ջա ցած ժա մա նա կա -
վոր ա նաշ խա տու նա կու թյան հետևան քով կորց -
րած աշ խա տա վար ձի (ե կամ տի), որն ան ձը
ստա նում էր կամ կա րող էր ստա նալ, փոխ հա -
տու ցու մը:

Սո ցիա լա կան ա պա հո վագ րու թյան բնա -
գա վա ռում որ պես հիմ նա կան խնդիր է սահ -
ման վել պե տա կան մի ջամ տու թյամբ մա տուց -
վող ծա ռա յու թյուն նե րի և տ րա մադր վող տրանս -

ֆերտ նե րի շա րու նա կա կա նու թյան ա պա հո վու -
մը: Սո ցիա լա կան ա պա հո վագ րու թյան բնա գա -
վա ռում պե տա կան քա ղա քա կա նու թյան հիմ -
նա կան նպա տակն է` 

ա) բնակ չու թյան ա ռան ձին ա նա պա հով սո -
ցիա լա կան խմբե րի կեն սա մա կար դա կի բարձ -
րա ցու մը և աղ քա տու թյան նվա զե ցու մը, 

բ) միայ նակ և խ նամ քի կա րիք ու նե ցող 18
տա րե կա նից բարձր տա րի քի ան ձանց խնամ -
քի ծա ռա յու թյուն նե րի ո րա կի բա րե լա վու մը,

գ) տա րեց, ա նօթևան մարդ կանց կյան քի
ո րա կի բարձ րա ցու մը,

դ) ա ռան ձին կա տե գո րիա յի քա ղա քա ցի -
նե րին դրա մա կան օգ նու թյան և պատ վով ճա րի
տրա մադ րու մը,

ե) պե տու թյան կող մից տրա մադր վող սո -
ցիա լա կան ա ջակ ցու թյան ա ռա վել հաս ցեա կա -
նու թյան և արդ յու նա վե տու թյան ա պա հո վու մը,

զ) ե րե խա յի ծննդյան միան վագ նպաս տի
հա մա կար գի զար գա ցու մը, այդ հա մա կար գին
ուղղ ված մի ջոց նե րի շա րու նա կա կան ա վե լա -
ցու մը, ըն տա նե կան (մայ րա կան) դրա մագլ խի
ինս տի տու տի ներդ րու մը և կա տա րե լա գոր ծու -
մը, 

է) ՀՀ կա ռա վա րու թյան 26.07.2012թ N952-
Ն ո րոշ մամբ հաս տատ ված ին տեգր ված սո -
ցիա լա կան ծա ռա յու թյուն նե րի հա մա կար գի
ներդր ման հա մա տեքս տում հա մա լիր սո ցիա -
լա կան ծա ռա յու թյուն նե րի տա րած քա յին կենտ -
րոն նե րի գոր ծարկ ման ա պա հո վու մը: 

Զ բաղ վա ծու թյան բնա գա վա ռում պե տա -
կան քա ղա քա կա նու թյան նպա տակն է բնակ -
չու թյան լրիվ և արդ յու նա վետ զբաղ վա ծու թյան
ա պա հով ման հա մար պայ ման նե րի ստեղ ծու -
մը, մաս նա վո րա պես` աշ խա տա շու կա յի լար -
վա ծու թյան մեղ մու մը, աշ խա տանք փնտրող նե -
րի, հաշ ման դամ նե րի շրջա նում զբաղ վա ծու -
թյան մա կար դա կի բարձ րա ցու մը, գոր ծող աշ -
խա տա տե ղե րի պահ պա նու մը, գոր ծա տու նե րի
կող մից նոր աշ խա տա տե ղե րի ստեղծ ման խթա -
նու մը և այլն:

Հաշ ման դամ նե րին ա ջակ ցու թյան բնա գա -
վա ռում պե տա կան քա ղա քա կա նու թյան հիմ -
նա կան նպա տակն է հաշ ման դամ նե րի ա ռա վել
ին տեգ րու մը հա սա րա կու թյա նը:

Հաշ ման դամ նե րին ա ջակ ցու թյան բնա գա -
վա ռում որ պես հիմ նա կան խնդիր ներ սահ ման -
վել են. 
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ա) հաշ ման դամ նե րին պե տա կան մի ջա -
մտու թյամբ մա տուց վող ծա ռա յու թյուն նե րի շա -
րու նա կա կա նու թյան ա պա հո վու մը, դրանց ո -
րա կի բարձ րա ցու մը և տե սա կա նու ընդ լայ նու -
մը, 

բ) հաշ ման դա մու թյան սահ ման ման եվ րո -
պա կան մո դե լի ան ցու մը, ո րը հնա րա վո րու -
թյուն կըն ձեռ ի խթա նե լու հաշ ման դամ նե րի ին -
տեգր ման գոր ծըն թացն ու կընդ լայ նի սո ցիա -
լա կան նե րառ ման հնա րա վո րու թյուն նե րը: Աշ -
խա տան քի և աշ խա տա վար ձի կար գա վոր ման
բնա գա վա ռի պե տա կան քա ղա քա կա նու թյան
հիմ նա կան նպա տակն է աշ խա տան քի վար -
ձատ րու թյան պե տա կան ե րաշ խիք նե րի ա պա -
հո վու մը, աշ խա տող նե րի ի րա վունք նե րի օ րենս -
դրա կան պաշտ պան վա ծու թյան ամ րապն դու -
մը, ան ցու մն աշ խա տան քի վար ձատ րու թյան
միաս նա կան հա մա կար գին և աշ խա տան քա -
յին պայ ման նե րի բա րե լա վու մը11:

Վեր լու ծե լով ներ կա յումս Հա յաս տա նի Հան -
րա պե տու թյու նում գոր ծող սո ցիա լա կան պաշտ -
պա նու թյան հա մա կար գը` կա րե լի է ա ռանձ -
նաց նել ո րոշ տար րեր, ո րոնք բնո րոշ են սո -
ցիա լա կան պաշտ պա նու թյան մո դել նե րից մի
քա նի սին: Այդ մո դել նե րի հիմ քում ըն կած են
սո ցիա լա կան պաշտ պա նու թյան հա մա կար գի
կազ մա կերպ ման և գոր ծառ ման սկզբունք նե -
րը:

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում ի րա -
կա նաց վող սո ցիա լա կան աշտ պա նու թյան պե -
տա կան քա ղա քա կա նու թյան մեջ նե րառ ված

են ո րոշ տար րեր պահ պա նո ղա կան մո դե լից,
ինչ պես, օ րի նակ` սո ցիա լա կան ա պա հո վա գրու -
թյան ի րա կա նա ցու մը կեն սա թո շա կա յին ո լոր -
տում, պե տա կան մի ջոց նե րի նե րա ռու մը սո -
ցիա լա կան ա պա հո վու թյան հա մա կարգ (օ րի -
նակ` ե րե խա յի ծննդյան միան վագ նպաս տի
տրա մադ րում) և այլն: Բա ցի դրա նցից՝ երկ րում
ի րա կա նաց վող սո ցիա լա կան պաշտ պա նու թյան
պե տա կան քա ղա քա կա նու թյուն նե րառ վել են
ո րո շա կի տար րեր մնա ցոր դա յին մո դե լից, ինչ -
պես, օ րի նակ` սո ցիա լա կան ա ջակ ցու թյան տրա -
մադ րու մը բնակ չու թյան ա ռա վել կա րի քա վոր
խմբե րին` աղ քատ ներ, հաշ ման դա մու թյուն ու -
նե ցող ան ձինք և այլք12:

Ընդ հան րաց նե լով՝ կա րող ենք նշել, որ այս -
օր Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան հա մար
դեռևս բաց է մնում այն հար ցը, թե սո ցիա լա -
կան պաշտ պա նու թյան ո՞ր մո դելն ա ռա վել նպա -
տա կա հար մար կլի նի երկ րի սո ցիա լա կան զար -
գաց ման հա մար: Այդ ընտ րու թյամբ է նաև մե -
ծա պես պայ մա նա վոր ված երկ րի սո ցիա լա կան
բա րե կե ցու թյու նը: Այս պի սով՝ ՀՀ սո ցիա լա կան
պաշտ պա նու թյան հա մա կար գի հե տա գա զար -
գա ցու մը հիմ նա կա նում պայ մա նա վո րում են սո -
ցիա լա կան պաշտ պա նու թյան մո դե լի ընտ րու -
թյու նը, սո ցիա լա կան պաշտ պա նու թյան հա յե -
ցա կար գի մշա կու մը, այդ հա մա տեքս տում ո -
լոր տի բա րե փո խում նե րին ուղղ ված մի շարք
ծրագ րե րը և սո ցիա լա կան պաշտ պա նու թյան
պե տա կան քա ղա քա կա նու թյան նպա տա կա -
դրում նե րի ի րա գոր ծու մը:
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Խոս քի ա զա տու թյու նը ժո ղովր դա վա րա -
կան պե տու թյան հիմ նաս յու նե րից մեկն է, ո րը
մե ծա պես պայ մա նա վո րում է դե մոկ րա տա կան
հա սա րա կար գի ներ քին բո վան դա կու թյու նը և
խ թա նում է հա սա րա կու թյան ու պե տու թյան
զար գաց ման ա նընդ հատ շար ժըն թա ցը: Սա -
կայն ժա մա նա կա կից տեխ նո լո գիա կան աշ խար -
հում մտքե րի և գա ղա փար նե րի գործ նա կա նում
ան սահ մա նա փակ և ան վե րահս կե լի շրջապ տույ -
տը հան գեց րել է խոս քի ա զա տու թյան զանգ -
վա ծա յին չա րա շա հում նե րի՝ ի դեմս ա տե լու թյան
խոս քի և կեղծ լրատ վու թյան, ին չի պատճառով
ա զատ խոս քը պար բե րա բար վե րած վում է քա -
ղա քա կան հա կա ռա կորդ նե րի նկատ մամբ տե -
ղե կատ վա կան հաշ վե հար դա րի ու հա սա րա կու -
թյան մա նի պու լաց ման գոր ծի քի՝ թե՛ ներ պե տա -
կան և թե՛ մի ջազ գա յին մա կար դակ նե րում:

Խոս քի ա զա տու թյան ձևա խեղ ման այս մի -
տու մը չի շրջան ցել նաև հետ հե ղա փո խա կան
Հա յաս տա նը: Թավշ յա հե ղա փո խու թյու նից հե -
տո՝ նոր պայ ման նե րում, քա ղա քա կան պայ քա -
րը ձեռք է բե րում նոր բո վան դա կա յին և տեխ -
նո լո գիա կան ա ռանձ նա հատ կու թյուն ներ, ո րոն -
ցում մեծ է ա տե լու թյան խոս քի և կեղծ լրա -
տվու թյան տե սա կա րար կշի ռը: 

Նման ի րա վի ճա կի ա ռա ջա ցու մը բա ցատըր -
վում է հետևյալ գոր ծոն նե րով: Թավշ յա հե ղա -
փո խու թյու նից հե տո Հա յաս տա նի միաբևեռ ավ -
տո րի տար քա ղա քա կան հա մա կար գը մտել է
փո խա կերպ ման եր կա րատև, բարդ և բազ մա -
շերտ շրջան՝ աս տի ճա նա բար դառ նա լով բազ -
մաբևեռ և բազ մա զան: Տրանս ֆոր մա ցիա յի այս
գոր ծըն թացն առնչ վում է ոչ միայն կու սակ ցա -
կան հա մա կար գին, այլև՝ տե ղե կատ վա կան դաշ -
տին: Նոր վար չա կազ մը որ պես ժո ղովր դա վա -
րա կան հա մա կար գի կա ռուց ման հիմ նա կան
նա խադր յալ որ դեգ րել է հան րա յին քա ղա քա -
կան մտքի ամ բող ջա կան ա զա տա կա նաց ման
մո տե ցու մը՝ չմի ջամ տե լով քա ղա քա կան դաշ տի

բնա կան սեգ մեն տա վոր մանն ու կու սակ ցա շի -
նու թյա նը, ինչ պես նաև՝ տե ղե կատ վա կան հոս -
քե րին: Որպես արդ յուն ք՝ քա ղա քա կա նու թյամբ
ա զա տո րեն զբաղ վե լու հա մար ստեղծ վել են բա -
րեն պաստ պայ ման ներ, քա նի որ մեկ տեղ վել են
հետևյալ ա ռանց քա յին գոր ծոն նե րը՝ կու սակ ցա -
շի նու թյան և կու սակ ցու թյուն նե րի սեգ մեն տա -
վոր ման ա զա տու թյու նը, կու սակ ցու թյուն նե րի
կադ րա յին հա մալր ման ա զա տու թյու նը և տե ղե -
կատ վու թյան ա զա տու թյու նը: Այս վեր ջի նը, լի -
նե լով քա ղա քա կան գա ղա փար նե րի տա րած -
ման ու քա ղա քա կան մրցակ ցու թյան հիմ նա կան
գոր ծիք նե րից մե կը, իշ խա նու թյան բա ցար ձակ
լի բե րալ քա ղա քա կա նու թյան հետևանքով, աս -
տի ճա նա բար ար ձա նագ րում է ժո ղովր դա վա -
րա կան և ի րա վա կան պե տու թյա նը չհա պա տաս -
խա նող դրսևո րում ներ՝ սպառ նա լով ազ գա յին
անվ տան գու թյա նը: Այս ի րա վի ճա կում պե տու -
թյան մի ջամ տու թյունն օբ յեկ տի վո րեն դառ նում
է անհ րա ժեշտ, սա կայն պետք է նաև հստա կո -
րեն ուր վագծ վեն պե տու թյան մի ջամ տու թյան
ող ջա միտ սահ ման նե րը՝ հա կա ժո ղովր դա վա րա -
կան գոր ծե լա կեր պից խու սա փե լու հա մար:

Խոս քի ա զա տու թյու նը և կեն սու նակ ժո -
ղովր դա վա րու թյան հա յե ցա կար գը

Ժո ղովր դա վա րու թյան հիմ նա կան ա ռա վե -
լու թյու նը և միա ժա մա նակ խո ցե լիու թյան խթանն
ա զա տու թյունն է: Հիմն ված լի նե լով ա զատ ընտ -
րու թյան, խոս քի ա զա տու թյան, գա ղա փա րա -
խո սա կան բազ մա կար ծու թյան և մեզ հայտ նի
մնաց յալ ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի
վրա՝ ժո ղովր դա վա րա կան պե տու թյու նը, մի
կող մից, խրա խու սում է մար դու ինք նաար տա -
հայ տու մը, ինք նա վա րու թյունն ու հան րա յին բա -
նա վե ճը, իսկ մյուս կող մից՝ հա ճախ ան պաշտ -
պան է ի՛ր իսկ կող մից գե նե րաց վող ա զա տու -
թյան չա րա շա հում նե րի հան դեպ: 

Մար դու ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե -
րի սահ ման նե րի հար ցը կարևո րա գույն նե րից է

Օ
Ր

Ի
Ն

Ա
Կ

Ա
Ն

Ո
Ւ

Թ
Յ

Ո
Ւ

Ն
  №

1
2

1
  2

0
2

1

ԱՐՏԱՇԵՍ ԽԱԼԱԹՅԱՆ
ՀՀ վարչապետի աշխատակազմի հանրային խորհրդի քարտուղարության պետ,
հետազոտող 
____________________________________________________________________________________________________________

ԽՈՍՔԻ ԱԶԱՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱԿԱՌԱԿ ԿՈՂՄԸ.
ԱՏԵԼՈՒԹՅԱՆ ԽՈՍՔ ԵՎ ԿԵՂԾ ԼՐԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ



ժո ղովր դա վա րու թյան կեն սու նա կու թյան և ի -
րա վա կան անվ տան գու թյան հա մար: Ժո ղովըր -
դա վա րա կան քա ղա քա կան ռե ժի մի ներ քին կեն -
սու նա կու թյունն ու ներ դաշ նա կու թյու նը կախ -
ված են ա զատ քա ղա քա ցի նե րի փո խա դարձ
հար գան քի վրա հիմն ված հա մա գո յակ ցու թյու -
նից, իսկ վեր ջինս հնա րա վոր չէ՝ ա ռանց նրան -
ցից յու րա քանչ յու րի ի րա վունք նե րի ող ջա միտ
սահ մա նա փակ ման:

Ժո ղովր դա վա րու թյան ներ քին կա յու նու -
թյան և հա րատևման մար տահ րա վեր նե րին դի -
մա կա յե լու մտայ նու թյու նը ծնեց, այս պես կոչ -
ված, կեն սու նակ ժո ղովր դա վա րու թյան (militant
democracy) հա յե ցա կար գը, ո րը նախ և ա ռաջ
ուղղ ված է խոս քի, գա ղա փա րա խո սու թյան և
հա վաք նե րի ա զա տու թյուն նե րի չա րա շա հում -
նե րի դեմ, ո րոնց պատճառով Ա ռա ջին աշ խար -
հա մար տից հե տո ծաղ կում ապ րե ցին ամ բող -
ջա տի րա կան գա ղա փա րա խո սու թյուն նե րը՝ կո -
մու նիզմն ու ֆա շիզ մը1: 

Կեն սու նակ ժո ղովր դա վա րու թյան հա յե ցա -
կար գը ել նում է այն կան խա վար կա ծից, որ մար -
դու ի րա վունք ներն ու ա զա տու թյուն նե րը բա -
ցար ձակ չեն և են թա կա են սահ մա նա փակ ման
այն դեպ քե րում, երբ վտան գում են լի բե րալ-ժո -
ղովր դա վա րա կան հա սա րա կարգն ու վեր ջի -
նիս ար ժե քա յին հա մա կար գը: Ըստ էու թյան՝
ըն դուն վում է այն ե լա կե տը, որ գա ղա փա րա -
խո սա կան բազ մա կար ծու թյու նը լե գի տիմ է ու
պե տու թյան կող մից են թա կա է պաշտ պա նու -
թյան, ե թե չի հա կա սում ժո ղովր դա վա րա կան
սահ մա նադ րա կան կար գի հի մունք նե րին: 

Այ սինքն՝ կեն սու նակ ժո ղովր դա վա րու թյու -
նը են թադ րում է, թե որ քան էլ խոս վի գա ղա -
փա րա խո սա կան բազ մա կար ծու թյան և խոս քի
ու ար տա հայտ ման ա զա տու թյան՝ որ պես գա -
ղա փար նե րի և տե ղե կատ վու թյան ան սահ մա -
նա փակ շրջա նառ ման ա զա տու թյան մա սին՝
այդ գա ղա փար նե րի բնույ թից, էու թյու նից և
նշա նա կու թյու նից անկախ, ի րա կա նում տի րա -
պե տող գա ղա փա րա խո սու թյու նը լի բե րալ-ժո -
ղովր դա վա րու թյունն է, և ա զատ ու ան սահ մա -

նա փակ կեր պով կա րող են շրջա նառ վել միայն
այն գա ղա փար նե րը և տե ղե կու թյուն նե րը, ո -
րոնք ուղ ղա կիո րեն չեն հա կա սում ժո ղովր դա -
վա րու թյա նը, այն է՝ չեն քա րո զում գոր ծող սահ -
մա նադ րա կան կար գի տա պա լում, խտրա կա -
նու թյուն, մար դու ի րա վունք նե րի և ա զա տու -
թյուն նե րի սահ մա նա փա կում, ա տե լու թյուն, չեն
պա րու նա կում ակն հայտ կեղծ տե ղե կատ վու -
թյուն և այլն2: 

Կեն սու նակ ժո ղովր դա վա րու թյան հա յե ցա -
կար գը են թադ րում է, թե նշված դեպ քե րում հա -
սա րա կու թյունն ու պե տու թյու նը պետք է հստակ
մո տե ցում որ դեգ րեն հա կա ժո ղովր դա վա րա կան
մի տում նե րի և դրանք տա րա ծող նե րի նկատ -
մամբ, ինչը կա րող է դրսևոր վել հա մա պա տաս -
խան օ րենսդ րու թյան ըն դուն մամբ և ի րա վա կի -
րառ պրակ տի կա յով, ինչ պես նաև՝ հա սա րա -
կա կան պար սա վան քի մի ջոց նե րով, ո րոնք պետք
է ուղղ ված լի նեն ժո ղովր դա վա րա կան սահ մա -
նադ րա կան կար գի և պե տու թյան հիմ քե րի հա -
մար ի րա կան վտանգ ներ կա յաց նող ու պե տու -
թյան հիմ քե րի խարխլ մանն ուղղ ված գա ղա -
փա րա քա րոզ չա կան գոր ծու նեու թյան նա խա -
կանխ մա նը, կանխ մա նը և չե զո քաց մա նը, նման
գոր ծու նեու թյուն ի րա կա նաց նող ան ձանց և միա -
վո րում նե րի ի րա վա կան պա տաս խա նատ վու -
թյա նը:

Խոս քի ա զա տու թյան սահ ման նե րը ժո -
ղովր դա վա րա կան հա սա րա կու թյու նում

Ներ կա յիս տե ղե կատ վա կան դա րա շր ջա -
նում, երբ խոս քի և գա ղա փար նե րի ա զա տու -
թյու նը ձեռք է բե րել անդր սահ մա նա յին բնույթ
ու գործ նա կա նում դար ձել ան վե րահս կե լի, տե -
ղե կատ վա կան վնա սա րա րու թյու նը ժո ղովր դա -
վա րա կան պե տու թյուն նե րի առջև ծա ռա ցած
մե ծա գույն մար տահ րա վեր նե րից մեկն է, որն
ան գամ վե րած վում է աշ խար հա քա ղա քա կան
պայ քա րի գոր ծի քի: Զո րօ րի նակ՝ Ռու սաս տա -
նի Դաշ նու թյան կող մից վար վող ագ րե սիվ տե -
ղե կատ վա կան ար շա վը՝ ժո ղովր դա վա րա կան
ար ժեք նե րի դեմ ուղղ ված, կեղծ լրատ վու թյան
տա րա ծու մը, մե դիա և տեխ նո լո գիա կան մի -
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1 Տե՛ս Malkopoulou A., Norman L., Three Models of Democratic Self-Defence: Militant Democracy and Its Alternatives,
Political Studies, 2018 Vol. 66 (2), p. 444. 

2 Տե՛ս Loewenstein K. (1937b) Militant Democracy and Fundamental Rights II. American Political Science Review 31 (4):, pp.
638-658, Capoccia G (2013) Militant Democracy: The Institutional Bases of Democratic Self-Preservation. Annual Review
of Law and Social Science 9: 207–226 և այլն:
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ջոց նե րով մի ջամ տու թյունն ԱՄՆ-ի վեր ջին նա -
խա գա հա կան ընտ րու թյուն նե րի քա րո զար շա -
վին և այլն: Հետևա բար՝ կեն սու նակ ժո ղովըր -
դա վա րու թյան հա յե ցա կարգն այ սօր ար դիա -
կան է, քան երբևէ, քա նի որ հետ սա ռը պա տե -
րազմ յան շրջա նում ժո ղովր դա վա րու թյան համ -
ընդգր կուն վերջ նա կան հաղ թա նա կի հա մոզ -
մունքն ըն դա մե նը պատ րանք էր, և ա կա նա վոր
փի լի սո փա Ֆրեն սիս Ֆու կու յա մա յի՝ մարդ կու -
թյան պատ մու թյան՝ որ պես մարդ կու թյան գա -
ղա փա րա կան է վոլ ու ցիա յի վեր ջի մա սին պնդում -
ներն ի րենց չար դա րաց րին3: Պարտ ված բռնա -
պե տա կան կամ ամ բող ջա տի րա կան գա ղա փա -
րա խո սու թյուն նե րը վե րածն վում են փո խա կերպ -
ված ձևով՝ ազ գայ նա կա նու թյան, շո վի նիզ մի,
կրո նա կան ար մա տա կա նու թյան, հա կա լի բե րալ
պո պու լիզ մի և այլ դրսևո րում նե րով՝ կի րա ռե -
լով ժա մա նա կա կից թվա յին-տեխ նո լո գիա կան
մի ջոց նե րի ըն ձե ռած հնա րա վո րու թյուն նե րը: Ա -
տե լու թյան խոս քը, կեղծ լրատ վու թյու նը, սադ -
րիչ և ա պա կողմ նո րո շող քա րոզ չու թյու նը մա -
մու լով, հե ռուս տա տե սու թյամբ և հա մա ցան ցով
նպա տակ ու նեն հա սա րա կու թյան մեջ ստեղ ծել
ան պաշտ պա նու թյան, ա պա տիա յի, ան հան դուր -
ժո ղա կա նու թյան, ժո ղովր դա վա րա կան հա մա -
կար գի նկատ մամբ անվս տա հու թյան մթնո լորտ,
ո րը, որպես վերջ նարդ յուն ք՝ կա րող է վտան գել
ժո ղովր դա վա րա կան հա սա րա կար գի գոր ծառ -
նու մը:

Այս նո րա բո վան դակ գո յու թե նա կան մար -
տահ րա վեր նե րի դեմ արդ յու նա վետ պայ քա րը
են թադ րում է ժո ղովր դա վա րա կան պե տու թյան
ար ժե քա յին բա ղադ րիչ նե րի կի րառ ման կոշ տա -
ցում. լի բե րալ-ժո ղովր դա վա րա կան պե տու թյու -
նը պետք է դա դա րի լի նել այ լա կար ծու թյան
նկատ մամբ քա ղա քա կա նա պես բա ցար ձակ չե -
զոք և հա կազ դի մար դու ի րա վունք նե րը խախ -
տող ու ժո ղովր դա վա րա կան նոր մե րին հա կա -
սող այն պի սի լրատ վու թյան և գա ղա փար նե րի
տա րած մա նը և դրանք տա րա ծող նե րին, ո րոնք
հա սա րա կու թյան շրջա նում ձեռք են բե րում տե -
սա կա րար կշիռ և քա րոզ չա կան ազ դե ցու թյուն:
Միայն այդ պի սի մո տե ցում նե րով ժո ղովր դա -
վա րա կան աշ խար հը կա րող է կան խել նո րօր -
յա հիտ լեր նե րի և մու սո լի նի նե րի ի հայտ գա լը: 

Իսկ ո րո՞նք են այն ի րա վա կան չա փա նիշ -

նե րը, ո րոն ցով հնա րա վոր է արդ յու նա վետ պայ -
քար մղել խոս քի ա զա տու թյան չա րա շա հում -
նե րի դեմ: Դ րանք նախ և ա ռաջ Մար դու ի րա -
վունք նե րի և հիմ նա րար ա զա տու թյուն նե րի
պաշտ պա նու թյան մա սին եվ րո պա կան կոն վեն -
ցիան և վեր ջի նիս կի րա ռու մը վե րահս կող Մար -
դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի
նա խա դե պա յին պրակ տի կան են:

Այս պես՝ Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմ նա -
րար ա զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան մա -
սին եվ րո պա կան կոն վեն ցիա յի նա խա բա նում
ժո ղովր դա վա րու թյունն ու մար դու ի րա վունք -
նե րը հռչակ վում են որ պես աշ խար հում ար դա -
րու թյան և խա ղա ղու թյան գրա վա կան, ո րը
բխում է Եվ րո պա յի խորհր դի ան դամ պե տու -
թյուն նե րի ընդ հա նուր ի դեալ նե րից, ա վան դույթ -
նե րից ու ժա ռան գու թյու նից: Իսկ Կոն վեն ցիա յի
17-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ սույն Կոն վեն ցիա յի
ոչ մի դրույթ չի կա րող մեկ նա բան վել այն ի -
մաս տով, թե որևէ պե տու թյուն, ան ձանց խումբ
կամ որևէ անձ ի րա վունք ու նեն զբաղ վե լու այն -
պի սի գոր ծու նեու թյամբ կամ կա տա րե լու այն -
պի սի գոր ծո ղու թյուն, որն ուղղ ված է սույն Կոն -
վեն ցիա յում շա րադր ված ցան կա ցած ի րա վուն -
քի և ա զա տու թյան վե րաց մա նը կամ դրանց
սահ մա նա փակ մա նն ա վե լի մեծ չա փով, քան
նա խա տես ված է Կոն վեն ցիա յով:

Կոն վեն ցիա յի նշյալ դրույթ նե րը հա մադ րե -
լիս ակն հայտ է դառ նում, որ կեն սու նակ ժո -
ղովրդ ավա րու թյան հա յե ցա կարգն ըն կած է հա -
մաեվ րո պա կան ի րա վա քա ղա քա կան կոն սե սու -
սի հիմ քում, ո րի պահ պան ման և պաշտ պա նու -
թյան նպա տակն է հե տապն դում նշյալ հիմ նա -
րար Կոն վեն ցիա յի ըն դու նու մը, և Կոն վեն ցիա -
յով նա խա տես ված որևէ ի րա վունք չի կա րող
չա րա շահ վել, քան զի նման չա րա շա հու մը, հատ -
կա պես՝ ե թե ու նի հա մա կարգ ված և պար բե -
րա կան բնույթ, կվտան գի Կոն վեն ցիա յի պայ -
մա նա դիր պե տու թյուն նե րի ժո ղովր դա վա րա -
կան սահ մա նադ րա կան կար գը:

Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա -
տա րա նը հստա կո րեն ար տա հայտ վել է ա տե -
լու թյան խոս քի և կեղծ լրատ վու թյան վե րա բե -
րյալ՝ որ պես Կոն վեն ցիա յի 10-րդ հոդ վա ծով
սահ ման ված խոս քի և ար տա հայտ ման ա զա -
տու թյան չա րա շա հում և խախ տում:
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3 Ավելի մանրամասն տե՛ս Fukuyama F., The End of Hisory?, The National Interest, No. 16, 1989, pp. 3-18.



Մաս նա վո րա պես՝ Էր բա կանն ընդ դեմ Թուր -
քիա յի գոր ծով 06.07.2006թ. կա յաց ված վճռում
Ստ րաս բուր գի դա տա րա նը նշել է հետևյա լը.
«Ժո ղովր դա վա րա կան և բազ մա զան հա սա րա -
կու թյան հիմ քը բո լոր մարդ կանց հա վա սար
ար ժա նա պատ վու թյան նկատ մամբ հան դուր ժո -
ղա կա նու թյունն ու հար գանքն է: Հետևա բար՝
որ պես սկզբունք ժո ղովր դա վա րա կան հա սա -
րա կու թյու նում կա րող է անհ րա ժեշտ լի նել պատ -
ժել կամ ան գամ ար գե լել ար տա հայտ ման բո -
լոր այն ձևե րը, ո րոնք տա րա ծում են, հա կում
են, խրա խու սում են կամ ար դա րաց նում են ա -
տե լու թյու նը, ո րը հիմն ված է ան հան դուր ժո ղա -
կա նու թյան վրա...»:

Իր BH, MW, HP, GK ընդ դեմ Ավստ րիա յի
գոր ծով 12.10.1989թ., Հոն սիկն ընդ դեմ Ավստ -
րիա յի գոր ծով 18.10.1995թ., Նախթ մանն ընդ -
դեմ Ավստ րիա յի գոր ծով 09.09.1998թ., Շի մա -
նեկն ընդ դեմ Ասվտ րիա յի գոր ծով 01.02.2000թ.
վճիռ նե րով Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա -
կան դա տա րա նը խոս քի ա զա տու թյան չա րա -
շա հում և խախ տում է ճա նա չել ամ բող ջա տի -
րա կան գա ղա փա րա խո սու թյուն նե րի և ամ բող -
ջա տի րա կան կա ռա վար ման վե րա կանգն մա ն
քա րո զու մը: 

Ընդ հա նուր առ մամբ՝ Եվ րա դա տա րա նի
կող մից խոս քի ա զա տու թյան չա րա շա հում են
դի տարկ վում հա կա ժո ղովր դա վա րա կան և ան -
ի րա վա չափ խոս քի և ար տա հայտ ման հնա րա -
վոր բո լոր դրսևո րում նե րը՝ հա կա սե մա կա նու -
թյու նից և ազ գա յին փոք րա մաս նու թյուն նե րի
հե տապն դում նե րից մինչև գոր ծող ժո ղովր դա -
վա րա կան կա ռա վա րու թյան դեմ բռնու թյան և
ա նօ րի նա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի կո չեր: Այդ
մա սին են վկա յում Եվ րա դա տա րա նի շա տ ու
շատ վճիռ ներ:

Քա ղա քա կան ի մաս տով՝ Ստ րաս բուր գի
դա տա րա նի պրակ տի կան երևան է հա նում հա -
մաեվ րո պա կան մա կար դա կում ժո ղովր դա վա -
րա կան ար ժեք նե րի պաշտ պա նու թյան և խոս -
քի ա զա տու թյան շղար շի ներ քո հա կա ժո ղովըր -
դա վա րա կան քա րոզ չու թյան դեմ պայ քա րի հա -
վա տամ քը: Բուն ի րա վա կան ի մաս տով՝ Եվ րա -
դա տա րա նի նշյալ և մի շարք այլ վճիռ ներ խոս -
քի ա զա տու թյան չա րա շա հում նե րի վե րա բե րյալ
պար տա դիր նշա նա կու թյուն ու նեն Կոն վեն ցիա -

յի ան դամ բո լոր պե տու թյուն նե րի հա մար և կա -
րող են վկա յա կոչ վել ներ պե տա կան մա կար -
դա կում խոս քի ա զա տու թյան չա րա շա հում նե -
րի դեմ ի րա վա կան մի ջոց ներ ձեռ նար կե լիս: 

Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա -
տա րա նը խոս քի ա զա տու թյան շրջա նակ նե րում
անդ րա դար ձել է նաև կեղծ լրատ վու թյա նը:

Ընդ հան րա պես՝ կեղծ լրատ վու թյու նը բնո -
րոշ վում է որ պես լու րեր, ո րոնք դի տա վո րու -
թյամբ հո րին վում են և տա րած վում՝ նպա տակ
ու նե նա լով խա բել ու մո լո րեց նել այլ ան ձանց՝
հա վա տա լու մտա ցա ծին փաս տե րի և կաս կա -
ծե լու ի րա կան հան գա մանք նե րը4: Լ րատ վու -
թյու նը տե ղե կատ վու թյան այն տե սա կն է, ո րը
նպաս տում է հան րա յին բա նա վե ճի ձևա վոր -
մա նը և ազ դում քա ղա քա կան ո րո շում նե րի կա -
յաց ման վրա, ուս տի լու րե րի ար ժա նա հա վա -
տու թյան ազ դե ցու թյու նը հան րա յին-քա ղա քա -
կան կյան քի վրա դժվար է գե րագ նա հա տել:
Եթե մա մու լով ու տե ղե կատ վու թյան այլ մի ջոց -
նե րով տա րած վող լու րե րը կեղծ են, հան րա յին
կար ծի քի ձևա վո րումն ի սկզբա նե խո տան վում
է:

Կեղծ լրատ վու թյան տա րա ծու մը ևս ժո -
ղովր դա վա րու թյան հիմ քե րը խա թա րող ազ դե -
ցու թյուն ու նի, քա նի որ ձևա խե ղում է գա ղա -
փար ներ ստա նա լու և տա րա ծե լու՝ մար դու հիմ -
նա րար սահ մա նադ րա կան ի րա վուն քը և փաս -
տա ցի հա վա սա րա զոր է գրաքն նու թյա նը և ա -
զատ խոս քի այլ սահ մա նա փա կում նե րին, քա -
նի որ էա կան տար բե րու թյուն չկա, թե ան ձին
ար գել վում է լի նել տե ղե կաց ված, թե ան ձին
հրամց վում է բազ մա թիվ և բազ մա պի սի կեղծ
տե ղե կատ վու թյուն. եր կու դեպ քում էլ արդ յուն -
քը մեկն է՝ ան ձի տե ղե կատ վու թյուն ստա նա լու
ի րա վուն քը չի ի րաց վում:

Այս տեղ ևս կեն սու նակ ժո ղովր դա վա րու -
թյու նը են թադ րում է պե տու թյան թի րա խա յին
մի ջամ տու թյուն՝ կար գա վո րե լու լրատ վա դաշտն
այն պես, որ, մի կող մից, չտու ժի մե դիա դաշ տի
ան կա խու թյու նը, իսկ մյուս կող մից՝ պաշտ պան -
վեն հա սա րա կու թյան ան դամ նե րի՝ որ պես տե -
ղե կատ վու թյուն սպա ռող նե րի ի րա վունք նե րը:
Ընդ ո րում՝ պե տու թյան պար տա կա նու թյուն նե -
րը տե ղե կատ վու թյան փո խա նակ ման ար ժա -
նա հա վատ հա մա կարգ ձևա վո րե լու հար ցում
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ճա նաչ վել են Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա -
կան դա տա րա նի կող մից: Մաս նա վո րա պես՝ օ -
րի նակ՝ Դինքն ընդ դեմ Թուր քիա յի գոր ծով
14.09.2010թ. վճռում Եվ րա դա տա րա նը նշել է,
որ պե տու թյուն նե րը պար տա վոր են յու րա քան -
չյուր ան ձի հա մար ստեղ ծել բա րեն պաստ մի -
ջա վայր՝ հան րա յին բա նա վե ճին մաս նակ ցե լու
հա մար: Այս պար տա կա նու թյու նը պա հան ջում
է, որ պե տու թյուն նե րը ե րաշ խա վո րեն բազ մա -
զա նու թյու նը լրատ վա կան հա մա կար գում՝ նե -
րառ յալ ա ջակ ցեն ան կախ և հե տաքն նող, ինչ -
պես նաև՝ այլ լրատ վա մի ջոց նե րին, այդ թվում՝
փաս տերն ստու գող կազ մա կեր պու թյուն նե րին,
կան խեն լրատ վա մի ջոց նե րի սե փա կա նա տի -
րու թյան չա փա զանց կենտ րո նա ցու մը, մե ծաց -
նեն լրատ վա մի ջոց նե րի սե փա կա նու թյան և վե -
րահս կո ղու թյան թա փան ցի կու թյու նը: 

Փաս տո րեն, չնա յած լայ նո րեն տա րած ված
այն մտայ նու թյա նը, թե լի բե րալ ժո ղովր դա վա -
րու թյան պայ ման նե րում պետք է գոր ծի մի նի -
մալ պե տու թյան մո դե լը, ո րի գոր ծու նեու թյունն
ա վե լի շատ պետք է սահ մա նա փակ վի հա մա -
կարգ մամբ, քան կար գա վոր մամբ, ի րա կա նու -
թյունն այն է, որ ի րա կան ա զա տու թյուն, այդ
թվում՝ խոս քի ա զա տու թյուն ու նե նա լու հա մար
հար կա վոր է պե տու թյան մի ջամ տու թյու նը: Տե -
ղե կատ վու թյան տա րաբ նույթ կենտ րոն նե րի
ձևա վո րու մը, տա րաբ նույթ շա հե րի ա ռաջմղու -
մը, աշ խար հա քա ղա քա կան շա հա յին խմբե րի
տե ղե կատ վա կան էսքս պան սիան գոր ծոն ներ
են, ո րոնց պե տու թյու նը ոչ թե պետք է վե րա -
բեր վի որ պես պա սիվ դի տորդ կամ ա ռա վե լա -
գույ նը՝ ար բիտր, այլ՝ ին քը պետք է օ րենսդ րա -
կան և վար չա կան մի ջոց նե րով պաշտ պա նի իր
ինք նիշ խա նու թյան ներ քո գտնվող տե ղե կատ -
վա կան տա րած քը կեղծ լրատ վու թյու նից, որ -
պես զի գա ղա փար նե րի մրցակ ցու թյու նը և տե -
ղե կույ թի շրջա նա ռու թյու նը տե ղի ու նե նան բնա -
կա նո րեն ու ի րա վա չա փո րեն, և չ խա թար վի
հան րա յին կար ծի քի ձևա վոր ման կա ռու ցա կար -
գը:

Ընդ ո րում՝ թե՛ ա տե լու թյան խոս քի և թե՛
կեղծ լրատ վու թյան դեմ հան րա յին ու պե տա -
կան մա կար դակ նե րում արդ յու նա վետ պայ քար
մղե լու հա մար հարկ է պար զել խոս քի ա զա -
տու թյան չա րա շահ ման վե րոնշ յալ դրևո րում նե -
րից յու րա քանչ յուր ա ռան ձին դեպ քի ման րա -
մաս նե րը. ով է կա տա րո ղը, ո րոնք են ե ղել ա -

տե լու թյան խոս քի կամ կեղծ լրատ վու թյան շար -
ժա ռիթն ու նպա տա կը, ե ղել են արդ յոք պատ -
վի րա տու ներ, և ով քեր են ե ղել նրանք, ե թե
այդ պի սիք բա ցա հայտ վեն: 

Որ պես կա նոն՝ ա տե լու թյան խոս քի կամ
կեղծ լրատ վու թյան դեպ քե րը ե զա կի և մե կու սի
չեն լի նում, այլ ու նե նում են կազ մա կերպ վա ծու -
թյան և հա մա կարգ վա ծու թյան ո րո շա կի աս -
տի ճան ու հե տապն դում են ո րո շա կի քա ղա քա -
կան շա հեր, հետևա բար՝ պայ քա րը դրանց դեմ
պետք է վար վի պե տա կան մա կար դա կով՝ գի -
տակ ցե լով, որ ժո ղովր դա վա րու թյու նը չի կա -
րող նույ նաց վել ա մե նա թո ղու թյան հետ, իսկ
պե տու թյան կող մից ա զա տու թյան հան դուր -
ժումն ու խրա խու սու մը չպետք է հա վա սա րեց -
վեն պե տա կան ինս տի տուտ նե րի թու լու թյան
կամ ան կեն սու նա կու թյան հետ: Ժո ղովրդ ավա -
րա կան լե գի տի մու թյուն ու նե ցող պե տա կան իշ -
խա նու թյունն ու նի լե գի տիմ ու ժի կի րառ ման մե -
նաշ նորհ հա կաի րա վա կան և հա կա հա սա րա -
կա կան բո լոր գոր ծո ղու թյուն նե րի դեմ, և իր ու -
ժա յին զի նա նո ցից օգտ վե լուց վա րա նե լը կա -
րող է հան րա գու մա րում խիստ բա ցա սա կան
հետևանք ներ ու նե նալ ժո ղովր դա վա րա կան սահ -
մա նադ րա կան կար գի բնա կա նոն գոր ծառ ման
հա մար և ան գամ հան գեց նել ժո ղովր դա վա րա -
կան քա ղա քա կան ռե ժի մի փո փո խու թյան:

Խոս քի ա զա տու թյան չա րա շա հում նե րը
հետ հե ղա փո խա կան Հա յաս տա նում

Թավշ յա հե ղա փո խու թյամբ Հա յաս տա նում
սկիզբ է ա ռել քա ղա քա կան ռե ժի մի խոր քա յին
փո խա կերպ ման գոր ծըն թաց: Կոն սո լի դաց ված
ավ տո րի տա րիզ մից ան ցում է կա տար վում դե -
պի ժո ղովր դա վա րու թյուն: Ընդ հան րա պես՝ ռե -
ժի մա յին տրան զի տի կարևոր ցու ցիչ նե րից է
խոս քի ա զա տու թյան վի ճա կը: Այս հար ցում Հա -
յաս տա նում, թերևս, գրանց վել է ա մե նան կա -
տե լի ա ռա ջըն թաց նե րից մե կը. լրատ վա կան
դաշ տում, սո ցիա լա կան ցան ցե րում, հե ռուս տա -
տե սու թյան և ռա դիո յի ո լորտ նե րում տե ղի է ու -
նե ցել ան նա խա դեպ ա զա տա կա նա ցում: Պե -
տու թյու նը գործ նա կա նում հրա ժար վել է տե ղե -
կատ վա կան հոս քե րը վե րահս կե լու պրակ տի -
կա յից ու վե րած վել տե ղե կատ վու թյուն ար տադ -
րող և տա րա ծող լոկ բազ մա թիվ սուբ յեկտ նե -
րից մե կի, ո րը մրցակ ցում է տե ղե կատ վու թյան
այլ պրո վայ դեր նե րի հետ՝ սե փա կան գա ղա -
փար նե րը հան րու թյանն ա վե լի մատ չե լի և գ -
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րա վիչ դարձ նե լու և հան րա յին օ րա կարգ ձևա -
վո րե լու հա մար: Պա տա հա կան չէ, որ խոս քի
ա զա տու թյան մի ջազ գա յին ցու ցիչ նե րով Հա -
յաս տա նը գրան ցել է էա կան բա րե լա վում5:

Խոս քի ա զա տու թյան ո լոր տում գրանց ված
ա ռա ջըն թա ցը դրսից հետևող նե րի հա մար, բնա -
կա նա բար, ցու ցա նում է Թավշ յա հե ղա փո խու -
թյու նից հե տո ժո ղովր դա վա րու թյան հիմ նա կան
կա ռու ցա կար գե րի ամ րապնդ ման ուղ ղու թյամբ
Հա յաս տա նի հաս տա տուն վե րել քը և քա ղա -
քա կան իշ խա նու թյան կամ քը՝ Հա յաս տա նը
դարձ նել ի րա վամբ լի բե րալ-ժո ղովր դա վա րա -
կան պե տու թյուն: Սա կայն երկ րի ներ սում տի -
րող ի րա վի ճա կը եր կա կի տպա վո րու թյուն է
թող նում: Մի կող մից՝ ի րոք, Հա յաս տա նում
խոսքն ա զատ է, քան երբևէ, սա կայն, մյուս
կող մից՝ լրատ վա կան դաշ տում և հան րա յին
կար ծի քի ձևա վոր ման մյուս հար թակ նե րում, օ -
րի նակ՝ հա մա ցան ցում, իշ խող քա ղա քա կան
վար չա կազ մը քիչ է ներ կա յաց ված և էա պես
զի ջում է քա ղա քա կան ու լրատ վա կան մյուս
կենտ րոն նե րին, ո րոնք գե րա զան ցա պես պատ -
կա նում են նա խորդ իշ խա նա կան վար չա կազ -
մին կամ նրա հետ փոխ կա պակց ված ան ձանց:
Որպես արդ յունք՝ թվում է, թե մա մու լի և հա մա -
ցան ցի ա զա տու թյու նը ոչ միայն կամ ոչ այն -
քան իշ խող վար չա կազ մի դե մոկ րա տա կան ու -
ժի առ հա վատչ յան է, որ քան նրա թու լու թյան
ար գա սի քը: 

Տե ղե կատ վա կան դաշ տում ռե սուր սա յին
նման ա նո մալ ան հա վա սա րակշ ռու թյուն իշ խա -
նա կան և ընդ դի մա դիր սեգ մենտ նե րի միջև՝
հօ գուտ վեր ջին նե րիս, ա ռերևույթ աշ խա տե լով
Հա յաս տա նի ժո ղովր դա վա րա կան վար կա նի -
շի օգ տին, եր կա րա ժամ կետ հե ռան կա րում կա -
րող է հայ կա կան դե մոկ րա տիա յի հա մար ու նե -
նալ բա ցա սա կան հետևանք ներ, ին չի սաղ մերն
այ սօր ար դեն նկա տե լի են. իշ խա նու թյան ե -
կած վար չա կազ մը՝ վար չա պե տի գլխա վո րու -
թյամբ, ինչ պես նաև՝ Թավշ յա հե ղա փո խու թյան
և ժո ղովր դա վա րու թյան գա ղա փար նե րը, հայտն -
վել են տե ղե կատ վա կան-քա րոզ չա կան գրո հի
թի րա խում, և հենց նյու թա կան ու մարդ կա յին

ռե սուրս նե րի քա նա կա կան և ա ռան ձին դեպ -
քե րում նաև ո րա կա կան ա ռա վե լու թյան շնոր -
հիվ՝ հա կաիշ խա նա կան շրջա նակ նե րն սկսել
են գոր ծել ոչ թե ժո ղովր դա վա րա կան դա սա -
կան քա ղա քա կան պայ քա րի կա նոն նե րով, ո -
րոնք են թադ րում են թե կուզ և հա ճախ կոշտ,
սա կայն դե մոկ րա տա կան ար ժե բա նու թյան շրջա -
նա կում տե ղա վոր վող մրցակ ցու թյան սկզբունք -
ներ, այլ, փո խա րե նը՝ գե նե րաց նում են ա տե լու -
թյան խոսք և կեղծ տե ղե կատ վու թյուն իշ խող
քա ղա քա կան թի մի և ժո ղովր դա վա րա կան ար -
ժեք նե րի մա սին ընդ հան րա պես (վար չա պե տին
և նրա ըն տա նի քին ան վա նար կող կեղծ տե ղե -
կու թյուն նե րի շա րու նա կա կան տա րա ծում, պե -
տա կան պաշ տո նա տար ան ձանց անձ նա կան
բնույ թի տե ղե կատ վու թյան ա նօ րի նա կան հա -
վա քագ րում և հրա պա րա կում, ժո ղովր դա վա -
րու թյան և մար դու ի րա վունք նե րի վնա սա կա -
րու թյան մա սին թե զե րի շրջա նա ռու թյուն, կեղծ
օ գա տե րե րի և ան գամ ի րա կան գոր ծիչ նե րի
կող մից նշյալ թի րախ նե րին ուղղ ված ոչ ցեն զու -
րա յին մեկ նա բա նու թյուն նե րի տա րա ծում, Հա -
յաս տա նի սո ցիալ-տնտե սա կան վի ճա կի մա -
սին կեղծ և հա սա րա կու թյան շրջա նում անվըս -
տա հու թյուն ու խու ճապ ստեղ ծե լու նպա տակ
հե տապն դող լու րե րի սպրդում, ան գամ՝ Հայաս -
տա նի մի ջազ գա յին վար կին և անվ տան գու թյա -
նը հար վա ծող կեղծ տե ղե կույ թի հրա պա րա -
կում, վար չա պե տի և նրա քա ղա քա կան թի մի,
ինչ պես նաև՝ հե ղա փո խու թյան կողմ նա կից նե -
րի նկատ մամբ վի րա վո րա կան, հայ հո յա խառն
և ս պառ նա լից խոս քի տա րա ծում և այլն):

Ակն հայտ է, որ ա տե լու թյան խոս քի և կեղծ
լրատ վու թյան հետևո ղա կան կի րա ռումն ու նի
կազ մա կերպ վա ծու թյան ու հա մա կարգ վա ծու -
թյան այն պի սի մա կար դակ, որ որևէ կաս կած
չկա նման քա րոզ չու թյան քա ղա քա կան և ուղ -
ղորդ ված բնույ թի վե րա բեր յալ: Բայց քա ղա քա -
կան մո տի վաց վա ծու թյան բա ցա կա յու թյան պա -
րա գա յում ան գամ խոս քի ա զա տու թյան զանգ -
վա ծա յին չա րա շա հում նե րը, ո րոնց հան րու -
թյունն ա մե նօր յա ռե ժի մով ա կա նա տես է լի -
նում, էա կան վնաս են հասց նում պե տա կան
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5 Լրագրողներ առանց սահմանների (Reporters without borders) կազմակերպության կողմից հրապարակված 2019
թվականի Մամուլի ազատության համաշխարհային ցուցանիշային աղյուսակում Հայաստանը զբաղեցրել է 61-րդ
հորիզոնականը՝ շուրջ 180 երկրի շարքում՝ բարելավելով իր ցուցանիշը 19 կետով, ըստ «Freedom House» միջազգային
իրավապաշտպան կազմակերպության 2019թ. զեկույցի՝ Հայաստանը դասվել է ազատ համացանցով պետությունների
շարքը, և այլն:
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ին տի տուտ նե րի հան րա յին վար կա նի շի և, ի
վեր ջո՝ նաև ժո ղովր դա վա րա կան սահ մա նադ -
րա կան կար գի լե գի տի մու թյան վրա: Հայտ նի
է, որ պե տա կան ինս տի տուտ նե րի լե գի տի մու -
թյու նը խարսխ ված է ո րո շա կի ու ժա յին և հո գե -
բա նա կան բա ղադ րիչ նե րի վրա, այն է՝ հա սա -
րա կու թյան անվ տան գու թյու նը՝ նե րառ յալ տե -
ղե կատ վա կան անվ տան գու թյու նը պաշտ պա -
նե լու՝ պե տու թյան կա րո ղու նա կու թյան և, որ ոչ
պա կաս կարևոր է՝ պե տու թյան ու ժի հան րա յին
գի տակց ման վրա: Վեր ջին նե րիս քայ քա յու մը
լուրջ սպառ նա լիք է ցան կա ցած քա ղա քա կան
ռե ժի մի պայ ման նե րում գոր ծող պե տու թյան հա -
մար: Հետևա բար՝ պե տու թյու նը պար տա վոր է
ձեռ նար կել ո րո շա կի մի ջոց ներ՝ խոս քի ա զա -
տու թյան լե գի տիմ սահ ման նե րը գծե լու և հան -
րա յին հա մե րաշ խու թյա նը սպառ նա ցող տե ղե -
կատ վա կան գրո հը կա սեց նե լու ուղ ղու թյամբ:
Ընդ ո րում՝ պե տու թյու նը բո լոր դեպ քե րում պետք
է մնա ժո ղովր դա վա րու թյան ար ժե բա նու թյան
շրջա նա կում, որ ձեռ նարկ վող մի ջոց ներն ու նե -
նան հան րա յին անհ րա ժեշտ ա ջակ ցու թյուն և
լե գի տի մու թյուն: Միա ժա մա նակ՝ այդ մի ջոց նե -
րը պետք է լի նեն բա վա կա նա չափ հա տու, ու -
նե նան ինս տի տու ցիո նալ կա յու նու թյուն և ուղղը -
ված լի նեն ոչ միայն ա տե լու թյան խոս քի և կեղծ
լրատ վու թյան ըն թա ցիկ դրսևո րում նե րի չե զո -
քաց մա նը, այլև՝ տե ղե կատ վա կան մի ջա վայ րի
վե րա փոխ մանն ու լրատ վա կան գոր ծու նեու -
թյան նոր մշա կույ թի ձևա վոր մա նը: Միայն այս
գոր ծոն նե րի հա մա լիր հաշ վա ռու մը թույլ կտա
ի րա վամբ ար ձա նագ րել մնա յուն արդ յունք ներ՝
հա մա ժա մակ յա կեր պով ի ցույց դնե լով Հա -
յաս տա նի Հան րա պե տու թյան՝ որ պես ժո ղովըր -
դա վա րա կան պե տու թյան կեն սու նա կու թյու նը:

Հա վե լենք, որ ներ կա յումս ա պա տե ղե կա -
տվու թյան և ա տե լու թյան խոս քի դեմ ի րա վա -
կան մի ջոց նե րը հատ վա ծա կան են և ոչ հետևո -
ղա կան՝ սահ մա նա փակ վե լով վի րա վո րան քի և
զրպար տու թյան հա մար կոնկ րետ ան ձի դա -
տա կան պաշտ պա նու թյամբ և ա ռան ձին դեպ -
քե րում քրեա կան գոր ծե րի հա րուց մամբ՝ ան ձի
կյան քին կամ ա ռող ջու թյա նը, ինչ պես նաև՝ ան -
ձի գույ քին վնաս հասց նե լու ի րա կան սպառ նա -
լի քի և մի շարք այլ հան ցա կազ մե րով, ո րոնք
կրկին ուղղ ված են միայն ո րո շա կի ան ձի կամ
ան ձանց խմբի պաշտ պա նու թյա նը, սա կայն հա -
մա կար գա յին ա ռու մով խնդրին լու ծում չեն տա -

լիս: Հետևա բար՝ խիստ ար դիա կան է ո լոր տի
արդ յու նա վե տու թյան բարձ րաց ման նպա տա -
կով թի րա խա յին քայ լե րի կա տա րու մը: Ա հա՛
դրան ցից մի քա նի սը:

Նախ և ա ռաջ՝ հար կա վոր է վե րա նա յել
«Զանգ վա ծա յին լրատ վու թյան» մա սին օ րեն -
քը, ո րի կար գա վո րում նե րը հնա ցել են և չեն
հա մա պա տաս խա նում լրատ վու թյան հա մա կար -
գում տե ղի ու նե ցած տեխ նո լո գիա կան փո խա -
կեր պում նե րին: Խ րա խու սե լի է, որ այդ օ րեն -
քում ար դեն իսկ կա տար վել են ո րո շա կի փո -
փո խու թյուն ներ, և ընդ լայն վել է զանգ վա ծա յին
լրատ վու թյան մի ջո ց հաս կա ցու թյու նը՝ ընդգըր -
կե լով ոչ միայն տպա գիր մա մու լը, այլև՝ հա մա -
ցան ցա յին լրատ վա կան կայ քե րը, ո րոնք այ սօր
ար տադ րում են լրատ վա կան կոն տեն տի գե -
րակշ ռող մա սը։ Միևնույն ժա մա նակ՝ օ րեն քով
հստա կեց ված չեն հա մա ցան ցա յին լրատ վա մի -
ջոց նե րի գոր ծու նեու թյան բա րե վար քու թյան վե -
րահս կո ղու թյան կա ռու ցա կար գե րը։ Օ րի նակ՝
ել նե լով խնդրո ա ռար կա լրատ վա մի ջոց նե րի է -
լեկտ րո նա յին բնույ թից՝ նրանց գոր ծու նեու թյու -
նը վե րահս կե լու լիա զո րու թյու նը կա րե լի է վե -
րա պա հել Հե ռուս տա տե սու թյան և ռա դիո յի
հանձ նա ժո ղո վին։ 

Հար կա վոր է նաև ի րա վա կան գոր ծի քա -
կազ մով մե ծաց նել հե ռուս տա տե սա յին, ռա դիո
և հա մա ցան ցա յին լրատ վա մի ջոց նե րի պա տաս -
խա նատ վու թյու նը տա րած վող տե ղե կատ վու -
թյան ար ժա նա հա վա տու թյան և բա րեկր թու -
թյան հա մար՝ հա մա պա տաս խան ի րա վա կան
սանկ ցիա նե րի տես քով՝ ընդ հուպ մինչև լրա -
տվա մի ջո ցի գոր ծու նեու թյան դա դա րե ցում:

Հարկ է նաև «Զանգ վա ծա յին լրատ վու -
թյան մա սին» օ րեն քում ամ րագ րել սո ցիա լա -
կան մե դիա յի, այ սինքն՝ մեզ հայտ նի սո ցիա լա -
կան ցան ցե րի ինս տի տու տը, որ տեղ տար բեր
մի ջոց նե րով (ստա տուս ներ, բլո գեր, խմբեր և
այլն) տե ղի է ու նե նում լրատ վու թյան տա րա -
ծում։ Հար կա վոր է նաև ուր վագ ծել սո ցիա լա -
կան մե դիա յի մո նի թո րին գի և ի րա վա կան ու է -
թի կա կան պա տաս խա նատ վու թյան գոր ծուն
կա ռու ցա կար գեր։ Սո ցիա լա կան մե դիան, թերևս,
ոչ պա կաս կամ եր բեմն ա ռա վել ազ դե ցիկ լրա -
տվա կան պրո վայ դեր է, քան տպա գիր և հա -
մա ցան ցա յին լրատ վա կան մի ջոց նե րը, և այ -
սօր Հա յաս տա նում, ինչ պես նաև՝ այլ պե տու -
թյուն նե րում ա տե լու թյան խոս քի և ա պա տե ղե -
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կատ վու թյան տա րած ման ազ դե ցիկ մի ջոց նե -
րից մե կն է։ «Facebook», «Twitter» և այլ սո ցիա -
լա կան ցան ցերն ու նեն մի լիար դա վոր օգ տա -
տե րեր, և ակն հայտ է, որ պատ շաճ վե րահս կո -
ղու թյան բա ցա կա յու թյան պայ ման նե րում կա -
րող են դառ նալ ոչ միայն լրատ վա կան մե քե նա -
յու թյուն նե րի, այլև՝ լուրջ սո ցիա լա կան կա տակ -
լիզմ նե րի պատ ճառ։ 

Ա տե լու թյան խոս քի և ա պա տե ղե կատ վու -
թյան դեմ պայ քա րը կա րող է արդ յու նա վետ
դարձ նել է լեկտ րո նա յին բո լոր լրատ վա մի ջոց -
նե րի ի րա կան սե փա կա նա տե րե րի բա ցա հայտ -
ման պար տա կա նու թյան սահ մա նու մը, ինչի
շնոր հիվ՝ հան րու թյու նը կտե ղե կա նա, թե ո՛ր
լրատ վա մի ջոցն ում է պատ կա նում, և կ կա րո -
ղա նա տե ղե կատ վու թյան աղբ յուր նե րի միջև
գի տակց ված ընտ րու թյուն կա տա րել: 

Վե րոն շյա լից բա ցի՝ կա րե լի է մտա ծել օ -
րեն քով զանգ վա ծա յին լրատ վու թյան մի ջոց նե -
րը միա վո րող մաս նա գի տա կան, ինք նա կա ռա -
վար վող մարմ նի ստեղծ ման մա սին՝ ՀՀ փաս -
տա բան նե րի պա լա տի օ րի նա կով, ո րը կըն դու -
նի լրագ րո ղա կան է թի կա յի պար տա դիր կա -
նոն ներ, կվե րահս կի դրանց պահ պա նու մը լրա -
գրող նե րի և լրատ վա մի ջոց նե րի կող մից և կար -
գա պա հա կան տույ ժե րի կեն թար կի կար գա -
զանց լրատ վա կան նե րին և լրագ րող նե րին:
Նման կերպ կա պա հով վի լրատ վա մի ջոց նե րի
և լրագ րող նե րի կող մից ոչ միայն ֆոր մալ ի րա -
վա կան կա նոն նե րի պահ պա նու մը, ո րոնք հա -
ճախ ուղ ղա կիո րեն չեն ա ղերս վում լրատ վա -
կան պրո դուկ տի ո րա կի հետ, այլև կզարգաց -
վեն ի րա վա կան նա խադր յալ նե րը լրագ րո ղի
մաս նա գի տու թյան է թի կա յի և ո րա կա կան չա -
փա նիշ նե րի ձևա վոր ման ու պահ պան ման հա -
մար: Ընդ ո րում՝ նշյալ կա ռու ցա կար գի ժո ղո -
վըր դա վա րա կան բնույ թը պայ մա նա վոր ված է
այն հանգամանքով, որ նշյալ մաս նա գի տա կան
կա ռույ ցը ստեղծ վում է հենց լրատ վա մի ջոց նե -
րի և լրագ րող նե րի կող մից, և բո լոր գոր ծա -
ռույթ ներն ի րա կա նաց նում է հենց մե դիա հան -
րույ թից ստաց ված ման դա տի ու ժով:

Այ սօր Հա յաս տա նում գոր ծում է նմա նա -
տիպ կա ռույց՝ Զանգ վա ծա յին լրատ վությսն մի -
ջոց նե րի է թի կա յի դի տորդ մար մի նը, ո րը, սա -
կայն, չու նի բա վա րար գոր ծի քա կազմ և լրա -
գրո ղա կան ու լրատ վա կան դաշ տում բա վա կա -

նա չափ հե ղի նա կու թյուն՝ ա պա հո վե լու հա մար
ԶԼՄ-նե րի գոր ծու նեու թյան օ րի նա կա նու թյունն
ու բա րե վար քու թյու նը՝ նե րառ յալ իր ըն դուն ած
ո րո շում նե րի պատ շաճ կա տա րու մը հա մա պա -
տաս խան լրատ վա մի ջոց նե րի կամ լրագ րող նե -
րի կող մից՝ հաշ վի առ նե լով նաև լրատ վա կան
ու լրագ րո ղա կան գոր ծու նեու թյուն հաս կա ցու -
թյու նում կա տար ված և կա տար վե լիք օ րենսդ -
րա կան փո փո խու թյուն նե րը, ո րոնք թե լադր ված
են տեխ նո լո գիա կան մի ջոց նե րի զար գաց մամբ։

Հարկ է նշել, որ նմա նա տիպ գոր ծուն և
կա րո ղու նակ կազ մա կեր պու թյուն ներ գոր ծում
են բազ մա թիվ եվ րո պա կան պե տու թյուն նե րում: 

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նը, վե րա -
դառ նա լով ժո ղովր դա վա րա կան պե տու թյուն -
նե րի ա կումբ, սկսել է ոչ միայն քա ղել հա մընդ -
հա նուր ա զա տա կա նաց ման դրա կան արդ յունք -
նե րը, այլև բախ վում է ա զա տու թյան հա կա ռակ
կող մին՝ ա մե նա թո ղու թյան և ամ բո խա վա րու -
թյան վտան գա վոր երևույ թին, ո րը նկա տե լիո -
րեն հրահր վում է ո րո շա կի հան րա յին ու քա ղա -
քա կան շրջա նակ նե րի կող մից՝ ա մենևին ոչ ժո -
ղովր դա վա րա կան նպա տակ նե րով: Միևնույն
ժա մա նակ՝ դրա նից պետք չէ չա փա զանց մտա -
հոգ վել և վախ ճա նա բա նա կան եզ րա հան գում -
ներ կա տա րել. ժո ղովր դա վա րու թյունն ու ա զա -
տա կա նու թյու նը են թադ րում են մտքե րի ու գա -
ղա փար նե րի ա նընդ հատ շրջա նա ռու թյուն և
մրցակ ցու թյուն, ին չը չի կա րող չու նե նալ ստվե -
րա յին կող մեր և բա ցա սա կան դրսևո րում ներ,
չա րա շա հում ներ: Պար զա պես պե տու թյու նը
պետք է հետևի ու հա մար ժեք հա կազ դող մի -
ջոց ներ ձեռ նար կի հան րա յին շա հին վտանգ
սպառ նա ցող գործընթացները կան խե լու ուղ -
ղու թյամբ՝ տվյալ պա րա գա յում ստեղ ծե լով
ինստի տու ցիո նալ պայ ման ներ և հան րա յին մի -
ջա վայր, որն ան հան դուր ժող կլի նի կեղծ լրատ -
վու թյան և ա տե լու թյան խոս քի հան դեպ:

Հա յաս տա նի հե ղա փո խա կան կա ռա վա -
րու թյու նը պետք է լի նի հան դուր ժող, բայց ո՛չ
հա ճո յա ցող՝ ըստ անհ րա ժեշ տու թյան զու գա -
կցե լով մտրա կի ու թխ ված քաբ լի թի քա ղա քա -
կա նու թյու նը: Միայն այդ պես է հնա րա վոր խթա -
նել ա զա տու թյու նը, սա կայն վճռա կան լի նել
Թավշ յա հե ղա փո խու թյան ար ժեք նե րը կա պի -
տա լի զաց նե լու և անշր ջե լի դարձ նե լու հար ցե -
րում:
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ԳՈՌ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ
Իրավաբանական գիտությունների դոկտոր (Բեռլին),
կառավարման գիտությունների մագիստրոս (Շպայեր),
Հագենի Համալսարանի Գերմանական և եվրոպական
սահմանադրական և վարչական իրավունքի,
ինչպես նաև՝ միջազգային իրավունքի ամբիոնի դոցենտ,
Բեռլինի Տնտեսագիտության և իրավունքի ինստիտուտի 
Ոստիկանության և անվտանգության կառավարման բաժնի դոցենտ

ՅՈԹ ՏԱՐԱԾՎԱԾ ՍԽԱԼ ՔՐԵԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՄԱՍԻՑ

Սույն հոդ վա ծում քննարկ վում են յոթ տա րած ված սխալ ներ քրեա կան ի րա վուն քի ընդ հա նուր մա սից,
ո րոնք հա ճախ թույլ են տրվում և՛ ու սա նող նե րի, և՛ գործնական ի րա վա բան նե րի կող մից։ Մաս նա վո րա պես՝
ներ կա յաց վում են այ լընտ րան քա յին պատ ճա ռա կա նու թյա նը, «խղճա հա րու թյու նից կա տար ված սպա նու -
թյան» դեպ քե րում ա ռա ջին հան ցա գոր ծի պա տաս խա նատ վու թյա նը, հան ցա փոր ձին և հան ցա գոր ծու թյու -
նից կա մո վին հրա ժար վե լուն, ե րաշ խա վո րի կար գա վի ճա կին, հան ցա գոր ծու թյուն կա տա րե լուն տու ժո ղի
հա մա ձայ նու թյա նը և անհ րա ժեշտ պաշտ պա նու թյան ի րա վուն քին վե րա բե րող պրոբ լեմ նե րը։ Նշ ված պրո -
բլեմ նե րից յու րա քանչ յու րը պար զա բան վում է փոքր խնդիր նե րի օգ նու թյամբ, այ նու հետև հա կիրճ ամ փոփ -
վում են ա ռա վել կարևոր հետևու թյուն նե րը։
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СЕМЬ РАСПРОСТРАНЕННЫХ ОШИБОК ИЗ ОБЩЕЙ ЧАСТИ УГОЛОВНОГО ПРАВА

В этой статье обсуждаются семь распространенных ошибок из общей части уголовного права,
которые часто совершаются как студентами, так и практиками. В частности, рассматриваются проблемы,
связанные с альтернативной причинностью, уголовной ответственностью первого преступника в случаях
«убийства по милости», покушением на преступление и отказом от покушения, положением гаранта,
оправдывающим согласием на совершение преступления и правом на необходимую оборону. Каждая из
упомянутых проблем объясняется с помощью небольших примеров, а затем кратко резюмируются
наиболее важные выводы.
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SEVEN COMMON MISTAKES FROM THE GENERAL PART OF CRIMINAL LAW

This article discusses the seven common mistakes from the general part of criminal law which are
fequently made by both students and practitioners. In particular, the problems relating to the alternative
causality, the criminal liability of the first-time offender in the “mercy killing cases”, the attempt to commit an
offence and the withdrawal from the criminal attempt, the role of safety guarantor, the justifying consent and the
right to self-defence are addressed. The problems mentioned are each explained with the help of small cases,
followed by a short summary of the main findings.
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ԱՐՄԻՆԵ ԱՂԱՍՅԱՆ 
ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիրի ակադեմիայի 
քրեական իրավունքի և քրեաբանության ամբիոնի ասիստենտ, 
ոստիկանության ավագ լեյտենանտ 

ԹՄՐԱՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԵՎ ՀՈԳԵՄԵՏ (ՀՈԳԵՆԵՐԳՈՐԾՈՒՆ) ՆՅՈՒԹԵՐԻ ԱՊՕՐԻՆԻ
ՇՐՋԱՆԱՌՈՒԹՅԱՆ ՀԱԿԱԶԴՄԱՆ ՈՐՈՇ ՀԱՐՑԵՐԻ ՇՈՒՐՋ

Հոդ վա ծում մատ նանշ վել են այն փաս տե րը, ո րոնք, թմրա մի ջոց նե րի և հո գե մետ (հո գե ներ գոր ծուն)
նյու թե րի ա պօ րի նի շրջա նա ռու թյան ծա վալ նե րով և ա ճի մի տում նե րով պայ մա նա վոր ված՝ լուրջ վտանգ են
ներ կա յաց նում մարդ կանց ա ռող ջու թյան և բա րե կե ցու թյան հա մար և բա ցա սա կան ազ դե ցու թյուն են ու նե -
նում հա սա րա կու թյան ի րա վա կան ու բա րո յա կան ինս տի տուտ նե րի վրա։

Ձգ տե լով վե րաց նել թմրա մի ջոց նե րի և հո գե մետ (հո գե ներ գոր ծուն) նյու թե րի չա րա շա հում նե րի հիմ -
նախնդ րի ար մա տա կան պատ ճառ նե րը՝ հոդ վա ծում ա ռա ջարկ վել է վերս տին քրեա կա նաց նել դրանց ապ -
օ րի նի գոր ծա ծու մը։

Բա նա լի բա ռեր. թմ րա մի ջոց, հո գե մետ (հո գե ներ գոր ծուն) նյու թեր, քրեա կա նա ցում, թմրա բիզ նես,
թմրա մի ջո ցի գոր ծա ծում, թմրա մի ջո ցի և հո գե մետ (հո գե ներ գոր ծուն) նյու թե րի ա պօ րի նի շրջա նա ռու -
թյուն:

АРМИНЕ АГАСЯН
Учебный ассистент кафедры уголовного права и криминологии
Академии Образовательного комплекса полиции Республики Армения,
старший лейтенант полиции

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ НЕЗАКОННОМУ ОБОРОТУ НАРКОТИЧЕСКИХ
СРЕДСТВ И ПСИХОТРОПНЫХ (ПСИХОАКТИВНЫХ) ВЕЩЕСТВ

В статье указываются факты, которые, в связи с ростом и масштабами незаконного оборота
наркотиков и психоактивных веществ, представляют собой серьезную угрозу для здоровья и благополучия
людей и могут иметь негативное влияние для основы правовых и нравственных институтов общества.
Стремлясь устранить первопричины проблем злоупотребления наркотических средств и психотропных
веществ, в статье предложено вновь криминализировать употребление наркотиков.

Ключевые слова: наркотики, психотропные (психоактивные) вещества, криминализация, наркобизнес,
наркотическая зависимость, незаконный оборот наркотиков и психотропных (психоактивных) препаратов.

ARMINE AGHASYAN
Training Assistant of the Criminal Law and Criminology,
Academy of the Educational Complex of the RA Police,
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ON SOME ISSUES OF COUNTERACTION OF DRUG AND PSYCHOTROPIC (PSYCHOACTIVE) 
SUBSTANCES ILLEGAL CIRCULATION

The article points out the facts which due to the growth and size of illegal circulation of drugs and
psychoactive substance, pose a serious threat to people’s health and well-being and have a negative impact on
the legal and moral institutions of the society.

In an effort to eliminate the root causes of the problems of drugs and psychotropic substances trafficking,
the article proposes to re-criminalize drug use.

Keywords: drugs, psychotropic (psychoactive) substances, criminalization, drug business, drug usage,
drug and psychotropic (psychoactive) substances illegal circulation.
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ԳԵՎՈՐԳ ԲԱՐՍԵՂՅԱՆ
Ար դա րա դա տու թյան ա կա դե միա յի գի տա հե տա զո տա կան և
ծ րագ րա մե թո դա կան աշ խա տանք նե րի կազ մա կերպ ման բաժ նի մաս նա գետ,
Երևա նի պե տա կան հա մալ սա րա նի ի րա վա գի տու թյան
ֆա կուլ տե տի մա գիստ րա տու րա յի ա ռա ջին կուր սի ու սա նող

ԱՐՀԵՍՏԱԿԱՆ ԲԱՆԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՔՐԵԱԿԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ. ՏԵՍԱԿԱՆ ԵՎ
ԿԻՐԱՌԱԿԱՆ ԱՍՊԵԿՏՆԵՐ

Մարդ կու թյու նը կանգ նած է մի դա րա շե մի, երբ ար հես տա կան բա նա կա նու թյան օգ տա գործ ման հո -
րի զոն նե րի ընդ լայ նու մն արդ յու նա բե րա կան նոր հե ղա փո խու թյուն է սան ձա զեր ծում։ Հոդ վա ծում վեր լուծ -
վել են ար հես տա կան բա նա կա նու թյան վար քագ ծի քրեաի րա վա կան արժևոր ման հար ցե րը։ Հնա րա վոր է
թվում ար հես տա կան բա նա կա նու թյան ստեղծ ման ու շա հա գործ ման հա մար գոր ծու նեու թյան ստան դար -
տաց ման և սեր տի ֆի կաց ման հա մա կար գի ստեղ ծու մը։ Հա տուկ ու շադ րու թյուն է դարձ վել ար հես տա կան
բա նա կա նու թյա նն ի րա վա սուբ յեկ տու թյամբ օժ տե լու հար ցին:

Բա նա լի բա ռեր. ար հես տա կան բա նա կա նու թյուն, տեխ նո լո գիա կան սին գուլ յա րու թյուն, ի րա վա սուբ -
յեկ տու թյուն, քրեա կան պա տաս խա նատ վու թյուն, ի րա վա կան ֆիկ ցիա, ար հես տա կան բա նա կա նու թյան
պա տաս խա նատ վու թյուն, ար հես տա կան բա նա կա նու թյան կի րառ մամբ հան ցա գոր ծու թյուն ներ, հա մա -
կարգ չա յին տե ղե կատ վու թյան դեմ ուղղ ված հան ցանք ներ։

ГЕВОРГ БАРСЕГЯН
Специалист отдела по организации научно-исследовательских
и программно-методических работ Академии юстиции,
студент первого курса магистратуры юридического факультета
Ереванского государственного университета

УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И 
ПРИКЛАДНЫЕ АСПЕКТЫ

Человечество стоит на пороге эпохи, когда расширение горизонтов использования искусственного
интеллекта развязывает новую промышленную революцию. В статье проанализированы вопросы уголов-
но-правовой оценки поведения ис кусственного интеллекта. Видится возможным установление системы
стандартизации и сертификации деятельно сти по созданию и введению в эксплуатацию искусственного
интеллекта. 

Предполагается, что такое решение способно снять ряд существующих сегодня правовых ограниче-
ний, препятствующих активному вовлечению искусственного интеллекта в правовое пространство.

Ключевые слова։ искусственный интеллект, технологическая сингулярность, правосубъектность,
уголовная ответственность, юридическая фикция, ответственность искусственного интеллекта, преступления
с применением искусственного интеллекта, преступления в сфере компьютерной информации.

GEVORG BARSEGHYAN
Legal Specialist at the Unit of Organization of 
Scientific Research and Programmatic-Methodological
Activities of the Academy of Justice.
First year Master student at the Law Faculty
of Yerevan State University

CRIMINAL LIABILITY OF ARTIFICIAL INTELLIGENCE: THEORETICAL AND APPLIED ASPECTS

The humanity is now at the threshold of a new era when a widening use of artificial intelligence will start a
new industrial revolution. Its use inevitably leads to the problem of ethical choice, it gives rise to new legal issues
that require urgent actions. The authors analyze the criminal law assessment of the actions of artificial
intelligence. The authors also consider it possible to establish a system to standardize and certify the activities of
designing artificial intelligence and put ting it into operation.

Keywords։ artificial intelligence, technological singularity, legal personality, criminal liability, legal fiction,
liability of artificial intelligence, crimes with the use of artificial intelligence, cyber-crimes.

Օ
Ր

Ի
Ն

Ա
Կ

Ա
Ն

Ո
Ւ

Թ
Յ

Ո
Ւ

Ն
  №

1
2

1
  2

0
2

1



ԴԱՎԻԹ ՕՀԱՆՅԱՆ
ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիրի ասպիրանտ

«ԳՐԱՎԱՌՈՒԻՆ ՎՆԱՍ ՊԱՏՃԱՌԵԼԸ» ՀԱՆՑԱԿԱԶՄԻ ՀԱՅԵՑԱԿԱՐԳԱՅԻՆ ՄՈՏԵՑՈՒՄՆԵՐԻ
ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

Սույն հոդ վա ծը նվիր ված է «Գրա վա ռուին վնաս պատ ճա ռե լը» հան ցա կազ մի էու թյան բա ցա հայտ մա -
նը: Հոդ վա ծում վեր լուծ վում են սույն հան ցա կազ մի հա յե ցա կար գա յին մո տե ցում նե րը: Այդ վեր լու ծու թյան
արդ յուն քով քննարկ վում են այն օբ յեկտ նե րը, ո րոնք պաշտ պան վում են սույն հան ցա կազ մով: Մաս նա վո -
րա պես՝ հե ղի նա կի կող մից ա ռա ջարկ վում է հան ցա կազ մը տե ղա փո խել տնտե սա կան գոր ծու նեու թյան
դեմ ուղղ ված հան ցա գոր ծու թյուն ներ գլուխ:

Բա նա լի բա ռեր. հան ցա կազմ, գրա վա ռու, գրա վա յին հա րա բե րու թյուն ներ, հա յե ցա կարգ, սե փա կա -
նու թյան ի րա վունք:

ДАВИТ ОГАНЯН
Аспирант Образовательного комплекса полиции Республики Армения

ПРОБЛЕМЫ КОНЦЕПТУАЛЬНЫХ ПОДХОДОВ ПРЕСТУПЛЕНИЯ “ПРИЧИНЕНИЕ УШЕРБА
ЗАЛОГОДЕРЖАТАТЕЛЮ”

Данная статья посвящена раскрытию сущности преступления “Причинение ушерба залогодержадетелю”.
В статье анализируются концептуальные подходы данного преступления. В результате данного анализа
обсуждаются те объекты, которые защищаются данным объектом. В частности, автор предлагает
перевести преступление в преступления против экономической деятельности.

Ключевые слова: состав преступления, залогодержадетель, залоговые отношения, концепт, право
на собственность.

DAVIT OHANYAN
Postgraduate student of Educational Complex of Police of RA

ISSUES OF CONCEPTUAL APPROACHES OF THE CRIME CAUSE DAMAGE TO THE PLEDGEE

This article is devoted to the reaviling the essence of the crime cause damage to the pledgee. In the research
the conceptual approaches of this crime have been analyzed. As a result of that analyze, the objects protected by
this crime are discussesed. The author, particularly, offers to move this crime against economic activity.

Keywords: crime, pledgee, collateral relations, concept, property law.
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ՀՌԻՓՍԻՄԵ ԽԱՉԱՏՐՅԱՆ 
ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիրի ակադեմիայի
քրեական իրավունքի և քրեաբանության ամբիոնի պետ, 
ի. գ. թ., ոստիկանության փոխգնդապետ,

ԱՆՉԱՓԱՀԱՍՆԵՐԻ ՀԱՆՑԱՎՈՐ ԽՄԲԵՐԻՆ ՊՐՈՖԻԼԱԿՏԻԿ ՀԱՇՎԱՌՄԱՆ ՎԵՐՑՆԵԼՈՒ 
ՈՐՈՇ ՀԱՐՑԵՐ

Հոդ վա ծը նվիր ված է ան չա փա հաս նե րի հան ցա վոր խմբե րին պրո ֆի լակ տիկ հաշ վառ ման վերց նե լու
ո րոշ հար ցե րի ու սում նա սի րու թյա նը: 

Հոդ վա ծում քննարկ վում են ան չա փա հաս նե րի հան ցա վոր խմբե րին հաշ վառ ման վերց նե լու անհ րա -
ժեշ տու թյան, նրանց հետ տար վող աշ խա տանք նե րի, այդ աշ խա տանք նե րում բո լոր շա հագր գիռ մար մին -
նե րի հա մա գոր ծակ ցու թյան հետ կապ ված հար ցեր: 

Բա նա լի բա ռեր. ան չա փա հաս նե րի հան ցա վոր խմբեր, պրո ֆի լակ տիկ հաշ վա ռում, հա տուկ պրո ֆի -
լակ տի կա, ոս տի կա նու թյան ան չա փա հաս նե րի գոր ծե րով և ըն տա նի քում բռնու թյան կան խար գել ման տե -
սուչ ներ, խմբի լի դեր:
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ՍԵՂՄԱԳՐԵՐ / АБСТРАКТЫ / ABSTRACTS

РИПСИМЕ ХАЧАТРЯН 
Начальник кафедры уголовного права и криминологии
Академии Образовательного комплекса полиции РА,
кандитат юридических наук, подполковник полиции. 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ О ПОСТАНОВКЕ НА ПРОФИЛАКТИЧЕСКИЙ УЧЁТ ПРЕСТУПНЫХ ГРУПП 
НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ

Статья посвящена изучению некоторых вопросов, связанных с постановкой на профилактический
учёт преступных групп несовершеннолетних. 

В статье обсуждаются вопросы, связанные с необходимостью постановки на учет преступных групп
несовершеннолетних, работой с ними, сотрудничеством в данных работах всех заинтересованных органов. 

Ключевые слова: преступные группы несовершеннолетних, профилактический учёет, специальная
профилактика, инспекторы полиции по делам несовершеннолетних и предотвращению насилия в семье,
лидер группы.

HRIPSIME KHACHATRYAN
Head of the Chair of Criminal Law and Criminology,
Academy of the Educational Complex of the RA Police,
PhD, Police Lieutenant Colonel

SOME QUESTIONS ABOUT PREVENTIVE REGISTRATION OF JUVENILE CRIM GROUPS

The article is devoted to the study of some issues related to the preventive registration of the juvenile crim
groups.

The article discusses issues related to the necessity of the registeration of the juvenile crim groups, work
with them, and cooperation of all stakeholders in these works.

Keywords: juvenile crim groups, preventive registration, special prevention, police inspectors for Juvenile
Affairs and Prevention of Domestic Violence, group leader.
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ՎԻՐԱԲ ՎԱՐԴԱՆՅԱՆ
Բարձրագույն դատական խորհրդի աշխատակազմ՝ Դատական դեպարտամենտի 
Դատավորների ընդհանուր ժողովի և դատարանների աշխատակազմերի 
գործունեության ապահովման վարչության Դատավորների ընդհանուր ժողովի և 
հանձնաժողովների գործունեության ապահովման բաժնի առաջատար մասնագետ, 
ՀՀ ՊԿԱ իրավագիտության ամբիոնի ասպիրանտ

ՄԵՂՔԻ ԵՎ ՊԱՏԺԻ ՀԱՄԱՉԱՓՈՒԹՅԱՆ ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԻ
ԻՆՏԵՐՊՐԵՏԱՑԻԱՅԻ ԵՎ ԻՐԱՎԱԸՆԿԱԼՄԱՆ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐԸ ՔՐԵԱԿԱՆ ԵՎ 

ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՈՒՄ

Աշ խա տան քում փորձ է ար վել հնա րա վո րինս բա ցա հայ տել մեղ քի ու պատ ժի հա մա չա փու թյան
սկզբունք նե րի մեկ նա բան ման հետևանքով տե ղի ու նե ցող գոր ծըն թաց նե րը և ի րա վուն քի տար բեր ճյու ղե -
րում դրանց ազ դե ցու թյու նը: 

Հոդ վա ծում փորձ է ար վել նաև մատ նան շել քրեա կան և վար չա կան ի րա վուն քում մեղ քի ու պատ ժի
հա մա չա փու թյան սկզբունք նե րի տե ղայ նա ցու մը և դրսևո րու մը, ինչը հիմ նա կա նում ներ կա յաց վում է որ -
պես սահ մա նադ րա կան սկզբունք նե րին հա տուկ ա ռանձ նա հատ կու թյուն, իսկ ի րա վուն քի այդ ճյու ղե րում
սկզբունք նե րի ի րա վաըն կալ ման հար ցը ո րո շա կիո րեն կախ վա ծու թյան մեջ է դրվում դրանց ին տերպ րե -
տա ցիա յով պայ մա նա վոր ված հետևու թյուն նե րից: 

Ու շադ րու թյան է ար ժա նի նաև այն, որ սկզբունք նե րի ին տերպ րե տա ցիան ներ կա յաց վում է որ պես ի -
րա վուն քի և օ րենսդ րա կան բա ցի լրաց ման արդ յու նա վետ գոր ծիք նե րից մե կը: 

Բա նա լի բա ռեր. սահ մա նադ րա կան սկզբունք, սահ մա նադ րա կան ար դա րա դա տու թյուն, ի րա վուն քի
ճյուղ, ին տերպ րե տա ցիա, մեկ նա բա նու թյուն, տեղայնացում:
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ВИРАБ ВАРДАНЯН
Ведущий специалист отдела обеспечения деятельности Генеральной Ассамблеи судей и
его комиссий подразделения обеспечения деятельности Генеральной Ассамблеи судей и
персоналов суд персонала Высшего судебного совета – Судебного департамента, 
Аспирант юридической кафедры ГАУ РА

ВОПРОСЫ ИНТЕРПРЕТАЦИИИ И ПРАВОВОГО ПРИНЯТИЯ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРИНЦИПОВ
ПРОПОРЦИОНАЛЬНОСТИ ВИНЫ И НАКАЗАНИЯ В УГОЛОВНОМ И АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРАВЕ

В работе предпринята попытка максимально раскрыть процессы, происходящие в результате интер-
претации принципов вины и пропорциональности наказания, и их влияние на различные отрасли права.

В статье также делается попытка указать на локализацию и проявление принципов пропорциональности
вины и наказания в уголовном и административном праве, что, в основном, представлено как особенность
конституционных принципов, а вопрос о правовом принятии принципов в этих отраслях в некоторой
степени зависит от их интерпретации.

Примечательно также, что интерпретация принципов представлена как один из эффективных ин-
струментов дополнения недостатков права и законодательных недостатков.

Ключевые слова: конституционный принцип, конституционное правосудие, отрасль права, интер-
претация, комментарий, локализация.

VIRAB VARDANYAN
Leading specialist of the Division of ensuring the operation of General Assembly of Judges and
its commissions of the Department of ensuring the operation of General Assembly of Judges and
staffs of the courts of the Judicial Department – Staff of the Supreme Judicial Council.
PhD student of the Law department of the PAA of the RA

THE ISSUES OF INTERPRETATION AND ACCEPTANCE OF CONSTITUTIONAL PRINCIPLES OF THE
PROPORTIONALITY OF GUILT AND PUNISHMENT IN CRIMINAL AND ADMINISTRATIVE LAW

The paper attempts to reveal as much as possible the processes that take place as a result of the
interpretation of the principles of the guilt and proportionality of punishment, and its impact on various
branches of law.

The article attempts to point out the localization and manifestation of the principles of the proportionality
of guilt and punishment in criminal and administrative law, which is mainly presented as a feature of
constitutional principles, and the question of legal understanding of principles in these branches is somewhat
dependent on their interpretations.

It is also noteworthy that the interpretation of principles is presented as one of the effective tools for sup-
plementing the gap of the right and the legislative gap.

Keywords: Constitutional principle, Constitutional justice, branch of law, interpretation, comment,
localization. 
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ՎԱՆԻՆԵ ՀՈՎՍԵՓՅԱՆ
ՀՀ «Երևան» նոտարական տարածքի նոտար,
ՀՀ ԳԱԱ փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտի հայցորդ 

ԻՐԱՎԱԲԱՆԱԿԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԴՐԱ ՀԱՏԿԱՆԻՇՆԵՐԸ

Սույն հոդ վա ծում հե ղի նա կը հան գա մա նո րեն քննար կում է ի րա վա բա նա կան պա տաս խա նատ վու -
թյան էու թյու նը, հաս կա ցու թյու նը, ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը և գործ նա կան կի րառ ման խնդիր նե րը:

Բա նա լի բա ռեր. ի րա վունք, ի րա վա հա րա բե րու թյուն, պա տաս խա նատ վու թյուն, ի րա վա բա նա կան
պա տաս խա նատ վու թյուն, ի րա վա բա նա կան պա տաս խա նատ վու թյան տե սակ նե րը, ի րա վա բա նա կան պա -
տաս խա նատ վու թյան հատ կա նիշ ներ:
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ВАНИНЕ ОВСЕПЯН
Нотариус нотариальной территории РА "Ереван",
соискатель в Институте философии, социологии и права НАН РА

ПОНЯТИЯ И ОСОБЕННОСТИ ЮРИДИЧЕСКОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ

В данной статье автор обстоятельно рассматривает проблемы понятия, сущности и особенности юри-
дической ответственности, а также вопросы практической правоприменения.

Ключевые слова: право, правоотношение, ответственность, виды юридической ответственности,
особенности юридической ответственности.

VANINE HOVSEPYAN
Notary public in notarial territory “Erevan”
Degree Seeker at the Institute of Philosophy, Sociology and 
Law of National Academy of Sciences of Armenia

CONCEPT AND FEATURES OF LEGAL RESPONSIBILITY

In this Article, the Author makes a detailed discussion of the nature, concept, specific features of legal re-
sponsibility, and of the problems for practical use thereof.

Keywords: right, legal relations, responsibility, legal responsibility, types of legal responsibility, features of
legal responsibility.
_______________________________________________________________________________________________

* * *
_______________________________________________________________________________________________

ԱՐՄԱՆ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ
«Մխիթար Գոշ» հայ-ռուսական միջազգային համլսարան (հայցորդ),
Տավուշի մարզի դատախազության դատախազ

ԻՐԱՎՈՒՆՔԸ ՀԱՍԱՐԱԿԱԿԱՆ ՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՆՈՐՄԱՏԻՎ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ
ՀԱՄԱԿԱՐԳՈՒՄ

Սույն հոդ վա ծում հե ղի նա կը հան գա մա նո րեն քննար կում է ի րա վուն քի դերն ու նշա նա կու թյու նը հա -
սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն նե րի նոր մա տիվ կար գա վոր ման (իրա վա կար գա վո րում նե րի) հա մա կար -
գում:

Բա նա լի բա ռեր. ի րա վունք, ի րա վա կան նորմ, հա սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն ներ, նոր մա տիվ
կար գա վո րում, ի րա վա կար գա վո րում, ի րա վա կան հա մա կարգ:

АРМАН ОГАННИСЯН 
“Мхитар Гош” армяно-россиский международный университет (соискатель),
прокурор прокураторы Тавушской области

ПРАВО В СИСТЕМЕ НОРМАТИВНЫХ РЕГУЛИРОВАНИЙ ОБЩЕСТВЕННЫХ ОТНОШЕНИЙ. 

В данной статье автор обстоятельно рассматривает роль и значение права в системе нормативных ре-
гуляторов общественных отношений.

Ключевые слова: право, правовая норма, общественные отношения, нормативное регулирование,
праворегулирование, правовая система.
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ARMAN HOVHANNISYAN
Mkhitar Gosh Armenian-Russian international University (PhD Applicant)
Prosecutor at the Procuracy of Tavush`s district

LAW IN THE SYSTEM OF NORMATIVE REGULATION OF PUBLIC RELATIONS

In this article, the author thoroughly examines the role and significance of law in the system of normative
regulators of social relations. 

Keywords: law, legal norm, social relations, normative regulation, legal regulation, legal system.
_______________________________________________________________________________________________

* * *
_______________________________________________________________________________________________

ԼԵՎՈՆ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
ՀՀ ԳԱԱ փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտի հայցորդ

ԱԶԳԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՀԱՄԱԿԱՐԳԸ. ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆ ԵՎ ԱՐԴԻԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ

Սույն հոդվածում հեղինակը հանգամանորեն քննարկում է ազգային իրավունքի համակարգը՝
պատմական և ժամանակակից առումով, վեր է հանում դրա պատմական հաջորդականության և
տրամաբանական կապվածության հիմնախնդիրները:

Բանալի բառեր. իրավունք, իրավունքի համակարգ, պատմություն, արդիականություն, իրավական
արժեքների և ավանդույթների հաջորդականություն:

ЛЕВОН АРУТЮНЯН 
Соискатель Института Философии, социологии и права НАН РА 

СИСТЕМА НАЦИОНАЛЬНОГО ПРАВА: ИСТОРИЯ И СОВРЕМЕННОСТЬ

В данной статье автор обстоятельно рассматривает проблемы системы национального права, а также
выявляются вопросы исторического правопреемства и логика их взаимосвязанности.

Ключевые слова: право, правовая система, история, современность, правопреемства правовых
ценностей и традиций.

LEVON HARUTYUNYAN 
Аpplicant Institute of Philosophy, Sociology and Law of NAS RA

THE SYSTEM OF NATIONAL LAW: HISTORY AND MODERNITY

In this article, the author examines in detail the system of national law in historical and contemporary
terms, examines the problems of their historical sequence and logical coherence.

Keywords: law, legal system, history, modernity, consistency of legal values and traditions.
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ԼԻԱՆԱ ՄԱԼԽԱՍՅԱՆ
Իրավ. գիտ. թեկ նա ծու, ՀՀ ԳԱԱ Փի լի սո փա յու թյան, 
սո ցիո լո գիա յի և ի րա վուն քի ինս տի տու տի դոկ տո րանտ

ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԾԱԳՄԱՆ ԵՎ ԷՎՈԼՈՒՑԻՈՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

Ամ փո փե լով պե տու թյան ծագ ման և է վոլ ու ցիոն զար գաց ման հիմ նախն դիր նե րի վե րա բեր յալ հե տա -
զո տու թյու նը՝ համարում ենք, որ պե տու թյան ծա գու մը բա ցար ձակ երևույթ է, ին չը բխում է քա ղա քակր թու -
թյան զար գաց ման տրա մա բա նու թյու նից: Պե տու թյան է վոլ ու ցիոն զար գաց ման ըն թաց քում պե տա կան
պո լի տիա նե րը աս տի ճա նա կան ճնշում են սո ցիա լա կան կազ մա կերպ ման այլ ձևե րը, որպես արդ յուն ք՝ պե -
տու թյու նը վե րած վում է սե փա կան հա սա րա կու թյան նկատ մամբ ռեպ րե սիվ կա ռույ ցի և ի օ գուտ ի րեն հա -
րա կադ րա բար վե րա բաշ խում է սո ցիա լա կան, այդ թվում նաև՝ նյու թա կան բա րիք նե րը: Պե տու թյու նը բնու -
թագր վում է որ պես կարևոր սո ցիա լա կան ինս տի տուտ, ա ռանց ո րի՝ ներ կա յումս և առն վազն դեռևս տևա -
կան ժա մա նակ Եր կիր մո լո րա կի վրա գո յակ ցել հնա րա վոր չէ: Պե տու թյու նն իր գոր ծու նեու թյան բո լոր
բնա գա վառ նե րում հսկա յա կան սպառ նա լիք նե րի է բախ վում, ո րոն ցից կա րե լի է խու սա փել միայն մշտա -
կան ի րա վա կան և ինս տի տու ցիո նալ հսկողու թյան մի ջո ցով:

Բա նա լի բա ռեր. պե տու թյուն, պե տու թյան ծա գում, հա սա րա կու թյուն, պե տա կան իշ խա նու թյուն,
կենտ րո նաց ված սո ցիա լա կան իշ խա նու թյուն.

ЛИАНА МАЛХАСЯН
Кандидат юридических наук, докторант Института Философии,
социологии и права НАН РА

ПРОБЛЕМЫ ПРОИСХОЖДЕНИЯ И ЭВОЛЮЦИОННОГО РАЗВИТИЯ ГОСУДАРСТВА

Резюмируя анализ проблем происхождения и эволюционного развития государства, мы находим, что
происхождение государства является абсолютным явлением, что исходит из логики развития цивилизации.
Во время эволюционного развития государства государственные политии постепенно подавляют другие
формы социальной организации, вследствие чего государство становится репрессивно-эксплуататорской
структурой по отношению к собственному обществу и делает принудительные перераспределения
социальных, в том числе и материальных благ в пользу себя. Государство описывается как важный
социальный институт, без которого в настоящее время и, по крайней мере, пока долгое время невозможно
существовать на планете Земля. Однако он несет в себе огромные угрозы, которых можно избежать
только посредством постоянного институционально-правового контроля со стороны государства.

Ключевые слова: государство, происхождение государства, общество, государственная власть,
централизованная социальная власть

LIANA MALKASYAN
Ph.D in Law, Doctoral candidate of the Institute of Philosophy,
Sociology and Law of NAS of RA

THE ISSUES OF ORIGIN AND EVOLUTIONARY DEVELOPMENT OF THE STATE

Summing up the research about the issues of origin and evolutionary development of the state, one can
find that the origin of the state is an absolute phenomenon, which derives from the logic of the development of
civilization. During the evolutionary development of the state, state politeias are gradually suppressing other
forms of social organization, as a result the state becomes a repressive-exploitative structure towards its own
society and compulsorily redistributes the social and materialistic goods in its favor.

The state is characterized as an important social institution, without which at present, and at least for a
long period of time, it is impossible to coexist on planet Earth. 

However, it carries with it huge threats that can be avoided only through constant institutional and legal
control by the state.

Keywords: state, origin of the state, society, state power, centralized social power.
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ՎԱԽԹԱՆԳ ԲԱԲԱՅԱՆ
ՀՀ ԳԱԱ Փի լի սո փա յու թյան, ի րա վուն քի և սո ցիո լո գիա յի ինս տի տու տի հայ ցորդ, 
ՀՀ Սո ցիա լա կան ա պա հո վու թյան ծա ռա յու թյան Ճամ բա րա կի տա րած քա յին բաժ նի պետ

ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՍՈՑԻԱԼԱԿԱՆ ԳՈՐԾԱՌՈՒՅԹԻ ԷՈՒԹՅՈՒՆՆ ՈՒ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Հոդ վա ծում ման րա մասն վեր լու ծու թյան է են թարկ վել պե տու թյան սո ցիա լա կան գոր ծա ռույ թի էու թյու -
նը, անդ րա դարձ է կա տար վել պե տու թյան սո ցիա լա կան քա ղա քա կա նու թյան ուղ ղու թյուն նե րից մե կի՝
սո ցիա լա կան պաշտ պա նու թյան հա մա կար գին վե րա բե րող հիմ նախն դիր նե րին և ա ռանձ նա հատ կու թյուն -
նե րին, կարևոր վել է սո ցիա լա կան պաշտ պա նու թյան ա ռա վել արդ յու նա վետ հա մա կար գի առ կա յու թյու նը
և այդ հա մա տեքս տում սո ցիա լա կան պաշտ պա նու թյան պե տա կան քա ղա քա կա նու թյան արդ յու նա վետ ի -
րա գոր ծու մն ու պե տու թյան սո ցիա լա կան գոր ծա ռույ թի ամ բող ջա կան ի րա կա նա ցու մը:

Բանալի բառեր. սո ցիա լա կան գոր ծա ռույթ, սո ցիա լա կան քա ղա քա կա նու թյուն, սո ցիա լա կան պաշտ -
պա նու թյուն, նվա զա գույն կեն սա մա կար դակ, սո ցիա լա կան պետություն:

ВАХТАНГ БАБАЯН 
Соискатель Института философии, права и социологии НАН РА,
начальник Чамбаракского территориального отдела социальной службы МТСВ Республики Армения

СУЩНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ СОЦИАЛЬНОЙ ФУНКЦИИ ГОСУДАРСТВА

В статье был проведён глубокий анализ сущности социальной функции государства; были затронуты
проблемы и особенности, касающиеся одного из направлений социальной политики государства - системы
социальной защиты; были подчеркнуты наличие более эффективной системы социальной защиты, а
также эффективная реализация государственной политики социальной защиты и полное выполнение со-
циальной функции государства в этом контексте.

Ключевые слова: социальная функция, социальная политика, социальная защита, минимальный
уровень жизни, социальное государство.

VAKHTANG BABAYAN
PHD applicant, RA NAS institute of philosophy sociology and 
law Executive Head of Chambarak Territorial Department of Social Security Service

THE SUBSTANCE AND PECULIARITIES OF THE SOCIAL FUNCTION OF THE STATE

The article provides a thorough analyses of the essence of the state’s social function and highlights the
problems and peculiarities of one of the directions of the social policy of the state, the system of social
protection, highlights the existence of a more effective social protection system and the effective implementation
of the state social protection policy and the full implementation of the state social function in that context:

Keywords: social function, social policy, social protection, minimum living standards, social state
_______________________________________________________________________________________________

* * *
_______________________________________________________________________________________________

ԱՐՏԱՇԵՍ ԽԱԼԱԹՅԱՆ
ՀՀ վար չա պե տի աշ խա տա կազ մի հան րա յին խորհր դի քար տու ղա րու թյան պետ,
հե տա զո տող

ԽՈՍՔԻ ԱԶԱՏՈՒԹՅԱՆ ՀԱԿԱՌԱԿ ԿՈՂՄԸ. ԱՏԵԼՈՒԹՅԱՆ ԽՈՍՔ ԵՎ ԿԵՂԾ ԼՐԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ

Սույն հոդ վա ծի նպա տակն է ու սում նա սի րել Թավշ յա հե ղա փո խու թյու նից հե տո Հա յաս տա նում խոս -
քի ա զա տու թյան վի ճակն ու առ կա խնդիր նե րը։ Ու սում նա սի րու թյան ըն թաց քում կի րառ վել են ի րա վա հա -
մե մա տա կան, ին դուկ տիվ և դե դուկ տիվ մե թոդ նե րը: 

Հոդ վա ծում ար ձա նագր վել է, որ, չնա յած խոս քի ա զա տու թյան ո լոր տում գրանց ված էա կան բա րե -
լավ մա նը, ներ կա յումս Հա յաս տա նում խոս քի ա զա տու թյան գլխա վոր մար տահ րա վեր ներն ա տե լու թյան
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ՍԵՂՄԱԳՐԵՐ / АБСТРАКТЫ / ABSTRACTS

խոսքն ու կեղծ լրատ վու թյունն են։ Վեր ջին նե րիս դեմ պայ քա րի ի րա վա կան և հա յե ցա կար գա յին հիմ քե րի
դե րում ներ կա յաց վել են կեն սու նակ ժո ղովր դա վա րու թյան տե սու թյունն ու հա մա պա տաս խան մի ջազ գա -
յին-ի րա վա կան չա փո րո շիչ նե րը, և ու սում նա սիր վել են դրանց ծա գու մը, բո վան դա կու թյու նն ու գործնական
կի րառ ման հար ցե րը։ 

Վե րոնշ յա լի հի ման վրա ներ կա յաց վել են ա ռա ջար կու թյուն ներ՝ Հա յաս տա նում ա տե լու թյան խոս քի և
կեղծ լրատ վու թյան դեմ պայ քա րի արդ յու նա վե տու թյան բարձ րաց ման վե րա բեր յալ։ Այդ ա ռա ջար կու թյուն -
ներն ընդգր կում են ինչ պես օ րենսդ րա կան փո փո խու թյուն ներ, այն պես էլ ի րա վա կի րառ պրակ տի կա յի
կա տա րե լա գործ ման քայ լեր։

Բանալի բառեր. խոս քի ա զա տու թյուն, կեն սու նակ ժո ղովր դա վա րու թյան հա յե ցա կարգ, Թավշ յա հե -
ղա փո խու թյուն, զանգ վա ծա յին լրատ վու թյան մի ջոց ներ, ա տե լու թյան խոսք, կեղծ լրատ վու թյուն, ժո ղո -
վըրդա վա րա կան քա ղա քա կան ռե ժի մ։

АРТАШЕС ХАЛАТЯН
Начальник секретариата общественного совета при администрации
премьер-министра РА, исследователь

ПРОТИВОПОЛОЖНАЯ СТОРОНА СВОБОДЫ СЛОВА: НЕНАВИСТНИЧЕСКИЕ ВЫСКАЗЫВАНИЯ И
ФАЛЬШИВАЯ ИНФОРМАЦИЯ

Цель данной статьи-исследовать состояние свободы слова в Армении после Бархатной революции и
существующие проблемы. В процессе исследования использованы сравнительно-правовой, индуктивный
и дедуктивный методы. 

В статье констатируется, что, несмотря на существенный сдвиг в пользу свободы слова, главными
проблемами для Армении в этой области являются ненавистнические высказывания и фальшивая
информация. В качестве правовых и концептуальных основ для борьбы с названными явлениями
представлены теория жизнеспособной демократии и соответствующие международно-правовые критерии
и исследованы их происхождение, содержание и вопросы практического применения.

На основе вышесказанного представлены предложения для поднятия эффективности борьбы против
ненавистнических высказываний и фальшивой информации в Армении. Эти предложения включают как
законодательные изменения, так и шаги по усовершенствованию правоприменительной практики.

Ключевые слова: свобода слова, теория жизнеспособной демократии, Бархатная революция,
средства массовой информации, неновистнические высказывания, фальшивая информация, демократический
политический режим.

ARTASHES KHALATYAN
Head of the Secretariat of the Public Council Administration of the
Prime Minister of the RA,
Researcher

THE OPPOSITE SIDE OF FREEDOM OF SPEECH: HATE SPEECH AND FALSE NEWS

The aim of this article is examination of state of free speech in Armenia in the aftermath of the Velvet
Revolotion and existing problems. During research legal-comparative, inductive and deductive methods are
used. 

It is concluded that notwithstanding the considerable impovement in the sphere of freedom of speech main
challenges for Armenia in this sphere are hate speech and fake news. As legal and conceptual basis of combating
the mentioned fenomena the theory of militant democracy and relevant international legal standards are
presented and their origin, content and issues of application are examined.

Based on the aforementioned proposals on raise of effectiveness of combating hate speech and false news
in Armenia are set forth. These proposals include legislative amendments as well as steps towards perfection of
law enforcement practice. 

Keywords: freedom of speech, theory of militant democracy, Velvet Revolution, mass media, hate speech,
fake news, democratic political regime.

Օ
Ր

Ի
Ն

Ա
Կ

Ա
Ն

Ո
Ւ

Թ
Յ

Ո
Ւ

Ն
  №

1
2

1
  2

0
2

1



88

Օ
Ր

Ի
Ն

Ա
Կ

Ա
Ն

Ո
Ւ

Թ
Յ

Ո
Ւ

Ն
  №

1
2

1
  2

0
2

1
ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

ÜºðÎ²Ú²òìàÔ ä²Ð²ÜæÜºðÀ


