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ամբիոնի պրոֆեսոր, իրավ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր (համա -
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տության ֆակուլտետի քրեական դատավարության և կրիմի -
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ՍԵՎԱԿ ՊՈՂՈՍՅԱՆ 
Էրեբունի և Նուբարաշեն վարչական շրջանների դատախազի տեղակալ, 
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի քրեական իրավունքի ամբիոնի հայցորդ 
____________________________________________________________________________________________________________

Ð²Üò²¶àðÌàôÂÚ²Ü úÄ²Ü¸²ÎàÔÆ Ð²êÎ²òàôÂÚàôÜÀ,
úÄ²Ü¸²ÎàôÂÚ²Ü îºê²ÎÜºðÀ

ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 38-րդ հոդ վա ծի
5-րդ մա սի հա մա ձայն՝ «Օ ժան դա կող է հա մար -
վում այն ան ձը, ով հան ցա գոր ծու թյանն օ ժան -
դա կել է խոր հուրդ նե րով, ցու ցում նե րով, տե ղե -
կատ վու թյուն կամ մի ջոց ներ, գոր ծիք ներ տրա -
մադ րե լով կամ խո չըն դոտ նե րը վե րաց նե լով, ինչ -
պես նաև այն ան ձը, ով նա խա պես խոս տա ցել է
պար տա կել հան ցա գոր ծին, հան ցա գոր ծու թյան
մի ջոց նե րը կամ գոր ծիք նե րը, հան ցա գոր ծու -
թյան հետ քե րը կամ հան ցա վոր ճա նա պար հով
ձեռք բեր ված ա ռար կա նե րը, ինչ պես նաև այն
ան ձը, ով նա խա պես խոս տա ցել է ձեռք բե րել
կամ ի րաց նել այդ պի սի ա ռար կա նե րը»:

Հան ցա գոր ծու թյանն օ ժան դա կե լու նշված
ե ղա նակ ներն ու մի ջոց նե րը սպա ռիչ են, ին չը
են թադ րում է, որ օ րեն քում չնշված ե ղա նակ նե -
րով կամ մի ջոց նե րով օ ժան դա կու թյուն հնա -
րա վոր չէ: Ի րա վա կի րառ պրակ տի կա յում, սա -
կայն, օ ժան դա կու թյա նը եր բեմն տրվում է լայն
մեկ նա բա նու թյուն, ին չի արդ յուն քում որ պես օ -
ժան դա կու թյուն են ո րակ վում նաև ան ձի այն
ա րարք նե րը, ո րոնք ուղ ղա կիո րեն նա խա տես -
ված չեն ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 38-րդ հոդ -
վա ծի 5-րդ մա սով: Մաս նա վո րա պես, օ ժան դա -
կու թյուն են ո րակ վում այն պի սի դեպ քե րը, երբ
ան ձը կա տա րում է որևէ հան ցա տե սա կի օբ յեկ -
տիվ կող մը: Օ րի նակ՝ թմրա մի ջոց նե րի ա պօ րի -
նի շրջա նա ռու թյան դեպ քում:

Ս րա հետ կապ ված ՀՀ Վճ ռա բեկ դա տա -
րա նը, վեր լու ծե լով «ի րա ցում» եզ րույ թի քրեաի -
րա վա կան բո վան դա կու թյու նը, ար ձա նագ րել է,
որ. «(...) ի րաց ման նպա տա կը և ի րա ցու մը բա -
ցա կա յում են, ե թե թմրա մի ջոց նե րը կամ հո գե -
մետ նյու թե րը միջ նոր դի կող մից ձեռք են բեր -
վել հետևյալ չորս պայ ման նե րի միա ժա մա նակ -
յա առ կա յու թյամբ.

ա) սպա ռո ղի խնդրան քով և դրա մա կան
մի ջոց նե րով, 

բ) սպա ռո ղի անձ նա կան գոր ծած մա նը հա -
մա պա տաս խան քա նա կով, 

գ) ա ռանց դրանց նկատ մամբ տնօ րին ման
ի րա վուն քի, 

դ) միջ նոր դի դի տա վո րու թյունն ընդգր կում
է ոչ թե ի րա ցու մը, այլ ձեռք բեր մանն ա ջակ ցե -
լը։

Ընդ ո րում, կախ ված այն հան գա ման քից,
թե կոնկ րետ ո՛ր դե րա կա տա րի՝ ի րաց նո ղի՞, թե՞
ձեռք բե րո ղի շա հե րից ել նե լով է գոր ծում միջ -
նոր դը, նրա գոր ծո ղու թյուն նե րը պետք է ո րակ -
վեն որ պես ի րաց ման կամ ձեռք բեր ման հան -
ցակ ցու թյուն՝ օ ժան դա կու թյան ձևով»1։ 

Հան ցա գոր ծու թյուն նե րի ո րակ ման հիմ -
նախն դիր նե րը աշ խա տու թյան հե ղի նակ նե րը
հիմ նա վո րա պես քննա դա տել են այս դիր քո րո -
շու մը հետևյալ պատ ճա ռա բան ու թյուն նե րով.
պետք է նկա տել, որ թմրա մի ջոց նե րի ա ռքու -
վա ճառ քի հան ցա վոր գոր ծար քի միջ նոր դու -
թյու նը՝ որ պես օ ժան դա կու թյուն գնա հա տե լը,
չի բխում քրեա կան օ րենսգր քի 38-րդ հոդ վա ծի
ձևա կեր պու մից, քա նի որ հան ցա գոր ծու թյան
ա ռար կան (տվյալ դեպ քում՝ թմրա մի ջո ցը) այլ
ան ձի փո խան ցե լը, հանձ նե լը կամ տրա մադ րե -
լը՝ որ պես օ ժան դա կու թյան ե ղա նակ, ուղ ղա -
կիո րեն նա խա տես ված չէ սույն հոդ վա ծով (հոդ -
վա ծում խոս վում է միայն մի ջոց ներ, գոր ծիք ներ
տրա մադ րե լու մա սին): Բա ցի այդ, ե թե նույ -
նիսկ դի տենք, որ նկա րագր ված դեպ քե րում
գործ ու նենք հան ցա գոր ծու թյան ա ռար կան նա -
խա պես խոս տաց ված ձեռք բեր ման՝ որ պես օ -
ժան դա կու թյան ե ղա նա կի հետ (թեև օ ժան դա -
կու թյան տվյալ ե ղա նակն ու նի բո լո րո վին այլ
քրեաի րա վա կան բո վան դա կու թյուն), միևնույնն
է, սպա ռո ղին թմրա մի ջոց փո խան ցած ան ձի
ա րար քը ո րա կե լիս չի կա րող հղում կա տար վել
ՀՀ քր. օր.-ի 38-րդ հոդ վա ծին, քան զի տվյալ
ան ձի ա րարքն իր մեջ պա րու նա կում է հա մա -

1 Տե՛ս Ա.Ասլանյանի վերաբերյալ ՀՀ Վճռաբեկ դատարանի 23.12.2010թ. թիվ ԵԷԴ/0125/01/09 որոշումը:



պա տաս խան հան ցա գոր ծու թյուն նե րի (ՀՀ քրեա -
կան օ րենսգր քի հոդ ված 266 կամ 268) օբ յեկ -
տիվ կող մի այս կամ այն դրսևո րու մը (փո խա -
դրե լը, ա ռա քե լը, պա հե լը): Իսկ այն դեպ քում,
երբ ան ձը մաս նակ ցում է հան ցա գոր ծու թյան
օբ յեկ տիվ կող մի կամ դրա մա սի կա տար մա նը,
նրա ա րար քը ո րա կե լիս ՀՀ քր. օր.-ի 38-րդ
հոդ վա ծին հղում չի կա տար վում (հոդ ված 39-ի
2-րդ մաս)2:

Հան ցա գոր ծու թյան օբ յեկ տիվ կող մը կա -
տա րե լու դեպ քում ան ձի ա րար քը որ պես օ ժան -
դա կու թյուն է ո րակ վում նաև այն դեպ քե րում,
երբ նա, չհան դի սա նա լով հա տուկ սուբ յեկտ, ի -
րա կա նաց նում է հա տուկ սուբ յեկ տով հան ցա -
գոր ծու թյան օբ յեկ տիվ կող մը՝ հա տուկ սուբ յեկ -
տի դրդմամբ:

Ի հար կե, գոր ծող օ րենսդ րու թյան պայ ման -
նե րում այդ պի սի դեպ քե րը օ ժան դա կու թյուն ո -
րա կե լը խնդրա հա րույց է, բայց, կար ծում ենք,
որ ըստ էու թյան դա ճիշտ է: Ուս տի, կար ծում
ենք, որ ի րա կա նում առ կա է օ րենսդ րա կան
բաց և այդ հար ցը պետք է օ րենսդ րո րեն կար -
գա վոր վի:

Օ ժան դա կու թյուն են ո րակ վում նաև այն
դեպ քե րը, երբ ան ձը օգ նում է կա տա րո ղին
հաս նե լու դեպ քի վայր: Դա գնա հատ վում է որ -
պես խո չըն դոտ վե րաց նել նույ նիսկ այն դեպ -
քե րում, երբ ակն հայտ երևում է, որ դեպ քի վայր
հաս նե լը կա տա րո ղի հա մար որևէ դժվա րու -
թյուն չէր ներ կա յաց նում: Մաս նա վո րա պես,
սպանու թյան օ ժան դա կու թյուն է հա մար վել այն
ան ձի ա րար քը, ո րը ի մա նա լով կա տա րո ղի և
տու ժո ղի միջև ե ղած լար ված հա րա բե րու թյուն -
նե րի և կա տա րո ղի մոտ զեն քի առ կա յու թյան
մա սին՝ իր ավ տո մե քե նա յով օգ նել է վեր ջի նիս
փնտրե լու և գտ նե լու ա պա գա զո հին՝ հաս նե լու
դեպ քի վայր3: 

Օ ժան դա կու թյուն է ո րակ վում նաև այն ան -
ձի ա րար քը, ո րը նա խա պես խոս տա նում է
չհայտ նել նա խա պատ րաստ վող հան ցա գոր ծու -
թյան մա սին: Գոր ծող օ րենսդ րու թյան պայ ման -
նե րում սա խնդրա հա րույց է նույ նիսկ այն դեպ -
քում, երբ խոս տում տվո ղը պար տա վոր էր կան -

խե լու հան ցա գոր ծու թյու նը: Մեր կար ծի քով նույ -
նիսկ այդ դե պքում, գոր ծող օ րենսդ րու թյան
պայ ման նե րում օ ժան դա կու թյու նը բա ցա կա յում
է և օ ժան դա կու թյան որևէ ե ղա նակ չկա: Ե թե
նույ նիսկ փոր ձենք դա հա մա րել խո չըն դո տի
վե րա ցում, ա պա պետք է նշենք, որ օ ժան դա -
կու թյուն է խո չըն դո տը վե րաց նե լը և ոչ թե դրա
խոս տու մը: Չ նա յած պետք է նշել, որ տե սու -
թյան մեջ կար ծիք է ար տա հայտ վել, որ այն
դեպ քե րում, երբ չհայտ նե լու խոս տում է տա լիս
հան ցա գոր ծու թյուն նե րը կան խե լու պար տա կա -
նու թյուն ու նե ցո ղը, ա պա դա օ ժան դա կու թյուն
է4:

Կար ծում ենք, որ հիմ նա վոր է քրեա կան ի -
րա վուն քի տե սու թյան մեջ ար տա հայտ ված այն
կար ծի քը, որ օ ժան դա կո ղի օ րենսդ րա կան բնո -
րոշ ման մեջ ճիշտ չէ օ ժան դա կու թյան ե ղա նակ -
նե րի սպա ռիչ ցանկ տա լը: Օ ժան դա կու թյուն
հա մար վող գոր ծու նեու թյու նը բազ մա թիվ դրսևո -
րում ներ կա րող է ու նե նալ և օ րենսդ րո րեն թվար -
կել օ ժան դա կու թյան բո լոր ե ղա նակ նե րը հնա -
րա վոր չէ և անհ րա ժեշտ չէ: Օ ժան դա կու թյուն
կա րող է հա մար վել յու րա քանչ յուր ա րարք ո -
րով ան ձը նպա տում է, օգ նում է հան ցան քի
կա տար մա նը, ե թե, ի հար կե, այն բա վա րա րում
է հան ցակ ցու թյան հատ կա նիշ նե րին: Ուս տի ա -
ռա ջարկ վում է օ ժան դա կող հա մա րել յու րա -
քանչ յուր ան ձի, ով որևէ ձևով օգ նում է հան -
ցան քի կա տար մա նը5:

Հարկ ենք հա մա րում նշել, որ օ ժան դա կու -
թյու նը ցույց է տրվում ոչ միայն կա տա րո ղին,
այլև մյուս հան ցա կից նե րին (դրդի չին, օ ժան -
դա կո ղին): Կար ծում ենք, որ նման դեպ քե րում
ան ձի ա րար քը պետք է ո րա կել որ պես հա մա -
պա տաս խան հան ցակ ցի ա րարք: Այ սինքն՝ օ -
ժան դա կո ղին օ ժան դա կո ղը օ ժան դա կող է,
դրդի չին օ ժան դա կո ղը՝ դրդիչ, կազ մա կեր պի չի
ինս տի տու տը, ինչ պես ար դեն նշել ենք նախ կի -
նում, պետք չէ ա ռանձ նաց նել:

Մեկ այլ խնդիր, որ ա ռա ջա նում է օ ժան -
դա կու թյուն ի րա կա նաց րած ան ձի ա րար քը ո -
րա կե լիս: Ի րա վա կի րառ պրակ տի կա յում հան -
դի պել ենք այս պի սի ո րակ ման: Անձն ընդրկ վել
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է կազ մա կերպ ված խմբի մեջ և ե րեք ա միս ա -
նընդ մեջ ձեռք է բե րել ու ի րաց րել է կազ մա -
կերպ ված խմբի կող մից հափշ տա կած ոսկ յա
ձու լակ տոր նե րը6: Այդ ան ձի ա րար քը ո րակ վել
է որ պես կազ մա կերպ ված խմբի կող մից ա -
ռանձ նա պես խո շոր չա փե րով հափշ տա կու թյան
օ ժան դա կու թյուն՝ հղում կա տա րե լով 38-րդ հոդ -
վա ծի վրա: Այս պի սի ո րա կու մը բխում է օ րեն -
քից, քա նի որ, ինչ պես գի տենք, ՀՀ քրեա կան
օ րենսգր քի 41-րդ հոդ վա ծի 5-րդ մա սի հա մա -
ձայն՝ կազ մա կերպ ված խումբ, հան ցա վոր հա -
մա գոր ծակ ցու թյուն ստեղ ծած կամ դրանք ղե -
կա վա րած ան ձը են թա կա է պա տաս խա նատ -
վու թյան սույն օ րենսգր քի հա մա պա տաս խան
հոդ ված նե րով նա խա տես ված դեպ քե րում կազ -
մա կերպ ված խումբ կամ հան ցա վոր հա մա գոր -
ծակ ցու թյուն ստեղ ծե լու կամ ղե կա վա րե լու հա -
մար, ինչ պես նաև դրանց կող մից կա տար ված
բո լոր հան ցանք նե րի հա մար, ե թե դրանք
ընդգրկ վել են նրա դի տա վո րու թյամբ: Հան ցա -
վոր հա մա գոր ծակ ցու թյան մեջ մտնող մյուս ան -
ձինք պա տաս խա նատ վու թյուն են կրում այդ
կազ մա կեր պու թյա նը մաս նակ ցե լու և այն հան -
ցանք նե րի հա մար, ո րոնց նա խա պատ րաս տու -
թյա նը կամ կա տար մանն ի րենք մաս նակ ցել
են: Սույն հոդ վա ծում թվարկ ված ան ձանց պա -
տաս խա նատ վու թյու նը վրա է հաս նում ա ռանց
սույն օ րենսգր քի 38-րդ հոդ վա ծին հղում կա -
տա րե լու:

Ինչ պես տես նում ենք խոս քը միայն հան -
ցա վոր հա մա գոր ծակ ցու թյան մեջ մտնող մյուս
ան ձանց մա սին է: Օ րեն քի ձևա կեր պու մից
բխում է, որ կազ մա կերպ ված խմբին մաս նակ -

ցող այլ ան ձի ա րար քը ո րա կե լիս պետք է հղում
կա տա րել հոդ ված 38-ի վրա: Այս տե սա կե տից
վե րը նկա րագր ված ո րա կու մը ճիշտ է: Բայց
կար ծում ենք, որ նման դեպ քե րում էլ ա րար քը
ո րա կե լիս, գոր ծող օ րեն քի և առ կա մեկ նա բա -
նու թյուն նե րի պայ ման նե րում, ճիշտ կլի ներ հոդ -
ված 38-ի վրա հղում չկա տա րել, քա նի որ, մեր
կար ծի քով, հան ցա վոր հա մա գոր ծակ ցու թյան
և կազ մա կերպ ված խմբի մաս նա կից նե րի միջև
էա կան տար բե րու թյուն չկա. նրանք բո լորն էլ
են թադ րա բար բնու թագր վում են կա յուն հա -
կա սո ցիա լա կան դիր քո րոշ մամբ: Այդ տե սա -
կետն է ար տա հայ տել նաև ՌԴ Գե րա գույն Դա -
տա րա նի Պ լե նու մը, ո րի հա մա ձայն՝ կա տա րող
կամ հա մա կա տա րող է նաև կազ մա կերպ ված
խմբի այն ան դա մը, ո րը խմբի կազ մում օ ժան -
դա կո ղի գոր ծա ռույթ ներ է ի րա կա նաց նում7 և
փաս տո րեն Ընդ հա նուր մա սի հա մա պա տաս -
խան հոդ վա ծին հղում պետք չէ: Պետք է նշել,
որ ՌԴ Գե րա գույն Դա տա րա նի Պ լե նու մի այս
դիր քո րո շու մը քննա դա տու թյան է ար ժա նա ցել8:

Մեր կար ծի քով ևս, եր կու դեպ քում էլ հղու -
մը 38-րդ հոդ վա ծի հա մապա տաս խան մա սին
անհ րա ժեշտ է՝ տվյալ կազ մա կեր պու թյան յու -
րա քանչ յուր ան դա մի գոր ծա ռույթ նե րը պար զե -
լու, քրեա կան պա տաս խա նատ վու թյան ու պատ -
ժի ան հա տա կա նաց ման հա մար: Վեր ջին հաշ -
վով այն ան ձը, ո րը կա տա րո ղի գոր ծա ռույթ -
ներ չի կա տա րել, չի կա րող կա տա րող հա մար -
վել և նրա ա րար քը ո րա կե լիս անհ րա ժեշտ է
հղում կա տա րել Ընդ հա նուր մա սի հա մա պա -
տաս խան հոդ վա ծի վրա:
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Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան սահ մա -
նադ րու թյան 8-րդ հոդ վա ծը հռչա կում է, որ Հա -
յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում ճա նաչ վում և
պաշտ պան վում է սե փա կա նու թյան ի րա վուն -
քը, իսկ 31-րդ հոդ վա ծը սահ մա նում է, որ յու -
րա քանչ յուր ոք ի րա վունք ու նի իր հա յե ցո ղու -
թյամբ տի րա պե տե լու, օգ տա գոր ծե լու, տնօ րի -
նե լու և կ տա կե լու իր սե փա կա նու թյու նը: Ոչ ո քի
չի կա րե լի զրկել սե փա կա նու թյու նից, բա ցա -
ռու թյամբ դա տա կան կար գով` օ րեն քով նա խա -
տես ված դեպ քե րի:

Սե փա կա նու թյու նը հան դի սա նում է Հա -
յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում ար տադ րա -
կան հա րա բե րու թյուն նե րի հիմ քը և սե փա կա -
նու թյան պաշտ պա նու թյան պե տա կան գոր ծա -
ռույթն ի րա կա նաց վում է ֆի զի կա կան և ի րա -
վա բա նա կան, այդ թվում` քրեաի րա վա կան ձևե -
րով:

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան քրեա կան
օ րենսգր քով, որ պես սե փա կա նու թյան դեմ ուղղ -
ված հան ցա գոր ծու թյուն, նա խա տես ված է նաև
շոր թու մը: 

Շոր թու մը լուրջ վնաս է պատ ճա ռում այն
ան ձանց սե փա կա նու թյան, կյան քի և ա ռող -
ջու թյան, պատ վի և ար ժա նա պատ վու թյան
պաշտ պա նու թյանն ուղղ ված հա սա րա կա կան
հա րա բե րու թյուն նե րին, ով քեր հան դի սա նում
են գույ քի սե փա կա նա տեր կամ օ րի նա կան տի -
րա պե տող կամ գույ քի նկատ մամբ ի րա վուն քի
ի րա վա տեր: Այն դաս վում է սե փա կա նու թյան
դեմ ուղղ ված վտան գա վոր հան ցա գոր ծու թյուն -
նե րի շար քին, ո րի կան խար գե լու մը պա հան -
ջում է մաս նա գի տաց ված և ոչ մաս նա գի տաց -
ված սուբ յեկտ նե րի կող մից հա մա ձայ նեց ված

և շա րու նա կա կան աշ խա տանք նե րի ի րա կա -
նա ցում:

Շորթ ման հան ցա կազ մը հայ րե նա կան
քրեա կան օ րենսդ րու թյամբ նա խա տես ված է
ար դեն մի քա նի տաս նամ յակ, թեև այդ տեր մի -
նը հան դի պում է նաև ա վե լի վաղ աղբ յուր նե -
րում: 

Այս պես, հայ հին և միջ նա դար յան օ րենսդ -
րա կան-ի րա վա բա նա կան հու շար ձան նե րի ու -
սում նա սի րու թյու նը ցույց է տա լիս, որ քրեա -
կան ի րա վա նոր մե րում խիստ պա տիժ ներ էին
նա խա տես վում սե փա կա նու թյան դեմ կա տար -
վող ա մեն մի հնա րա վոր ոտնձ գու թյան հա մար:
Այդ ի րա վա նոր մե րի գո յու թյու նը միա ժա մա նակ
վկա յում է այն մա սին, որ հին և միջ նա դար յան
Հա յաս տա նում գույ քա յին հան ցա գոր ծու թյուն -
նե րը բա վա կա նին տա րած ված են ե ղել: Աղ քա -
տու թյու նը, տևա կան կա րիքն ու սո վը ստի պել
են մարդ կանց ձեռք մեկ նել ու րի շի սե փա կա -
նու թյա նը և այդ ա րար քի հա մար օ րենսդ րու -
թյամբ նրանք պատժ վել են:

Ու սում նա սի րու թյուն նե րը ցույց են տա լիս,
որ հայ հին և միջ նա դար յան օ րենսդ րա կան-ի -
րա վա բա նա կան հու շար ձան նե րում նա խա տես -
ված են ե ղել այն պի սի գույ քա յին հան ցա գոր -
ծու թյուն ներ, ինչ պի սիք են գո ղու թյու նը, կո ղո -
պու տը, ա վա զա կու թյու նը, խար դա խու թյու նը,
վաշ խա ռու թյու նը, ինչ պես նաև ու րի շի գույ քի
ոչն չաց ման կամ փչաց ման ա մե նա տար բեր ձևե -
րը1:

1922-1925 թվա կան նե րի սկզբում ՌՍՖՍՀ-
ում, այ նու հետև սո վե տա կան մյուս հան րա պե -
տու թյուն նե րում ըն դուն վե ցին բո վան դա կու թյամբ
և ձևով սո ցիա լիս տա կան ա ռա ջին քրեա կան օ -
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ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայության քննչական դեպարտամենտի 
պետին առընթեր ՀԿԳ ավագ քննիչ, մայոր, իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, 
Եվրասիա միջազգային համալսարանի իրավագիտության ամբիոնի դասախոս 
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րենսգր քե րը: Այդ ժա մա նակ նե րից սկսած պե -
տա կան և հան րա յին սե փա կա նու թյան հափշ -
տա կում նե րի դեմ մղվող պայ քա րը ո րոշ վեց ու
կար գա վոր վեց հան րա պե տու թյուն նե րի քրեա -
կան օ րենսգր քե րի հոդ ված նե րով2:

Հան րա յին գույ քի դեմ ուղղ ված հան ցա -
գոր ծու թյուն նե րը նա խա տե սող հոդ ված նե րը
ցրված էին օ րենսգր քի հա տուկ մա սի հա մար -
յա բո լոր գլուխ նե րում, իսկ այդ հոդ ված նե րը
նա խա տե սում էին պա տաս խա նատ վու թյուն գո -
ղու թյան, կո ղո պու տի, յու րաց ման, ա վա զա կա -
յին հար ձակ ման, խար դա խու թյան, շորթ ման,
գույ քի ոչն չաց ման, վնաս ման և մի քա նի այլ
հան ցա կազ մե րի հա մար3: Փաս տո րեն, հենց
այդ ժա մա նա կաշր ջա նի քրեա կան օ րենսդ րու -
թյամբ ա ռա ջին ան գամ շոր թու մը նա խա տես -
վեց որ պես ինք նու րույն հան ցա գոր ծու թյուն:

Հա յաս տա նում, ինչ պես նաև միու թե նա -
կան այլ հան րա պե տու թյուն նե րում նոր` 1959-
1961 թվա կան նե րի քրեա կան օ րենսգր քե րի ըն -
դուն մամբ սո ցիա լիս տա կան սե փա կա նու թյան
դեմ ուղղ ված հան ցա գոր ծու թյուն նե րի պատ ժե -
լիու թյան մա սին ի րա վա նոր մե րը գի տա կա նո -
րեն, ինչ պես նաև ի րա վա բա նա կան տեխ նի -
կա յի կա նոն նե րի պահ պան ման տե սա կե տից
կա տա րե լա գործ ված և լր ջո րեն կոնկ րե տաց -
ված էին: 

Շորթ ման հա մար քրեա կան պա տաս խա -
նատ վու թյու նը սահ ման ված էր 1961 թվա կա նի
ՀԽՍՀ քրեա կան օ րենսգր քի 94-րդ հոդ վա ծով:
Սկզբ նա կան խմբագ րու թյամբ քրեա կան օ -
րենսգր քի 94-րդ հոդ վա ծը վեր նագր ված էր
«Պե տա կան կամ հան րա յին գույ քի շոր թում»:
Շոր թու մը բնո րոշ վում էր որ պես մեկ այլ ան ձի
կամ թե նրա մեր ձա վոր նե րի նկատ մամբ բռնու -
թյուն գոր ծադ րե լու, նրա մա սին կամ նրա մեր -
ձա վոր նե րի մա սին ան վա նար կող տե ղե կու թյուն -
ներ հրա պա րա կե լու կամ նրանց գույ քը ոչն -
չաց նե լու հե տա գա յում կի րառ վե լիք սպառ նա -
լի քի տակ այդ ան ձի կա ռա վար ման կամ պահ -
պա նու թյան ներ քո գտնվող պե տա կան կամ
հան րա յին գույ քի կամ գույ քի նկատ մամբ ի րա -
վուն քի զիջ ման պա հանջ:

Շորթ ման հան ցա կազ մի այս պի սի ձևա -

կերպ ման պա րա գա յում հան ցա գոր ծու թյան օբ -
յեկտ էր դիտ վում սո ցիա լիս տա կան սե փա կա -
նու թյու նը, ին չով էլ պայ մա նա վոր վում էր այդ
հան ցա գոր ծու թյան յու րա հա տուկ քրեաի րա վա -
կան բնու թա գի րը: Մաս նա վո րա պես, ե թե շորթ -
ման դի մե լիս հան ցա գործն ան մի ջա պես հաս -
ներ իր նպա տա կին, այ սինքն տվյալ ան ձից
կոր զեր պե տա կան կամ հան րա յին գույ քը կամ
նման գույ քի նկատ մամբ ի րա վուն քը, ա պա եր -
կու կողմն էլ փաս տո րեն հան րա յին գույ քի կամ
գույ քի նկատ մամբ ի րա վուն քի հափշ տա կում
էին կա տա րում: Ան ձը, ում կա ռա վար ման կամ
պահ պա նու թյան ներ քո էր գտնվում պե տա կան
կամ հան րա յին գույ քը կամ գույ քի նկատ մամբ
ի րա վուն քը, զի ջում էր այն՝ դրա նով վատ նե լով
այդ գույ քը, թե կուզև սպառ նա լի քի ազ դե ցու -
թյան ներ քո, իսկ շոր թողն էլ հափշ տա կում, տի -
րա պե տում էր այն: Դրա հի ման վրա էլ նրանք
եր կուսն էլ են թա կա էին քրեա կան պա տաս -
խա նատ վու թյան4: Ան ձը, ում կա ռա վար ման կամ
պահ պա նու թյան ներ քո էր գտնվում պե տա կան
կամ հան րա յին գույ քը կամ գույ քի նկատ մամբ
ի րա վուն քը, չէր ա զատ վում քրեա կան պա տաս -
խա նատ վու թյու նից, քա նի որ չէր գտնվում ծայ -
րա հեղ անհ րա ժեշ տու թյան վի ճա կում: 

ՀԽՍՀ 1961 թվա կա նի քրեա կան օ րենսգր -
քով շոր թու մը նա խա տես ված էր ձևա կան հան -
ցա կազ մի մի ջո ցով, այ սինքն` հան ցանքն ա -
վարտ ված էր հա մար վում պե տա կան կամ հան -
րա յին գույ քը կամ գույ քի նկատ մամբ ի րա վուն -
քը զի ջե լու պա հան ջի ներ կա յաց ման պա հից`
ան կախ այդ պա հան ջի ի րա գոր ծու մից: 1990
թվա կա նի մար տի 10-ի օ րենսդ րա կան փո փո -
խու թյամբ շորթ ման հան ցա կազ մը են թարկ վեց
ո րո շա կի փո փո խու թյուն նե րի և ք րեա կան օ -
րենսգր քի 94-րդ հոդ վա ծում ձևա կերպ վեց շորթ -
ման հետևյալ հաս կա ցու թյու նը` «Ան ձի կամ նրա
մեր ձա վոր նե րի նկատ մամբ բռնու թյուն գոր ծադ -
րե լու, նրա կամ նրա մեր ձա վոր նե րի մա սին
ան վա նար կող տե ղե կու թյուն ներ հրա պա րա կե -
լու, գույ քը վնա սե լու կամ ոչն չաց նե լու սպառ -
նա լի քով գույ քը կամ գույ քի նկատ մամբ ի րա -
վուն քը հանձ նե լու պա հան ջը (շոր թում)»: Ինչ -
պես տես նում ենք, օ րենսդ րա կան փո փո խու -
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թյու նը վե րա բե րում էր շորթ ման ա ռար կա յին.
գույ քի կամ գույ քի նկատ մամբ ի րա վուն քի պե -
տա կան կամ հան րա յին բնույ թի մա սին նշու մը
վե րաց վեց, այ սինքն` շորթ ման ա ռար կան ընդ -
լայն վեց: Մյուս փո փո խու թյու նը վե րա բե րում էր
նրան, որ գույ քը կամ գույ քի նկատ մամբ ի րա -
վուն քը զի ջե լու փո խա րեն օ րեն քում նշվեց գույ -
քի կամ դրա նկատ մամբ ի րա վուն քի հանձն -
ման մա սին: 

2003 թվա կա նին ըն դուն ված ՀՀ քրեա կան
նոր օ րենսգր քում շոր թու մը նա խա տես վեց 182-
րդ հոդ վա ծով, ո րում շորթ ման հան ցա կազ մի
շրջա նակ ներն ընդ լայն վե ցին: Շորթ ման հա սա -
րակ տե սա կը քրեա կան օ րենսգր քի 182-րդ հոդ -
վա ծի ա ռա ջին մա սում բնո րոշ վեց հետևյալ
կերպ` «Շոր թու մը՝ ան ձի կամ նրա մեր ձա վո րի
մա սին ա րա տա վո րող կամ ան ձի կամ նրա մեր -
ձա վո րի ի րա վունք նե րին ու օ րի նա կան շա հե -
րին էա կան վնաս պատ ճա ռող տե ղե կու թյուն -
ներ հրա պա րա կե լու, ինչ պես նաև ան ձի կամ
նրա մեր ձա վո րի նկատ մամբ բռնու թյուն գոր -
ծադ րե լու սպառ նա լի քով կամ ան ձի, նրա մեր -
ձա վո րի գույ քը կամ այլ ան ձանց տնօ րի նու -
թյան կամ պահ պա նու թյան տակ գտնվող գույ -
քը ոչն չաց նե լու (վնա սե լու) սպառ նա լի քով ու րի -
շի գույ քը կամ գույ քի նկատ մամբ ի րա վուն քը
հանձ նե լու կամ գույ քա յին բնույ թի այլ գոր ծո -
ղու թյուն ներ կա տա րե լու պա հան ջը»:

1961 թվա կա նի ՀԽՍՀ քրեա կան օ րենսգր -
քի 94-րդ հոդ վա ծի և 2003 թվա կա նի ՀՀ քրեա -
կան նոր օ րենսգր քի 182-րդ հոդ ված նե րի հա -
մե մա տա կան վեր լու ծու թյու նը ցույց է տա լիս,
որ շորթ ման հան ցա կազմն ընդ լայն վեց հան -
ցա գոր ծու թյան ա ռար կա յի և ե ղա նա կի հատ -
կա նիշ նե րի լրաց ման հաշ վին: Մաս նա վո րա -
պես, որ պես շորթ ման ա ռար կա նա խա տես վեց
նաև գույ քա յին բնույ թի այլ գոր ծո ղու թյուն նե րի
կա տա րու մը, իսկ որ պես շորթ ման ե ղա նակ`
ան ձի կամ նրա մեր ձա վո րի ի րա վունք նե րին ու
օ րի նա կան շա հե րին էա կան վնաս պատ ճա ռող
տե ղե կու թյուն ներ հրա պա րա կե լու սպառ նա լի -
քը: 

Այս պի սով, շորթ ման հա մար քրեա կան պա -
տաս խա նատ վու թյուն սահ մա նող օ րենսդ րու -

թյան զար գա ցումն ու ղեկց վել է հան ցա գոր ծու -
թյան ա ռար կա յի և օբ յեկ տիվ կող մի հատ կա -
նիշ նե րի հաշ վին շորթ ման հան ցա կազ մի շրջա -
նակ նե րի ընդ լայն մամբ:

Այ նուա մե նայ նիվ, մինչ օրս քրեա կան ի -
րա վուն քի գի տու թյան մեջ միան շա նակ կեր -
պով լուծ ված չեն շորթ ման ո րակ մանն ու հա -
րա կից հան ցա կազ մե րից սահ մա նա զատ մա նը
վե րա բե րող ա ռան ձին հարց րեր, ին չը գործ նա -
կա նում բա ցա սա բար է անդ րա դառ նում այդ
հան ցա տե սա կի դեմ պայ քա րի արդ յու նա վե տու -
թյան, ինչ պես նաև ի րա վա կի րառ պրակ տի կա -
յում կա տար վող ո րա կում նե րի տե սանկ յու նից:

Մաս նա վո րա պես, Գեր մա նիա յի Դաշ նա յին
Հան րա պե տու թյան քրեա կան օ րենսգր քով, որ -
պես շորթ ման ա ռար կա, նշված է ոչ միայն գույ -
քա յին բնույ թի գոր ծո ղու թյուն նե րի կա տա րու -
մը, այլև՝ ան գոր ծու թյու նը: Լիտ վա յի քրեա կան
օ րենս գիր քը որ պես շորթ ման ա ռար կա նշում է
նաև գույ քա յին պար տա կա նու թյու նից ա զա տե -
լը5:

Բա ցի այդ, մի շարք երկր նե րի քրեա կան
օ րենսգր քե րում հա տուկ շեշտ վում է, որ շորթ -
ման հատ կա նիշ հան դի սա ցող պա հան ջը պետք
է լի նի ակն հայտ ա պօ րի նի, ան հիմն:  Օ րի նակ`
Լատ վիա յի քրեա կան օ րենսգր քում՝ «…ա ռանց
ի րա վա կան հիմ քե րի գույ քա յին պա հանջ», Լիտ -
վա յի քրեա կան օ րենսգր քում՝ «նա, ով չու նե -
նա լով օ րի նա կան հիմք…»6:

Այս պի սով, ար տա սահ ման յան երկր նե րի
քրեա կան օ րենսդ րու թյան ու սում նա սի րու թյան
հի ման վրա կա րե լի է ներ կա յաց նել ա ռա ջար -
կու թյուն ներ ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 182-րդ
հոդ վա ծի կա տա րե լա գործ ման վե րա բեր յալ: 

Մաս նա վո րա պես` ա ռա ջար կում ենք Գեր -
մա նիա յի և Լատ վիա յի քրեա կան օ րենսգր քե -
րի օ րի նա կով ընդ լայ նել շորթ ման ա ռար կան:
ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 182-րդ հոդ վա ծի 1-ին
մա սում «գույ քա յին բնույ թի այլ գոր ծո ղու թյուն -
ներ» ձևա կեր պու մը ո րո շա կիո րեն սահ մա նա -
փա կում է շորթ ման հան ցա կազ մի շրջա նակ նե -
րը: Մաս նա վո րա պես` պրակ տի կա յում հնա րա -
վոր են դեպ քեր, երբ հան ցա վո րը տու ժո ղից
պա հան ջի կա տա րել ոչ թե գույ քա յին բնույ թի
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5 Տե՛ս Уголовный кодекс ФРГ / Пер. с нем. А. В. Серебренниковой. М.: Зерцало-М, 2001, էջ 185:
6 Տե՛ս Додонов В.Н., Капинус О.С., Щерба С.П. Сравнительное уголовное право. Особенная часть. Монография. М.,

2010, էջ 221:
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գոր ծո ղու թյուն ներ, այլ` ան գոր ծու թյուն: Օ րի -
նակ` հան ցա վո րը կա րող է պա հան ջել, որ տու -
ժողն ի րե նից այլևս չպա հան ջի պարտ քը: 

Այդ բա ցը լրաց նե լու հա մար ա ռա ջար կում
ենք ընդ լայ նել շորթ ման ա ռար կան և ՀՀ քրեա -
կան օ րենսգր քի 182-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սը
«գույ քա յին բնույ թի այլ գոր ծո ղու թյուն ներ կա -
տա րե լու» բա ռե րից հե տո լրաց նել «կամ գույ -
քա յին բնույ թի պա հանջ նե րից հրա ժար վե լու»
բա ռե րով:

Դրա հետ մեկ տեղ, Լատ վիա յի և Լիտ վա յի
քրեա կան օ րենսգր քե րի օ րի նա կով ա ռա ջար -
կում ենք ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 182-րդ հոդ -
վա ծում հա տուկ շեշ տել, որ շոր թո ղի պա հան ջը
պետք է լի նի ակն հայտ ա պօ րի նի: Թեև ՀՀ
քրեա կան օ րենսգր քի 182-րդ հոդ վա ծի ա ռա -
ջին մա սում նշված է, որ գույ քը կամ գույ քի
նկատ մամբ ի րա վուն քը պետք է լի նի ու րի շի նը,

ին չով հիմ նա վոր վում է պա հան ջի ա պօ րի նի լի -
նե լը, սա կայն գույ քա յին բնույ թի գոր ծո ղու թյուն -
նե րի կա պակ ցու թյամբ այդ պի սի նշում չկա: ՀՀ
քրեա կան օ րենսգր քի 182-րդ հոդ վա ծում շոր -
թո ղի պա հան ջի ակն հայտ ա պօ րի նի լի նե լու
մա սին նշու մը թույլ կտա նաև օ րենսդ րո րեն
սահ մա նել շորթ ման և ինք նի րավ չու թյան սահ -
մա նա զա տող չա փա նի շը:

Այս պի սով, որ պես ամ փո փում հարկ է ար -
ձա նագ րել, որ ցան կա ցած հան ցա գոր ծու թյան,
այդ թվում նաև շորթ ման հան ցա կազ մի պա -
րա գա յում, պե տու թյան օ րենս դիր մար մինն իր
ի րա վաս տեղծ գոր ծա ռույ թի շրջա նակ նե րում
խնդիր ու նի հաշ վի առ նել ի րա վա կի րառ պրակ -
տի կա յում ո րակ ման հետ կապ ված ա ռա ջա ցող
հիմ նախն դիր նե րը և դի նա միկ կեր պով մշտա -
պես կա տա րե լա գոր ծել առ կա օ րենսդ րա կան
ձևա կեր պում նե րը: 
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Հան րա յին ընդ հա նուր շա հե րը կեն սա գոր -
ծե լու հա մար վար չա կան մար մին նե րը օժտ վում
են ո րո շա կի լիա զո րու թյուն նե րով, ո րոնց շրջա -
նա կը և ի րա կա նա ցու մը կար գա վոր վում է օ -
րեն քով։ Երբ վար չա կան մար մի նը կոնկ րետ
դեպ քում պետք է ո րո շում կա յաց նի, վեր ջինս
սահ մա նա փակ ված է ինչ պես օ րենսդ րու թյամբ
ամ րագր ված ընդ հա նուր կա նոն նե րով, այն պես
էլ կոնկ րետ գոր ծով շո շափ վող հիմ նա կան ի -
րա վունք նե րով և վար չա րա րու թյան ընդ հա նուր
սկզբունք նե րով: 

Վար չա րա րու թյուն ի րա կա նաց նե լիս, մար -
դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան գոր ծում
վար չա րա րու թյան սկզբունք նե րից թերևս ա ռա -
վել մեծ դեր ու նի հա մա չա փու թյան սկզբուն քը,
քա նի որ այս սկզբուն քի բուն նպա տա կը հենց
վար չա կան մար մին նե րի գոր ծու նեու թյան ող -
ջա միտ սահ մա նա փա կումն է: Հան դի սա նա լավ
մար դու ի րա վունք նե րի ե րաշ խա վոր ման գոր -
ծիք, այս սկզբուն քը պայ մա նա վո րում է, որ բա -
վա րար չէ գոր ծո ղու թյան կա տար ման՝ օ րեն քով
սահ ման ված լիա զո րու թյան առ կա յու թյու նը. այն
նաև պա հան ջում է հա վա սա րակշ ռում հան րա -
յին և մաս նա վոր շա հե րի միջև, վար չա կան
մար մին նե րի կող մից մար դու ի րա վունք նե րի
ցան կա ցած սահ մա նա փակ ման ի րա վա չա փու -
թյուն և հիմ նա վոր վա ծու թյուն։ 

Վար չա րարու թյան հա մա չա փու թյան
սկզբուն քը սեր տո րեն հա րա բե րակ ցում է վար -
չա րա րու թյան մյուս հիմ նա րար սկզբունք նե րի
հետ, ո րոնք, ո րոշ դեպ քե րում նաև միահ յուս վե -
լով, փոխլ րաց նում են միմ յանց՝ ա պա հո վե լով
մար դու ի րա վունք նե րի պատշաճ և ա ռա վել հա -
մա կարգ ված պաշտ պա նու թյուն: Այս աշ խա -

տան քի շրջա նակ նե րում մենք փոր ձե լու ենք
ներ կա յաց նել վար չա րա րու թյան հա մա չա փու -
թյան և վար չա րա րու թյան մյուս հիմ նա րար
սկղբունք նե րի միջև կապն ու փոխ գոր ծակ ցու -
թյան ներ դաշ նա կու թյու նը մար դու ի րա վունք -
նե րի ե րաշ խա վոր ման և պաշտ պա նու թյան հա -
մա տեքս տում:

Անդ րա դառ նանք օ րի նա կա նու թյան և հա -
մա չա փու թյան սկզբունք նե րի հա րա բե րակ ցու -
թյա նը: Օ րի նա կա նու թյան սկզբուն քը վար չա -
րա րու թյան կարևո րա գույն սկզբունք նե րի մեկն
է։ «Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա -
կան վա րույ թի մա սին» օ րեն քի (այ սու հետ՝ Օ -
րենք) «Վար չա րա րու թյան օ րի նա կա նու թյու նը»
վեր տա ռու թյամբ 4-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝
վար չա կան մար մին նե րը պար տա վոր են հետևել
օ րենք նե րի պահ պան մա նը: Վար չա կան մար -
մին նե րի լիա զո րու թյուն նե րը սահ ման վում են
օ րեն քով կամ օ րեն քով նա խա տես ված դեպ քե -
րում` ի րա վա կան այլ ակ տե րով: 

Օ րեն քով ամ րագր ված վար չա րա րու թյան
օ րի նա կա նու թյան սկզբուն քը, նախ, նշա նա կում
է, որ վար չա կան մար մին նե րի յու րա քանչ յուր
գոր ծո ղու թյուն պետք է ու նե նա ի րա վա կան
հիմք: Միևնույն ժա մա նակ, որ պես զի հա սա -
րա կու թյու նը կա րո ղա նա հա մար ժեք ըն կա լել
վար չա կան մարմ նի լիա զո րու թյուն նե րի բնույ -
թը և ծա վա լը, այդ լիա զո րու թյուն նե րը պետք է
լի նեն հստակ, ճշգրիտ և լայ նո րեն հրա պա -
րակ վեն1: Նշ ված պա հան ջը բխում է նաև ի րա -
վա կան ո րո շա կիու թյան սկզբուն քից, ո րը հիմ -
նա կան ե րաշ խիք է հա մար վում ի րա վա կան
նոր մե րի, դրան ցում օգ տա գործ ված եզ րույթ նե -
րի անհ րա ժեշտ հստա կու թյան հա մար, մաս -
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1 Տե՛ս THE ADMINISTRATION AND YOU. A handbook Principles of administrative law concerning relations between
individuals and public authorities, Council of Europe, October 2018, էջ 10:
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ֆակուլտետի սահմանադրական իրավունքի ամբիոնի ասպիրանտ
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ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ 

նա վո րա պես նա խա պատ վու թյու նը տրվում է
այն պի սի եզ րույթ նե րի օգ տա գործ մա նը, ո րոնց
ի րա զեկ վա ծու թյան առն չու թյամբ գործ նա կա -
նում խնդիր ներ չեն ծա գում2: Վար չա րա րու թյան
օ րի նա կա նու թյան սկզբուն քի երկ րորդ բա ղադ -
րիչն այն է, որ այն ըստ իր ձևի և բո վան դա կու -
թյան՝ պետք է են թարկ վի, ստո րա դաս վի օ րեն -
քի պա հանջ նե րին, այ սինքն՝ պետք է չհա կա սի
դրանց՝ ա պա հո վե լով դրա պահ պա նումն ու ի -
րա ցու մը3: Ի րա վա բա նա կան գրա կա նու թյան
մեջ այս սկզբուն քը հա ճախ կոչ վում է նաև «օ -
րեն քի մի ջո ցով կա ռա վար ման» սկզբունք4։

Հա մա ռոտ ներ կա յաց նե լով վար չա րա րու -
թյան օ րի նա կա նու թյան սկզբուն քի ընդ հա նուր
բո վան դա կու թյու նը, այժմ անդ րա դառ նանք վար -
չա րա րու թյան օ րի նա կա նու թյան և հա մա չա -
փու թյան սկզբունք նե րի հա րա բե րակ ցու թյա նը։
Այս ա ռու մով, նախ, նշենք, որ օ րի նա կա նու -
թյան սկզբուն քը հա մար վում է հա մա չա փու -
թյան սկզբուն քի ի րա վա կան աղբ յու րը5։ 

Միևնույն ժա մա նակ, այժմ ի րա վա բա նա -
կան գրա կա նու թյան մեջ վար չա րա րու թյան օ -
րի նա կա նու թյան սկզբուն քի պա հանջն է նաև
այն, որ այն նպա տակ նե րը, ո րոնց հա մար պե -
տա կան մար մին ներն օգ տա գոր ծում են ի րենց
լիա զո րու թյուն նե րը, պետք է հա մա պա տաս խա -
նեն օ րեն քով սահ ման ված կար գով ամ րագր -
ված նպա տակ նե րին: Պե տա կան մար մին նե րը
չպետք է ի րենց լիա զո րու թյուն ներն օգ տա գոր -
ծեն ոչ պատ շաճ պատ ճառ նե րով կամ նպա -

տակ նե րով, նույ նիսկ ե թե արդ յուն քը կա րող է
լի նել նույ նը6։

Օ րի նա կա նու թյան սկզբուն քի այս տար րը
շատ նման է հա մա չա փու թյան սկզբուն քի պատ -
շաճ նպա տա կի տար րի հետ, ըստ ո րի՝ վար չա -
րա րու թյու նը պետք է ուղղ ված լի նի Հա յաս տա -
նի Հան րա պե տու թյան Սահ մա նադ րու թյամբ և
օ րենք նե րով հե տապնդ վող նպա տա կին: Կա -
րող ենք նաև նշել, որ օ րի նա կա նու թյան սկզբուն -
քի այս տար րը «փոր ձում է» օգ նել կամ ինչ-որ
չա փով փո խա րի նել հա մա չա փու թյան սկզբուն -
քի պատ շաճ նպա տա կի տար րին։ Սա կայն հարկ
է նկա տել, որ մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ -
պա նու թյան տե սանկ յու նից վար չա րա րու թյան
հա մա չա փու թյան սկզբուն քը ա վե լի ա վե լի ընդգր -
կուն է՝ պա հան ջե լով, որ վար չա կան գոր ծո ղու -
թյուն նե րը պետք է հա մա չափ լի նեն հե տապնդ -
վող նպա տակ նե րին՝ ան ձանց չզրկե լով ա վե -
լիից, քան խիստ անհ րա ժեշտ է այդ նպա տա -
կին հաս նե լու հա մար (հա մա չա փու թյան սկզբուն -
քի անհ րա ժեշ տու թյան պա հան ջը): 

Վար չա րա րու թյան հա ջորդ կարևոր սկզբուն -
քը, ո րը կցան կա նա յինք քննար կել ի րա վա կան
ո րո շա կիու թյան սկզբունքն է։ Վար չա կան ի րա -
վուն քում ի րա վա կան ո րո շա կիու թյան սկզբուն -
քը կա րող ենք բխեց նել վար չա րա րու թյան այն -
պի սի սկզբունք նե րից, ինչ պի սիք են՝ վար չա րա -
րու թյան օ րի նա կա նու թյու նը, կա մա յա կա նու թյան
ար գել քը7, ինչ պես նաև վար չա կան ակ տի ո րո -
շա կիու թյան (Օ րեն քի 56-րդ հոդ ված)8, վար չա -
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1
2 Տե՛ս Գ. Դանիելյան, Իրավական որոշակիության, իրավունքի անալոգիայի (համանմանության) և իրավական ակտի

մեկնաբանության փոխհարաբերության արդի հիմնախնդիրները | «Բանբեր Երևանի համալսարանի.
Իրավագիտություն», Երևան, 2016 № 2 (20), էջ 5, http://ysu.am/files/01G_Danielyan-1476101269-.pdf (10.01.2021թ.):

3 Տե՛ս Հայաստանի Հանրապետության ընդհանուր վարչական իրավունք, Հ. Թովմասյան, Օ. Լուխթերհանդթ, Գ.
Մուրադյան, Վ. Պողոսյան, Վ. Ռայմերս, Ռ. Ռուբել – Եր.: Բավիղ, 2011, էջ 192:

4 Տե՛ս SIGMA Papers, No. 27, European Principles for Public Administration, OECD, 2 rue André-Pascal, 75775 Paris Cedex
16, France, էջ 9։

5 Առավել մանրամասն տե՛ս Aharon Barak, Proportionality: Constitutional Rights and their Limitations, Cambridge
University Press, 2012, էջեր 226-234:

6 Եվրոպայի խորհրդի Նախարարների կոմիտեի՝ «Անդամ պետությունների պատշաճ վարչարարության մասին»
հանձնարարականի 2-րդ հոդվածը, օրինականության սկզբունքը ներկայացնելիս, նշում է, որ պետական մարմիններն
իրենց լիազորություններն իրավասու են իրականացնել միայն, եթե սահմանված փաստերը և կիրառելի իրավունքը
նրանց լիազորում է անել այդպես, և բացառապես այն նպատակով, որի համար դրանք լիազորվել են: Տե՛ս Recom-
mendation CM/Rec(2007)7 of the Committee of Ministers to member stateson good administration (Adopted by the
Committee of Ministers on 20 June 2007 at the 999bis meeting of the Ministers’ Deputies):

7 Սահմանադրական դատարանն արտահայտել է այն իրավական դիրքորոշումը, որ իրավական որոշակիության,
իրավական անվտանգության և օրինական ակնկալիքների իրավունքի պաշտպանության սկզբունքները հանդիսանում
են իրավական պետության ու իրավունքի գերակայության երաշխավորման անբաժանելի տարրերը։ Տե՛ս
Սահմանադրական դատարանի 2015 թվականի հունիսի 9-ի թիվ ՍԴՈ-1213 որոշումը։

8 Վճռաբեկ դատարանը, անդրադառնալով Օրենքի 56-րդ հոդվածի մեկնաբանությանը՝ նշել է, որ հոդվածում
ամրագրված վարչական ակտի որոշակիության պահանջն իրավական որոշակիության սահմանադրական սկզբունքի



կան ակ տի՝ սահ ման ված կար գով ի րա զե կե լուց
հե տո ու ժի մեջ մտնե լու պա հանջ նե րից (հոդ -
ված 60, 61) և վար չա կան ակ տի նկատ մամբ
վստա հու թյան ի րա վուն քից (Օ րեն քի 63-րդ և
64-րդ հոդ ված ներ)։

Վե նե տիկ յան հանձ նա ժո ղովն այս սկզբուն -
քի վե րա բեր յալ նշել է, որ ի րա վա կան ո րո շա -
կիու թյու նը պա հան ջում է, որ գոր ծա դիր իշ խա -
նու թյու նը հար գի այս սկզբուն քը ի րա վա կան
փաս տաթղ թե րը կի րա ռե լիս և ընդ հան րա պես
կամ ա ռան ձին հար ցե րով ո րո շում ներ կա յաց -
նե լիս9։ Արևմտ յան Եվ րո պա յի երկր նե րում որ -
պես վար չա կան ի րա վուն քի հիմ նա կան
սկզբունք՝ ի րա վա կան ո րո շա կիու թյու նը նե րա -
ռում է հու սա լիու թյու նը և կան խա տե սե լիու -
թյու նը10:

Վար չա րա րու թյան շրջա նակ նե րում մար -
դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան հա մա -
տեքս տում ի րա վա կան ո րո շա կիու թյան սկզբուն -
քը կարևոր հիմք է հան դի սա նում օ րի նա կան
ակն կա լիք նե րի պաշտ պա նու թյան գոր ծում: Օ -
րի նա կան ակն կա լիք նե րի պաշտ պա նու թյու նը
ի րա վա կան ո րո շա կիու թյան սկզբուն քի կարևոր
մաս է11: Օ րի նա կան ակն կա լիք նե րի սկզբուն քը
վե րա բե րում է վար չա կան մարմ նի և կոնկ րետ
ան հա տի միջև հա րա բե րու թյուն նե րին։ Այս
սկզբուն քը նշա նա կում է, որ վար չա կան վար -
քագ ծի արդ յուն քում ա ռա ջա ցած սպա սում նե րը
կա րող են ի րա վա կան հետևանք ներ ու նե նալ:
Կամ վար չա կան մար մի նը պետք է հար գի այդ
ակն կա լիք նե րը, կամ հա մո զիչ պատ ճառ ներ
ներ կա յաց նի, թե ին չու պետք է հան րա յին շա -
հերն ա ռաջ նա հեր թու թյուն ու նե նան12։

Ինչ վե րա բե րում է քննարկ վող սկզբուն քի

և վար չա րա րու թյան հա մա չա փու թյան սկզբուն -
քի հա րա բե րակ ցու թյա նը, ա պա վար չա րա րու -
թյան հա մա չա փու թյան սկզբուն քը, հան դի սա -
նա լով մար դու ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու -
թյան գոր ծիք, կարևոր դեր ու նի նաև օ րի նա -
կան ակն կա լիք նե րի պաշտ պա նու թյան գոր -
ծում: Խոս քը վե րա բե րում է այն դեպ քե րին, երբ
օ րի նա կան ակն կա լիք նե րի պաշտ պա նու թյու նը
բախ ման մեջ է մտնում այլ շա հե րի հետ։ Այս
դեպ քում, հատ կա պես, կարևո րու թյուն է ձեռք
բե րում հա մա չա փու թյան սկզբուն քի վեր ջին՝
չա փա վո րու թյան տար րը, ո րը պա հան ջում է
կոնկ րետ գոր ծի փաս տա կան հան գա մանք նե -
րի հաշ վառ մամբ հա վա սա րակշ ռել մի կող մից
օ րի նա կան ակն կա լիք նե րի, մյուս կող մից՝ հան -
րա յին շա հե րի պաշտ պա նու թյու նը։

Այս հա մա տեքս տում ցան կա նում ենք
քննար կել 2018 թվա կա նի ապ րի լի 7-ի թիվ
ՎԴ/0883/05/16 վար չա կան գոր ծով Վճ ռա բեկ
դա տա րա նի կա յաց րած ո րո շու մը։ Այս ո րոշ -
մամբ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը նշել է. «... Վճ ռա -
բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րում է, որ ի րա վուն -
քի սուբ յեկտ նե րի, մաս նա վո րա պես՝ մի ջամ տող
վար չա կան ակ տի հաս ցեա տե րե րի հա մար
պետք է կան խա տե սե լի և ո րո շա կի լի նի, որ ի -
րենց նկատ մամբ ըն դուն ված հան րա յին ի րա -
վա կան դրա մա կան պա հանջ պա րու նա կող
վար չա կան ակ տը են թա կա է լի նե լու հար կա -
դիր կա տար ման այդ վար չա կան ակ տի ան բո -
ղո քար կե լի դառ նա լուց հե տո ե ռամս յա ժամ կե -
տում: Ըստ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի եզ րա հանգ -
ման՝ ան բո ղո քար կե լի վար չա կան ակ տե րը հար -
կա դիր կա տար ման ներ կա յաց նե լու ժամ կետ -
նե րի վե րա բեր յալ օ րենսդ րա կան հստակ կար -
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մասնավոր դրսևորում է: Տե՛ս ՀՀ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության պետական հանձնաժողովն
ընդդեմ «Կրիստալ» ՍՊԸ-ի ՎԴ/65320/03/13 վարչական գործով ՀՀ վճռաբեկ դատարանի 18.06.2014 թվականի
որոշումը:

9 Տե՛ս Venice Commission, Opinion on Legal Certainty and the Independence of the Judiciary in Bosnia and Herzegovina,
Opinion No. 648 / 2011, Strasbourg, 18 June 2012, պարագրաֆ 24: Հիմնվելով Մարդու իրավունքների եվրոպական
դատարանի նախադեպային իրավունքի, գիտական հայացքների և իր կարծիքների վրա՝ Վենետիկի հանձնաժողովն
առանձանցրել է իրավական որոշակիության հետևյալ պահանջները՝ հրապարակայնություն, ճշգրտություն,
հետևողականություն, կայունություն, հետադարձ ուժի բացակայություն և որոշումների վերջնական և պարտադիր
ուժ: Այս պահանջներից յուրաքանչյուրի մասին տե՛ս Venice Commission, Opinion on Legal Certainty and the
Independence of the Judiciary in Bosnia and Herzegovina, Opinion No. 648 / 2011, Strasbourg, 18 June 2012, պարագրաֆ
27, 28:

10 Տե՛ս SIGMA Papers, No. 27, European Principles for Public Administration, OECD, 2 rue André-Pascal, 75775 Paris Cedex
16, France, էջ 8։

11 Տե՛ս Venice Commission, Rule of Law Cheklist, պարագրաֆ 61:
12 Տե՛ս Robert Thomas, Legitimate Expectations and Proportionality in Administrative Law, Hart Publishing Oxford and

Portland, Oregon, 2000, էջ 41:
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գա վո րում նե րի սահ մա նումն ուղ ղա կիո րեն բխում
է ի րա վա կան ո րո շա կիու թյան սկզբուն քից, քա -
նի որ նշված ժամ կետ նե րի ա վար տից հե տո
այդ վար չա կան ակ տե րը որևէ ե ղա նա կով (թե՛
դա տա կան, թե՛ ար տա դա տա կան) այլևս հար -
կա դիր կա տար ման են թա կա չեն։ .... Քն նարկ -
վող ի րա վի ճա կում հան րա յին ի րա վա կան դրա -
մա կան պա հան ջի վե րա բեր յալ ան բո ղո քար կե -
լի վար չա կան ակտ ըն դու նած վար չա կան մարմ -
նի հե տա գա վար քա գի ծը կան խա տե սե լի է դառ -
նում այդ վար չա կան ակ տի հաս ցեա տի րոջ հա -
մար, քա նի որ վեր ջի նիս մոտ կա րող է ձևա -
վոր վել հա մոզ մունք առ այն, որ իր նկատ մամբ
ան բո ղո քար կե լի վար չա կան ակ տով ա ռա ջադր -
ված հան րա յին ի րա վա կան դրա մա կան պա -
հանջն այլևս չի կա րող ներ կա յաց վել հար կա -
դիր կա տար ման։ ..... Հետևա բար, Վճ ռա բեկ
դա տա րա նի գնա հատ մամբ վար չա կան մարմ -
նի վար քա գի ծը հա կա սում է ոչ միայն ի րա վա -
կան ո րո շա կիու թյան սահ մա նադ րա կան
սկզբուն քին, այլ նաև վար չա րա րու թյան հա -
մա չա փու թյան և տն տե սա վա րու թյան սկզբունք -
նե րին։»։

Այս պի սով, Վճ ռա բեկ դա տա րա նի դիր քո -
րո շու մը հենց վար չա րա րու թյան հա մա չա փու -
թյան սկզբուն քի, մաս նա վո րա պես, չա փա վո -
րու թյան տար րի կի րառ ման արդ յունք է։ 

Այս հա մա տեքս տում, ո րո շա կի հե տաքրք -
րու թյուն են ներ կա յաց նում նաև այն դեպ քե րը,
երբ օ րի նա կան ակն կա լիք նե րի պաշտ պա նու -
թյու նը բախ ման մեջ է մտնում օ րի նա կա նու -
թյան սկզբուն քի հետ: Այս պես, ե թե հան րա յին
մարմ նի վար քա գի ծը (գոր ծո ղու թյու նը կամ ան -
գոր ծու թյու նը), որն ա ռա ջաց րել է սպա սու մը,
հա կա սում է օ րեն քին կամ ինք նին դուրս է այդ
մարմ նի լիա զո րու թյուն նե րից, ա պա կա րո՞ղ է,
արդ յոք, գո յու թյուն ու նե նալ օ րի նա կան ակն -
կա լիք: Այս հար ցադ րու մը ևս պա հան ջում է ո -
րո շա կի հա վա սա րակշ ռում՝ մի կող մից վստա -
հու թյան, ո րը ան հա տը փոխ կա պակ ցում է սպա -
սում նե րի հետ, և մ յուս կող մից՝ վար չա կան

մարմ նի՝ իր օ րի նա կան լիա զո րու թյուն նե րի շրջա -
նակ նե րում գոր ծե լու անհ րա ժեշ տու թյան միջև:

Գեր մա նա կան վար չա կան ի րա վուն քում
ամ րագր ված դիր քո րո շումն այն է, որ ե թե վար -
չա կան մար մինն ա ռա ջաց րել է իր լիա զո րու -
թյուն նե րի սահ ման նե րից դուրս ե կող ակն կա -
լիք ներ, ա պա վար չա կան դա տա րա նը պետք է
լու ծի բա խու մը՝ հա վա սա րակշ ռե լով օ րի նա կա -
նու թյան շա հե րը և ի րա վա կան ո րո շա կիու թյան
շա հե րը: 1956 թվա կա նի մի գոր ծով ո րոշ վեց,
որ այ րին Արևել յան Գեր մա նիա յից տե ղա փոխ -
վել է Արևմտ յան Գեր մա նիա այն բա նից հե տո,
երբ նրան խոս տա ցել են, որ նա ի րա վունք կու -
նե նա սո ցիա լա կան նպաստ ներ ստա նալ, և ո -
րոնք նա ո րո շա կի ժա մա նա կա հատ վա ծում ստա -
ցել է: Սա կայն հե տա գա յում վար չա կազ մը ո րո -
շել է, որ այդ վճա րում ներն օ րի նա կան չեն ե -
ղել: Վ ճա րում նե րը դա դա րեց վել են, և այ րին
պետք է վե րա դարձ ներ այն, ինչ ստա ցել էր:
Բեռ լի նի վար չա կան դա տա րա նը վճռել է, որ օ -
րի նա կա նու թյան և ի րա վա կան ո րո շա կիու թյան
միջև բա խու մը պետք է կար գա վոր վի «ad hoc»
հա վա սա րակշռ ման մի ջո ցով13: Այս դեպ քում,
դա տա րա նը ո րո շել է պաշտ պա նել այ րի կնոջ
ակն կա լիք նե րը, որ վճա րում նե րը կա տար վել
են օ րի նա կան: Այդ ո րոշ ման ըն դու նու մից հե -
տո Գեր մա նիա յի վար չա կան դա տա վա րու թյան
մա սին 1976 թվա կա նի ակ տի նա խագ ծում նե -
րառ վել է ի րա վի ճա կի այս տե սա կը կար գա վո -
րող դրույթ: Հոդ ված 48 (2)14-ը նշում է. «Դրա -
մա կան օ գուտ տա լու մա սին ա պօ րի նի վար չա -
կան ո րո շու մը չի կա րող չեղ յալ հա մար վել, ե թե
շա հա ռուն վստա հել էր այդ ո րոշ մա նը և նրա
ակն կա լիք նե րը, ո րոնք գնա հատ վել են ո րոշ -
ման վե րաց ման հան րա յին շա հե րի դեմ, ար -
ժա նի են պաշտ պա նու թյան»: Հա ման ման կար -
գա վո րում նա խա տես ված է նաև Օ րեն քում15:

Այս պի սով, վար չա րա րու թյան հա մա չա փու -
թյան սկզբուն քը կարևոր նշա նա կու թյուն ու նի
օ րի նա կան ակն կա լիք նե րի պաշտ պա նու թյան
հար ցում։ Բո լոր դեպ քե րում, երբ վար չա կան
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13 Տե՛ս Decision of the Berlin Oberverwaltungsgericht (1957) 72 Deustches Verwaltungsblatt 503; affirmed by the Federal
Administrative Court (Bundesverwaltungsgericht) (1959) 9 BwerGE 251:

14 Տե՛ս M.P. Singh, German Administrative Law in Common Law Perspective (Springer-Verlag, Berlin, 1985), էջ 46:
15 Օրենքի 63-րդ հոդվածի 3-րդ մասի համաձայն՝ ոչ իրավաչափ վարչական ակտը չի կարող անվավեր ճանաչվել,

եթե ակտի հասցեատերն իրավունք ունի վստահելու վարչական ակտի գոյությանը, և վերջինիս գործողության մեջ
գտնվելը չի կարող վնաս պատճառել որևէ անձի իրավունքներին, Հայաստանի Հանրապետությանը կամ որևէ
համայնքի:



մարմ նի գոր ծո ղու թյու նը կամ վար չա կան ակ -
տը (ընտ րած մի ջո ցը) վնաս է հասց նե լու ան ձի
օ րի նա կան ակն կա լիք նե րին, վար չա կան մար -
մի նը կամ դա տա րա նը, կի րա ռե լով հա մա չա -
փու թյան սկզբուն քը, պետք է ո րո շի թե արդ յո՞ք
ձեռք է բեր վել պատ շաճ հա վա սա րակշ ռու թյուն
հե տապնդ վող նպա տա կի և այդ նպա տա կին
հաս նե լու հա մար ան ձի օ րի նա կան ակն կա լիք -
նե րին պատ ճառ վող վնա սի միջև։ Վար չա կան
մար մի նը մի ջո ցը կա րող է կի րա ռել միայն այն
դեպ քում, երբ հա մա չա փու թյան սկզբուն քի
հետևո ղա կան կի րառ ման արդ յուն քում գտնի,
որ այդ մի ջոց նե րը ար դա րաց նում են օ րի նա -
կան ակն կա լիք նե րին մի ջամ տու թյու նը։

Օ րի նա կան սպա սում նե րը կա րող են ա -
ռա ջա նալ նաև վար չա կան պրակ տի կա յի արդ -
յուն քում: Այս հա մա տեքս տում անդ րա դառ նա -
լով հա մա չա փու թյան սկզբուն քի և ի րա վա կան
ո րո շա կիու թյան (հատ կա պես, վեր ջի նիս տար -
րեր հան դի սա ցող կան խա տե սե լիու թյան և օ -
րի նա կան ակն կա լիք նե րի պաշտ պա նու թյան)
հա րա բե րակ ցու թյա նը, գտնում ենք, որ ի րա -
վա կան ո րո շա կիու թյան սկզբուն քը վար չա կան
մարմ նից պա հան ջում է հա վա տա րիմ մնալ սե -
փա կան պրակ տի կա յին։ Այս պես, երբ վար չա -
կան մար մի նը հա մա չա փու թյան սկզբուն քի բո -
լոր տար րե րի հետևո ղա կան կի րառ ման արդ -
յուն քում մար դու ի րա վունք նե րի սահ մա նա փակ -
ման կոնկ րետ հար ցում ձևա վո րել է ո րո շա կի
պրակ տի կա, ա պա նա այդ ձևով օ րի նա կան
ակն կա լիք է ձևա վո րել ան ձի մոտ, որ իր մաս -
նակ ցու թյամբ հար ցը նույն պես պետք է լուծ վի
նույն ձևով։ 

Վար չա րա րու թյան հա մա չա փու թյան և օ -
րի նա կան ակն կա լիք նե րի պաշտ պա նու թյան
հա րա բե րակ ցու թյունն այս քա նով չի սահ մա նա -
փակ վում: Այն դեպ քում, երբ վար չա կան մար -
մի նը ցան կա նում է փո խել իր իսկ ձևա վո րած
պրակ տի կան, այս դեպ քում ար դեն վար չա կան
մար մին նե րի կա մա յա կա նու թյուն նե րից մար դու
ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյու նը ե րաշ խա վո -

րում է հա մա չա փու թյան սկզբուն քը, ըստ ո րի՝
վար չա կան մար մի նի ընտ րած մի ջո ցը չպետք է
ան հա մա չափ մի ջամ տի մար դու ի րա վունք նե -
րին։ Ընդ ո րում, այս դեպ քում վար չա րա րու -
թյան հա մա չա փու թյան սկզբուն քը գոր ծում է
Օ րեն քի 7-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված կա մա -
յա կա նու թյան ար գել քի սկզբուն քի հետ միա -
սին16։ 

Քա ղա քա կա նու թյան փո փո խու թյու նը, ո րը
ինչ պես ար դեն նշվեց, մի ջամ տու թյուն է օ րի նա -
կան ակն կա լիք նե րին, ևս նպա տա կա հար մար է
ու սում նա սի րել հա մա չա փու թյան սկզբուն քի տե -
սանկ յու նից: Նախ, Օ րեն քի 7-րդ հոդ վա ծը պա -
հան ջում է, որ վար չա կան մարմ նի քա ղա քա -
կա նու թյան փո փո խու թյու նը կա րող է կա տար -
վել գե րա կա հան րա յին շա հի առ կա յու թյան դեպ -
քում (հա մա չա փու թյան պատ շաճ նպա տա կի
տարր): Բա ցի այդ, անհ րա ժեշտ է պար զել, թե
արդ յո՞ք վար չա կան մար մի նը կա րող է օգ տա -
գոր ծել այ լընտ րան քա յին մի ջոց ներ, ո րոնք հա -
վա սա րա պես կա րող են հաս նել նույն նպա տա -
կին, բայց ո րոնք նաև չէին դի տարկ վի, որ պես
մի ջամ տու թյուն՝ ան հա տի ակն կա լիք նե րին (հա -
մա չա փու թյան անհ րա ժեշ տու թյան տար րի պա -
հանջ): Եվ վեր ջա պես, վար չա կան մար մի նը
պետք է հա վա սա րակշ ռի քա ղա քա կա նու թյան
փո փո խու թյան արդ յունք նե րը և օ րի նա կան սպա -
սե լիք նե րին պատ ճառ վող վնա սը (հա մա չա փու -
թյան չա փա վո րու թյան տար րի պա հանջ): Ե թե
գե րա կա հան րա յին շա հը պա հան ջում է քա ղա -
քա կա նու թյան փո փո խու թյուն, ա պա վար չա -
կան մար մի նը պետք է ո րո շի, թե արդ յո՞ք օգ -
տա գործ վող մի ջոց նե րը ար դա րաց նում են ակն -
կա լիք նե րին մի ջամ տու թյու նը։ 

Վար չա րա րու թյան մյուս հիմ նա րար
սկզբուն քը, ո րի հետ վար չա րա րու թյան հա մա -
չա փու թյան սկզբու նքը սեր տո րեն հա րա բե րակց -
վում է՝ հա յե ցո ղա կան լիա զո րու թյուն նե րի սահ -
մա նա փակ ման սկզբունքն է։ Օ րեն քի 6-րդ հոդ -
վա ծի 1-ին մա սը վար չա կան հա յե ցո ղու թյու նը
բնո րո շում է որ պես օ րեն քով վար չա կան մարմ -
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16 Օրենքի 7-րդ հոդվածի համաձայն՝ վարչական մարմիններին արգելվում է անհավասար մոտեցում ցուցաբերել
միատեսակ փաստական հանգամանքների նկատմամբ, եթե առկա չէ դրանց տարբերակման որևէ հիմք: Վարչական
մարմինները պարտավոր են անհատական մոտեցում ցուցաբերել էապես տարբեր փաստական հանգամանքների
նկատմամբ: Եթե վարչական մարմինը որևէ հայեցողական լիազորություն իրականացրել է որոշակի ձևով, ապա
միանման դեպքերում հետագայում ևս պարտավոր է իր այդ հայեցողական լիազորությունն իրականացնել նույն
ձևով: Վարչական մարմինն այդ սահմանափակումից կարող է հրաժարվել, եթե գերակա շահի առկայության
պատճառով նա հետագայում մտադիր է մշտապես ընդունել մեկ այլ հայեցողական որոշում:



15

ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ 

նին վե րա պահ ված ի րա վունք` ընտ րե լու մի քա -
նի հնա րա վոր ի րա վա չափ լու ծում նե րից որևէ
մե կը: Խո սե լով վար չա րա րու թյան հա մա չա փու -
թյան և հա յե ցո ղա կան լիա զո րու թյուն նե րի սահ -
մա նա փակ ման սկզբու նքնե րի փոխ հա րա բերակ -
ցու թյան մա սին՝ հարկ է նշել, որ օ րեն քը հա մա -
չա փու թյան սկզբուն քը հա մա րում է հա յե ցո ղա -
կան լիա զո րու թյուն նե րի ի րա վա չա փու թյան գնա -
հատ ման հիմ նա կան մի ջո ցը: Այս պես, օ րեն քի
6-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սը սահ մա նում է, որ
հա յե ցո ղա կան լիա զո րու թյուն ի րա կա նաց նե լիս
վար չա կան մար մի նը պար տա վոր է ա ռաջ նորդ -
վել վար չա րա րու թյան ի րա կա նաց ման հա մա -
չա փու թյան սկզբուն քով: Աս վա ծի հա մա տեքս -
տում հարկ է նաև նկա տել, որ «հնա րա վոր լու -
ծում» եզ րույ թը հարկ է ըն կա լել ոչ միայն այն
լու ծում նե րի շրջա նա կում, ո րոնք ուղ ղա կիո րեն
նա խա տես ված են օ րեն քով, այլ նաև այն լու -
ծում նե րը, ո րոնք բխում են օ րենսդ րու թյու նից,
ինչն էլ ա ռա վել ի րա տե սա կան է դարձ նում հա -
մա չա փու թյան սկզբուն քի կի րա ռու մը։

Վար չա րա րու թյան հա ջորդ կարևոր
սկզբուն քը տնտես վա րու թյան սկզբունք է։ Օ -
րեն քի 11-րդ հոդ վա ծը նա խա տե սում է, որ վար -
չա կան մար մինն իր լիա զո րու թյուն ներն ի րա -
կա նաց նե լիս պար տա վոր է գոր ծել այն պես, որ -
պես զի ա ռանց իր լիա զո րու թյուն նե րի կա տար -
մա նը վնա սե լու` ա ռա վել սեղմ ժամ կե տում, ա -
ռա վել բա րեն պաստ արդ յուն քի հաս նե լու հա -
մար ա պա հո վի իր տնօ րին մա նը հանձն ված մի -
ջոց նե րի ա ռա վել արդ յու նա վետ օգ տա գոր ծու -
մը: Այ սօր ֆի նան սա կան սահ մա նա փա կում նե -
րի պատ ճա ռով շատ պե տու թյուն նե րում ա վե լի
մեծ ու շադ րու թյուն է դարձ վում հան րա յին ծա -
ռա յու թյուն նե րի մա տու ցե լիս պե տա կան կա ռա -
վար ման մար մին նե րի տնտես վար և արդ յու -
նա վետ աշ խա տան քին17: 

Անդ րա դառ նա լով վար չա րա րու թյան հա -
մա չա փու թյան և տն տես վա րու թյան սկզբունք -
նե րի հա րա բե րակ ցու թյա նը, պետք է նշենք, որ
հա մա չա փու թյան սկզբուն քի վեր ջին՝ չա փա վո -
րու թյան տար րը նե րա ռում է նաև տնտես վա -
րու թյան պա հան ջը: Պետք է նկա տի ու նե նալ,

որ ի րա վա բա նա կան գրա կա նու թյան մեջ հա -
մա չա փու թյան սկզբուն քը ներ կա յաց վում է որ -
պես տնտե սա կան արդ յու նա վե տու թյան
սկզբունք, իսկ սկզբուն քի վեր ջին՝ չա փա վո րու -
թյուն տար րը հա ճախ ան վան վում է հենց «ծախս-
արդ յուն քի» վեր լու ծու թյուն18։ Հա մա չա փու թյան
չա փա վո րու թյան տար րը պա հան ջում է շա հե -
րի հա վա սա րակշ ռում (հետևա բար, ներգ րավ -
ված յու րա քանչ յուր շա հե րի հետ կապ ված օ -
գուտ նե րի և ծախ սե րի) այն պես, որ ո րո շա կի ի -
րա վուն քի սահ մա նա փակ ման արդ յուն քում ձեռք
բեր վող օ գուտ նե րը գե րակշ ռեն ա ռա ջա ցած
ծախ սե րը: 

Մար դու սահ մա նադ րա կան ի րա վունք նե րի
պաշտ պա նու թյան հա մա տեքս տում տնտես վա -
րու թյան և հա մա չա փու թյան սկզբունք նե րի փոխ -
հա րա բե րակ ցու թյու նը ո րո շա կի հե տաքրք րու -
թյուն է ձեռք բե րում այն հար ցը, թե արդ յո՞ք
տնտես վա րու թյան նկա տա ռում նե րը պատ շաճ
նպա տակ են կամ կա րե լի՞ է արդ յոք պատ շաճ
նպա տակ հա մա րել բյու ջե տա յին նկա տա ռում -
նե րը։ Այս հար ցը բարձ րաց վել է և բա վա կա նին
ման րա մասն քննարկ վել է Կա նա դա յի Գե րա -
գույն դա տա րա նում Սինգ հի գոր ծով19, որ տեղ
դա տա րա նը քննել է այն հար ցը, թե արդ յո՞ք յու -
րա քանչ յուր ան ձի, ով խնդրել է տրա մադ րել
փախս տա կա նի կար գա վի ճակ Կա նա դա յում,
պետք է տրվի լսված լի նե լու ի րա վունք։ Պե տու -
թյու նը պնդում էր, որ հա զա րա վոր պո տեն ցիալ
փախս տա կան նե րից յու րա քանչ յու րին նման ի -
րա վուն քի տրա մադ րու մը ա մեն տա րի չա փա -
զանց ծանր բեռ կլի նի պե տա կան բյու ջեի հա -
մար։ Այս փաս տար կը մերժ վել է։ Իր կար ծի -
քում դա տա վոր Ո ւիլ սո նը բա ցատ րել է. «Ես
լուրջ կաս կած ներ ու նեմ, որ պա րոն Բոուի ա -
ռա ջադ րած օգ տա պաշ տա կան նկա տա ռում նե -
րը կա րող են ար դա րա ցում ծա ռա յել Խար տիա -
յով ամ րագր ված ի րա վունք նե րի սահ մա նա փակ -
ման հա մար: Բ նա կա նա բար, Խար տիա յի ե -
րաշ խիք նե րը երևա կա յա կան կլի նեին, ե թե
դրանք հնա րա վոր լի ներ ան տե սել, քա նի որ
դա հար մար կլի ներ վար չա կան տե սանկ յու -
նից։»20։ Սա կայն Սինգ հի գոր ծից հե տո Կա նա -
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17 Տե՛ս SIGMA Papers, No. 27, European Principles for Public Administration, OECD, 2 rue André-Pascal, 75775 Paris Cedex
16, France, էջ 13։

18 Տե՛ս Portuese A., Principle of Proportionality as Principle of Economic Efficiency. European Law Journal, 19(5), (2013)։
19 Տե՛ս Singh v. Minister of Employment and Immigration [1985] 1 SCR 177:
20 Տե՛ս նույն գործով, պրարագրաֆ 70:



դա յի Գե րա գույն դա տա րա նը ըն դու նել է, որ
կա րող են լի նել ո րոշ դեպ քեր, երբ ծախ սե րը
կդի տարկ վեն իբրև ա վե լորդ21, կամ կհան գեց -
նեն ֆի նան սա կան ճգնա ժա մի22, այն պես, որ
սահ մա նադ րա կան ի րա վուն քի սահ մա նա փա -
կու մը կա րող է ար դա րաց ված լի նել: 

Ինչ վե րա բե րում է Վճ ռա բեկ դա տա րա -
նին, ա պա 2014 թվա կա նի նո յեմ բե րի 28-ի թիվ
ՎԴ/5539/05/11 վար չա կան գոր ծով դա տա րանն
ուղ ղա կիո րեն նշել է. «Վա րույ թի մաս նակ ցի
լսված լի նե լու ի րա վուն քի սահ մա նա փակ ման
հա մար ի րա վա չափ հիմք չի կա րող հան դի սա -
նալ նույ նիսկ «Վար չա րա րու թյան հի մու նքնե րի
և վար չա կան վա րույ թի մա սին» օ րեն քի 36-րդ
հոդ վա ծում ամ րագր ված վար չա կան մարմ նի
ա րագ գոր ծե լու պար տա կա նու թյան կա տար -
ման անհ րա ժեշ տու թյու նը, քա նի որ վար չա կան
վա րույ թը հնա րա վո րինս սեղմ ժամ կե տում ի -
րա կա նաց նե լու օ րենսդ րա կան պա հան ջի կա -
տա րու մը չի կա րող տե ղի ու նե նալ ի վնաս վար -
չա կան վա րույ թի ըն թաց քում ան ձի լսված լի նե -
լու ի րա վուն քի պատ շաճ ի րաց ման»23։

Տն տես վա րու թյան կամ ինչ պես նշվում է
նաև «վար չա կան արդ յու նա վե տու թյան» վե րա -
բեր յալ գոր ծե րի այս շար քից բխող եզ րա կա -
ցու թյունն այն է, որ քա նի որ ժո ղովր դա վա րա -
կան հա սա րա կու թյուն նե րը մեծ նշա նա կու թյուն
են տա լիս մար դու ի րա վունք նե րին, ե լա կետ
պետք է ըն դու նել այն, որ այդ ի րա վունք նե րը
ա ռաջ նա հեր թու թյուն ստա նան ազ գա յին բյու -
ջե տա յին գոր ծըն թա ցում24։ Այ նուա մե նայ նիվ,
գտնում ենք, որ տնտես վա րու թյու նը կամ բյու -
ջե տա յին սահ մա նա փա կում նե րը չեն կա րող
բա ցառ վել որ պես պատ շաճ նկա տա ռում ներ,

ո րոնք պետք է հա վա սա րակշռ ված լի նեն հան -
րա յին շա հե րի շրջա նակ նե րում, քա նի որ կան
հան գա մանք ներ, երբ տնտե սա կան նպա տա կը
բա վա րար կհա մար վի մար դու ի րա վունք նե րի
սահ մա նա փա կում ներն ար դա րաց նե լու հա մար։ 

Ընդ հան րաց նե լով վե րո շա րադր վա ծը՝ կա -
րող ենք եզ րա կաց նել, որ վար չա րա րու թյան
հա մա չա փու թյան սկզբուն քը սեր տո րեն կապ -
ված և փոխ հա րա բե րակց վում է վար չա րա րու -
թյան մյուս, մաս նա վո րա պես, վար չա րա րու -
թյան օ րի նա կա նու թյան, ի րա վա կան ո րո շա -
կիու թյան և օ րի նա կան ակն կա լիք նե րի պաշտ -
պա նու թյան, կա մա յա կա նու թյան ար գել ման,
հա յե ցո ղա կան լիա զո րու թյուն նե րի սահ մա նա -
փակ ման և տն տես վա րու թյան սկզբունք նե րի
հետ: Վար չա րա րու թյան հա մա չա փու թյան
սկզբուն քը մի դեպ քում փոխլ րաց նում է վար -
չա րա րու թյան մյուս սկզբունք նե րին, մյուս կող -
մից վար չա րու թյան մյուս սկզբունք նե րը անհ -
րա ժեշտ նա խադր յալ ներ են ստեղ ծում այս
սկզբուն քի հետևո ղա կան և կա յուն կի րառ ման
հա մար: Ինչ պես նշում է հա մա չա փու թյան
սկզբուն քի ու սում նա սի րու թյան գոր ծում ա մե -
նա մեծ ներդ րում ու նե ցող հե ղի նակ Ա լեք սին.
«Հա մա չա փու թյան սկզբուն քը շատ յու րա հա -
տուկ բնույթ ու նի այլ սկզբունք նե րի շար քում,
քա նի որ հա մա չա փու թյան սկզբուն քը բնո րոշ է
այլ սկզբունք նե րի բնույ թին և հա կա ռա կը»25: 

Այս պի սով, գտնում ենք, որ հա մա չա փու -
թյան սկզբուն քը ներ դաշ նա կո րեն գոր ծում է
վար չա րա րու թյան նշված սկզբունք նե րի հետ՝
ա պա հո վե լով մար դու սահ մա նադ րա կան ի րա -
վունք նե րի հա մա կող մա նի պաշտ պա նու թյու նը: 

16
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21 Տե՛ս Hogg, P. W., Constitutional Law of Canada, 5th edn., vol. II (Toronto: h omson Carswell, 2007), էջ 140, M. P. Singh,
G erman Administrative Law in Common Law Perspective, 2nd edn. (Berlin: Springer, 2001), էջ 202:

22 Տե՛ս Newfoundland (Treasury Board) v. N APE [2004] 3 SCR 381:
23 Տե՛ս Վճռաբեկ դատարանի 2014 թվականի նոյեմբերի 28-ի թիվ ՎԴ/5539/05/11 վարչական գործովորոշումը։
24 Տե՛ս L. Weinrib, “The Supreme Court of Canada and Section 1 of the Charter,” 10 Sup. Ct. L. Rev. 469 (1988), էջ 486:
25 Տե՛ս R. Alexy, A Theory of Constitutional Rights (Oxford University Press, 2002), էջ 66։
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Ի րա վա կան հա մա կար գե րը մեծ ու շադ րու -
թյուն են հատ կաց նում սե փա կա նու թյան պաշտ -
պա նու թյա նը: Այդ իսկ պատ ճա ռով զար մա նա -
լի չէ, որ «սե փա կա նու թյան ի րա վունք» հաս կա -
ցու թյու նը ա ռանց քա յին դեր է խա ղում օ րեն քով
ճա նաչ ված այլ տա րա տե սակ ի րա վունք նե րի
շար քում: Սա կայն ա մե նա ման րակր կիտ վեր լու -
ծու թյու նը հնա րա վո րու թյուն չի տվել սահ մա նել
չա փո րո շիչ ներ, ո րոնց օգ նու թյամբ հնա րա վոր
է հստակ տալ «սե փա կա նու թյան ի րա վունք»
հաս կա ցու թյան մեկ նա բա նու թյու նը, չնա յած շատ
բան է ար վել նրա հա մար, որ պես զի չե զո քաց -
վեն ո րո շա կի սխալ ներ, անհս տա կու թյուն ներ և
խե ղաթ յու րում ներ:

Սե փա կա նու թյու նը և սե փա կա նու թյան 
ի րա վուն քը

Ա մե նից ա ռաջ անհ րա ժեշտ է տար բե րա կել
սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը՝ այդ ի րա վուն քի
օբ յեկ տից: Դրա հետ կապ ված՝ «սե փա կա նու -
թյուն» տեր մի նի կի րա ռու թյու նը ո րո շա կի շփո -
թու թյուն է ա ռա ջաց րել1: Այս պես, հո ղա տա րած -
քը, գիր քը, ավ տո մե քե նան սո վո րա կան մար դու
և ի րա վա բա նի կող մից դի տարկ վում են որ պես
սե փա կա նու թյան ձևեր և այն պի սի նյու թա կան
օբ յեկտ նե րի ի մաս տով, ո րոնց նկատ մամբ կա -
րե լի է ի րա կա նաց նել սե փա կա նու թյան ի րա -
վուն քը, և որ պես կոնկ րետ սե փա կա նա տե րե րի
ժա ռան գու թյան հատ ված, իսկ, հետևա բար,
դրա նում ընդգրկ ված ա ռար կա նե րի նկատ մամբ՝
ի րա վունք նե րի հա մա խումբ: Սա կայն անհ րա -
ժեշտ է նկա տի ու նե նալ, որ չնա յած «սե փա կա -
նու թյուն» տեր մի նը հա ճախ կի րառ վում է այդ՝
բա վա կա նին ընդ լայ նա կան ի մաս տով, ինչ պես
ա ռար կա նե րի, այն պես նաև վեր ջին նե րիս նկատ -
մամբ ի րա վունք նե րի նշման հա մար, «սե փա -
կա նու թյան ի րա վունք» հաս կա ցու թյու նը տար -

բեր վում է նյու թա կան ցան կա ցած ա ռար կա յից,
քա նի որ հան դի սա նում է ըն դա մե նը ի րա վա -
կան նոր մե րի ամ բող ջա կան շար քի ազ դե ցու -
թյան արդ յուն քում ծա գած ի րա վա հա րա բե րու -
թյան ար տա հայ տող: Դա ակն հայտ է դառ նում
նրա գի տակց մամբ, որ ժա մա նա կա կից ի րա -
վուն քի մեջ գո յու թյուն ու նեն «սե փա կա նու թյուն -
նե րի» բազ մա թիվ տի պեր, ո րոնք հնա րա վոր է
հա րա բե րակ ցել ան մի ջա պես ո րո շա կի նյու թա -
կան օբ յեկտ նե րի հետ: Նման սե փա կա նու թյուն -
նե րի օ րի նակ ներ հան դի սա նում են հե ղի նա կա -
յին ի րա վուն քը և ար տո նագ րե րը, ո րոնք ի րեն -
ցից ներ կա յաց նում են աոա ջին հայտ նա գոր ծո -
ղի կամ սե փա կան հայ տան գոր ծու թյան ար -
տադր ման, կամ գրքի հրա տա րակ ման հե ղի -
նա կի ի րա վուն քը (նման ար տադ րու թյան կամ
հրա տա րա կու թյան ցան կա ցած կոնկ րետ արդ -
յուն քի սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը հան դի սա -
նում է, ի հար կե, բա ցար ձակ ի րա վունք): Որևէ
ըն կե րու թյան բաժ նե տոմ սե րի սե փա կա նու թյան
վե րա բեր յալ ար տո նա գի րը կա րե լի է դի տար կել
որ պես տվյալ փաս տաթղ թի նկատ մամբ սե փա -
կա նու թյան ի րա վուն քի օբ յեկտ: Սա կայն փաս -
տա ցի այն կարևոր ի րա վունք նե րը, ո րոն ցով
այն օժ տում է ֆի նան սա կան տե սանկ յու նից,
դաս վում են բա ցար ձակ ան շո շա փե լի ա ռար -
կա նե րին, ինչ պի սիք են՝ դի վի դենտ նե րի ձևով
ժա մա նակ առ ժա մա նակ շա հույ թի մի հատ վա -
ծի, իսկ վերջ նա կան արդ յուն քում, ըն կե րու թյան
ակ տիվ նե րի ար ժե քի մաս նա բաժ նի ստա ցու մը՝
դրա պո տեն ցիալ հնա րա վոր բա ժան ման դեպ -
քում: Եվ բո լոր դեպ քե րում, չպետք է մո ռա նալ,
որ նյու թա կան ա ռար կա յի նկատ մամբ սե փա -
կա նու թյան ի րա վուն քը, ինչ պես ա սենք հո ղա -
տա րած քը կամ ապ րան քը, նույն քան «ան շո շա -
փե լի» է, որ քան ար տո նագ րի սե փա կա նու թյան
ի րա վուն քը, քա նի որ եր կուսն էլ ի րեն ցից ներ -
կա յաց նում են ուղ ղա կի օ րի նա կան ի րա վունք -
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նե րի տա րա տե սակ ներ՝ ան կախ հա մա պա տաս -
խան օբ յեկ տից, ո րի վրա տա րած վում է են
դրանց գոր ծո ղու թյուն նե րը:

«Ի րա վուն քի» նկատ մամբ սե փա կա նու թյան
ի րա վուն քը

Հա վա սա րա զոր շփո թու թյան է մատ նում
նաև սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի հաս կա ցու -
թյու նը կի րա ռա կան ի րա վուն քի ցան կա ցած այլ
տե սա կի նկատ մամբ: Այս պես, ցան կա ցած ի -
րա վուն քի մա սին, հան դի սա նա այն սե փա կա -
նու թյան, կամ որևէ այլ ի րա վունք, կա րե լի է ա -
սել, որ այն հան դի սա նում է կոնկ րետ ան ձի
«սե փա կա նու թյուն» կամ որ այն փո խան ցում
են մեկ ան ձից մյու սին2: Օ րի նակ, պայ մա նագ -
րով պար տա վոր ված պարտ քի կամ հե ղի նա -
կա յին ի րա վուն քի սե փա կա նա տի րոջ կող մից
տրա մադր ված գրքի հրա տա րակ ման ար տո -
նագ րի մա սին կա րե լի է ա սել, որ դրանք հան -
դի սա նում են վար կա ռուի կամ ար տո նագ րի
տի րոջ սե փա կա նու թյուն և կա րող են նրանց
կող մից որ պես սե փա կա նու թյուն փո խանց վել
այլ ան ձանց: Դա չի նշա նա կում, որ այս պես
կոչ ված բո լոր “օ րի նա կան ի րա վունք նե րը” կա -
րող են փո խանց վել այլ ան ձանց, քա նի որ ո րոշ
ի րա վունք ներ ի րենց բնույ թի ու ժով բա ցա հայտ
փո խանց վող չեն, ինչ պես, օ րի նակ, հե ղի նա -
կա յին ի րա վուն քը: Հա ճախ ի րա վունք նե րը չեն
կա րող փո խանց վել հան րա յին կար գի վե րա -
բեր յալ վե րա պահ ման ու ժով կամ որևէ այլ պատ -
ճա ռով. օ րի նակ, ի րա վա խախտ ման արդ յուն -
քում հա տուց ման պա հան ջի ի րա վուն քի դեպ -
քում (մաս նա վո րա պես՝ ըստ ծայ րա հեղ անհ -
րա ժեշ տու թյան ժա մա նակ պատ ճառ ված վնա -
սի հա տուց ման մա սին հայ ցը): Բաց թող նե լով
ի րա վուն քի չփո խանց վե լու թե ման, ին չի նկատ -
մամբ սո վո րա բար չի կի րառ վում սե փա կա նու -
թյան ի րա վուն քի հաս կա ցու թյու նը՝ կա րե լի է
պնդել, որ ի րա վուն քը հիմ նա կա նում ու նակ է
հան դի սա նալ սե փա կա նու թյան օբ յեկտ: Դա,
սա կայն, նշա նա կում է, որ ի րա վուն քը ի րա կա -
նաց վում է կոնկ րետ ան ձանց կող մից, ով քեր էլ
կա րող են ան վան վել այդ ի րա վունք նե րի «սե -

փա կա նա տե րեր»: Այս ընդ հա նուր ի մաս տով
հղումն առ սե փա կա նա տի րո ջը որևէ բան չի ա -
սում կոնկ րետ փո խանց ված ի րա վուն քի բնույ -
թի վե րա բեր յալ, և այն անհ րա ժեշտ է չշփո թել
սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի այն կոնկ րետ տե -
սակ նե րի հետ, ո րոնք դի տարկ վում են որ պես
«սե փա կա նու թյան ի րա վունք» և ո րոնց մա սին
այս տեղ խոսք է գնում: Իս կա պես, նման կրկնա -
կի ի մաս տով «սե փա կա նա տեր» տեր մի նի կի -
րա ռու թյան դեպ քում ձևա վոր ված խառ նաշ փո -
թը միան գա մից բա ցա հայտ վում է, երբ գի տակ -
ցում ես, որ ե թե տվյալ տեր մի նը կի րառ վում է
հա մա պար փակ ձևով, ա պա անհ րա ժեշտ է խո -
սել գույ քա յին ի րա վուն քի մա սին (owner of a
proprietary right) որ պես «սե փա կա նու թյան ի -
րա վուն քի» «սե փա կա նա տի րոջ» մա սին3: Այս
աբ սուր դը սո վո րա բար շրջան ցում են, սա կայն
բար դու թյուն նե րը մնում են, քա նի որ, օ րի նակ,
անգ լե րե նում բա ցա կա յում է ցան կա ցած կոնկ -
րետ ի րա վուն քի ի րա կա նաց մա նը լիա զոր ված
ան ձի նշման հա մար հա մա պա տաս խան հա -
մար ժե քը4: Եր բեմն նրան ան վա նում են «տի -
րա պե տող» և «տնօ րի նող», սա կայն լեզ վա բա -
նա կան տե սանկ յուն նե րից «սե փա կա նա տեր»
տեր մի նը հա ճախ ի րե նից ներ կա յաց նում է պա -
հանջ վող ի մաս տի ար տա հայտ ման հա մար ա -
ռա վել բնա կան հա մար ժեք եզ րույթ:

Ե թե հի մա շեղ վենք այս ամ բողջ խառ նաշ -
փո թից, որ սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը լիար -
ժեք զգա յա կան ա ռար կա յի նկատ մամբ ծնում է
անզ գա յա կան ի րա վունք, կամ որ պես ցան կա -
ցած ան ձի ի րա վուն քի նկատ մամբ ո րո շա կի
հա րա բե րու թյան դի տարկ ման փոր ձի արդ յուն -
քում, ա պա կմնա ա ռար կա յա կան ի րա վուն քի
հա տուկ չա փո րո շիչ նե րի սահ ման ման խնդի րը,
և վեր ջին ներս ա ռա վել ճիշտ կլի ներ ան վա նել
«սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի ձևեր»:

Ազ դու՞մ է արդ յոք սե փա կա նու թյան 
ի րա վուն քը «ա ռար կա յի» վրա՝ բա ցար ձակ

ի րա վուն քով

Տվ յալ խնդրին մո տե ցում նե րից մեկն է սե -
փա կա նու թյան ի րա վուն քին, ինչ պես նյու թա -
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կան, այն պես էլ ոչ նյու թա կան հան դի սա ցող ո -
րո շա կի ա ռար կա յի նկատ մամբ՝ որ պես բա ցար -
ձակ ի րա վունք, վե րա բեր մուն քը: Միան գա մից
ծա գում է եր կու ա ռար կու թյուն: Ա ռա ջի նը. որ -
պես սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի օբ յեկտ՝ ոչ
ա ռար կա յա կան ի րի գա ղա փա րը հան դի սա նում
է ըն դա մե նը հե ղի նա կա յին ի րա վունք նե րի կամ
ար տո նագ րե րի վե րա բեր յալ բար դու թյուն նե րի
շրջանց ման փորձ: Սա կայն, փաս տա ցի, ինչ -
պես ար դեն նշվել է վերևում, նման ի րա վի ճակ -
նե րում գո յու թյուն ու նեն նույ նա կա նաց մա նը են -
թա կա սե փա կա նու թյան օբ յեկտ ներ, բա ցի օ -
րի նա կան շա հե րից: Եվ այդ իսկ պատ ճա ռով
տվյալ սահ մա նու մը հա վա սա րա զոր է այն
պնդմա նը, որ գո յու թյուն ու նի օ րի նա կան ի րա -
վունք նե րի նկատ մամբ բա ցար ձակ ի րա վունք,
իսկ այն իր հեր թին նույ նա կան է «բա ցար ձակ
օ րի նա կան ի րա վունք նե րին»: Երկ րոր դը. բա -
ցար ձա կու թյան հաս կա ցու թյու նը նե րած վում է
նրա հա մար, որ ընդգծ վի ի րա վուն քի ան սահ -
մա նա փակ բնույ թը (նա կա րող է ա նել ինչ ցան -
կա նում է իր ա ռար կա յի հետ): Այս չա փո րո շի չը
պի տա նի չէ եր կու պատ ճառ նե րի ու ժով, իսկ
հատ կա պես՝ քա նի որ սե փա կա նու թյան ի րա -
վուն քը կա րող է լիար ժեք զուրկ լի նել օգ տա -
գործ ման և հսկ ման տար րե րից և բո լոր դեպ -
քե րում մնալ նմա նա տիպ, և այն պատ ճա ռով,
որ ի րա վուն քում առ կա չէ այն պի սի ա ռար կա,
ինչ պի սիք են ան սահ մա նա փակ ի րա վունք նե -
րը, և օ րեն քը պար տա դիր սահ մա նա փա կում -
ներ կդնի սե փա կա նու թյան օգ տա գործ ման և
տ նօ րին ման վրա: Նախ կի նում ի րա վա կան հա -
մա կար գե րում հիմ նա կան սահ մա նա փա կում -
նե րը բխում էին քրեա կան ի րա վուն քի ո լորտ -
նե րից, սա կայն մեր օ րե րում սե փա կա նու թյան
հան րա յին - ի րա վա կան աս պեկ տի բուռն զար -
գա ցու մը բա վա կա նին նեղ շրջա նակ նե րով սահ -
մա նա փա կել է սե փա կա նա տե րե րի պո տեն ցիալ
ա զա տու թյուն նե րը5: Կա րե լի է բե րել ըն դա մե նը
նրա մեկ օ րի նակ, թե ինչ աս տի ճա նով է հո ղի
սե փա կա նա տե րը սահ մա նա փակ ված իր հո -
ղա տա րած քի՝ ինչ պես ներ կա պա հին, այն պես
էլ ա պա գա յում՝ օգ տա գործ ման, տի րա պետ ման
և տ նօ րին ման ե ղա նա կի նկատ մամբ քա ղա -
քա յին պլա նա վոր ման կա նոն նե րի և սկզ բունք -

նե րի, շի նա րա րա կան նոր մե րի և ս տան դարտ -
նե րի ամ բողջ հա մախմ բով, ինչ պես նաև պե -
տա կան տար բեր մար մին նե րի կող մից հո ղա -
տա րած քի հար կա դիր գնման հնա րա վո րու -
թյամբ: Սա կայն այն հա մո զիչ կեր պով վկա յում
է, որ սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը հիմ նա կա -
նում և ամ բող ջա կա նո րեն հան դի սա նում է ոչ
այն քան մար դու՝ ի րեն պատ կա նող սե փա կա -
նու թյան հետ ցան կա ցած բան ա նե լու անձ նա -
կան ա զա տու թյուն, որ քան իր բնույ թի ու ժով
մնա ցոր դա յին ի րա վունք, ո րը մնում է մնաց յալ
բո լոր հա մա պա տաս խան ի րա վունք նե րի և սահ -
մա նա փա կում նե րի պատ շաճ հաշ վա ռու մից հե -
տո:

«Գույ քա յին ի րա վունք» (Rights “in rem”)

Սե փա կա նու թյան ի րա վուն քին այլ մո տե -
ցու մը կա յա նում է ոչ այն քան ի րա վուն քի բո -
վան դա կու թյան, որ քան դրա ազ դե ցու թյան ո -
լոր տի հաշ վա ռու մը: Դա իր ար տա հայ տումն է
ստա նում ա վան դա կան տեր մի նա բա նու թյու նում
(մինչ այ սօր ի րա վա բան նե րի կող մից կի րառ -
վող), ո րը տար բե րա կում է in rem (ա ռար կա յին
վե րա բե րող) ի րա վունք նե րը և in personam (ան -
ձին վե րա բե րող) ի րա վունք նե րը6: Այս տա րան -
ջատ ման հիմ քում ըն կած գա ղա փա րի հա մա -
ձայն, ո րո շա կի ի րա վունք ներ ի րա կա նաց վում
են միայն ո րո շա կի ան ձանց և ան ձանց հստակ
սահ ման ված խմբի, այն դեպ քում, երբ այլ ի րա -
վունք ներ գոր ծում են բո լո րի և յու րա քանչ յու րի
նկատ մամբ: Պայ մա նագ րով սահ ման ված
պարտ քի մար ման պա հանջ նե րը կամ վնա սի
հա տուց ման մա սին հայ ցը կա րող են ներ կա -
յաց վել դա տա կան կար գով միայն պար տա պա -
նի կամ ի րա վա խախ տո ղի նկատ մամբ, այն
դեպ քում երբ սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը տա -
րած վում է բո լո րի և յու րա քանչ յու րի նկատ -
մամբ: Դա, ի հար կե, բա վա կա նին կարևոր տար -
բե րու թյուն է, բայց ինք նին այն չի հան դի սա -
նում սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի սահ ման ման
արդ յու նա վետ մի ջոց, քա նի որ, մի կող մից, գո -
յու թյուն ու նեն ինչ-որ ի րա վունք ներ, ո րոնք չի
կա րե լի դա սա կար գել ի րա վա բա նա կան տե -
սանկ յու նից սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի ո րա - Օ
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կով, սա կայն ո րոնք բո լոր դեպ քե րում հար կա -
դիր կեր պով կա րող են ի րա կա նաց վել բո լո րի
նկատ մամբ՝ նե րա ռե լով նաև սե փա կա նա տի -
րո ջը: Դրա օ րի նակ նե րից մեկն է էքսկլ յու զիվ
ար տո նա գի րը, ո րը տրա մադր վում է հե ղի նա -
կա յին ի րա վուն քի սե փա կա նա տի րո ջը: Մյուս
կող մից, նույ նիսկ սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը
չի կա րող հար կադ րա բար ի րա կա նաց վել՝ ա -
ռանց բա ցա ռու թյան բո լոր դեպ քե րում, օ րի նակ
«առևտ րա յին գոր ծա կա լի» կող մից այլ ան ձին
կամ «բաց շու կա յում» ապ րան քի ա նի րա վա -
չափ վա ճառ քի դեպ քում: Դրա հետ կապ ված,
մտա վա խու թյուն է ծնում այն փաս տը, որ դա -
րեր ի վեր, օ րի նակ, անգ լիա կան ի րա վուն քում
գո յու թյուն ու նեն սե փա կա նա տե րե րի եր կու
տար բեր կա տե գո րիա ներ՝ հայտ նի որ պես ըստ
ընդ հա նուր ի րա վուն քի և ըստ ար դա րու թյան ի -
րա վուն քի սե փա կա նա տե րեր7: Սե փա կա նա տե -
րե րի վեր ջին կա տե գո րիան ծա գել է այս պես
կոչ ված «կա մա վոր սե փա կա նու թյան» (“trust”)
ծագ ման հետ կապ ված: Լիա զոր ման (թրաս թի)
ինս տի տու տը, ո րը հան դի սա նում է սե փա կա -
նու թյան ժա մա նա կա կից ի րա վուն քի հիմ նա -
կան գիծ՝ ընդ հա նուր ի րա վուն քի բո լոր հա մա -
կար գե րում, ա պա հո վում է լիա զոր ված ան ձին
կամ ան ձանց՝ սե փա կա նու թյան նկատ մամբ ի -
րա վունք նե րով, սա կայն շա հա ռուի, այն ան ձի
շա հե րում նրա կամ նրանց կող մից այդ սե փա -
կա նու թյան պահ պա նու թյան կամ տնօ րին ման
պայ ման նե րով, ի օ գուտ ում ստեղծ վել է տվյալ
«թրաս թը», և ով ըստ էու թյան հան դի սա նում է
ի րա կան սե փա կա նա տե րը: Սա կայն նման ի -
րա վի ճա կում լիա զոր ված ան ձինք օժտ ված են
սե փա կա նու թյան լիար ժեք օ րի նա կան ի րա վուն -
քով, իսկ ար դա րու թյան ի րա վուն քի նկատ մամբ
շա հա ռուի կար գա վի ճա կը կա րող է չե զո քաց -
վել, ե թե լիա զոր ված ան ձանց կող մից սե փա -
կա նու թյու նը վա ճառ վում է դրա հա մար լավ
գին վճա րող գնոր դին, ով լիո վին ան տեղ յակ է
այդ սե փա կա նու թյան լիա զոր ված կա ռա վար -
ման առ կա յու թյու նից:

Ի րա կա նում, չնա յած սե փա կա նու թյան ի -
րա վուն քը հան դի սա նում է ի րա վուն քի ա մե նա -
կարևոր հաս կա ցու թյուն նե րից մե կը, այն չի կա -
րող հան գեց վել մեկ այլ ա ռանց քա յին գա ղա -
փա րի: Փաս տա ցի դրա ի մաս տը և ար ժե քը

այն քան ընդ լայ նա կան են, իսկ դե տալ նե րը՝
բարդ, որ ժա մա նա կա կից ի րա վուն քում դրա
դե րը լիար ժեք կգի տակց վի բո լո րի փոխ կա -
պակց ված ի րա վա կան նոր մե րի և սկզ բունք նե -
րի, դրանց բա ղադ րիչ նե րի գոր ծող ի րա վա կան
հա մա կար գի հա մա տեքս տում, ման րակր կիտ
վեր լու ծու թյան արդ յուն քում: Շա րադր վա ծը սա -
կայն չի նշա նա կում, որ այդ՝ բա վա կա նին քաո -
սա յին նոր մե րի զանգ վա ծի ո րո շա կի դա սա -
կար գու մը չի նպաս տի որ պես այդ պի սին սե -
փա կա նու թյան ի րա վուն քի հաս կա ցու թյան ներ -
քին ի մաս տի ա ռա վել լավ գի տակց մա նը:

Սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը՝ որ պես 
ի րա վունք նե րի «հա մա խումբ»

Սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը չի հան դի -
սա նում «օ րի նա կան ի րա վուն քի» միակ կա տե -
գո րիա, այլ ի րե նից ներ կա յաց նում է ի րա վունք -
նե րի հա մա խումբ, բարդ հա մա լիր, ո րոնց
հստակ բնույ թը և բո վան դա կու թյու նը տա տան -
վում են ի րա վա կան մեկ հա մա կար գից մյու սը:
Ի րա վունք նե րի այս հա մա խում բը ստո րա բա -
ժան վում է եր կու կա տե գո րիա նե րի՝ մե կը՝ դաս -
վող նրան, ին չը կա րե լի է ան վա նել «ի րա վա -
կան տիտ ղո սի ար մատ», իսկ մյու սը՝ «շա հա -
ռուի» սե փա կա նու թյան ի րա վունք նե րին: Այս
եր կու սից ա ռա ջի նը հան դի սա նում է ա ռա վել
ար ժե քա վոր: Այս տեղ ի մաս տը նրա նում է, որ
կոնկ րետ օբ յեկ տի (ոչ պար տա դիր նյու թա կա -
նի) նկատ մամբ ի րա կա նաց վող ո րո շա կի ի րա -
վուն քը, ո րը կա րե լի է դի տար կել ֆի նան սա կան
շա հի կամ դրա մա կան ար ժե քի տե սանկ յու նից,
և ո րը կա րող է ի րա կա նաց վել ամ բողջ հա սա -
րա կու թյան նկատ մամբ, հա մար վում է ի րա վուն -
քի օբ յեկ տի կամ տվյալ «ա ռար կա յի» նկատ -
մամբ ի րա վա կան տիտ ղո սը կրող ան ձին պատ -
կա նող: Ե թե նման տե սա կի յու րա քանչ յուր պո -
տեն ցիալ ի րա վունք են թարկ վեր գրանց ման ո -
րո շա կի հա մա կար գի, այդ դեպ քում նախ նա -
կան սե փա կա նա տե րը կա րող էր դի տար կել ա -
ռա ջին շա հագր գիռ ան ձի ո րա կով, իսկ տվյալ
պա հի փաս տա ցի սե փա կա նա տե րը՝ որ պես
ձեռք բեր ման օ րի նա կան ե ղա նակ նե րից մե -
կով, ինչ պես առք-վա ճառք, նվի րատ վու թյուն,
ժա ռան գու թյուն և այլն, տվյալ ան ձից ի րա վա -
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կան տիտ ղոս ստա ցող: Սա կայն քա նի որ որևէ
ի րա վա կան հա մա կարգ գործ նա կա նում ու նակ
չէ ի րա կա նաց նել նման գրան ցում (չնա յած վեր -
ջին ժա մա նակ նե րում լայն տա րա ծում է ստա -
ցել հո ղի և սե փա կա նու թյան ո րոշ այլ տե սակ -
նե րի, ինչ պես օ րի նակ՝ ըն կե րու թյան բաժ նե -
տոմ սե րի նկատ մամբ ի րա վա կան տիտ ղոս նե -
րի գրան ցու մը), ի րա վուն քը ստիպ ված է դի տել
ի րա վա կան տիտ ղո սի աղբ յու րի սահ ման ման
այլ ե ղա նակ ներ: Այդ իսկ պատ ճա ռով սե փա -
կա նու թյան ի րա վուն քում տնօ րին ման գա ղա -
փա րը խա ղում է այդ պի սի կարևոր դեր, քա նի
որ ի րա վա կան հա մա կար գերն ու նեն տի րա -
պե տու մը՝ որ պես ի րա վա կան տիտ ղո սի օ րի -
նա կա նու թյան ծան րակ շիռ ա պա ցույց դի տարկ -
ման տեն դենց ներ8: Այս տե ղից “possession vaut
titre” («տի րա պե տու մը հա վա սար է տիտ ղո -
սին») դոկտ րի նան կամ, ինչ պես աս վում է ժո -
ղովր դի մոտ՝ «տի րա պե տել նշա նա կում է ու նե -
նալ օ րի նա կան միա վոր ներ»: Եվ բո լոր դեպ քե -
րում, տի րա պե տու մը, ի տար բե րու թյուն գրանց -
ման, չի կա րող դի տարկ վել ի րա վա կան տիտ -
ղո սի հա մո զիչ ա պա ցույ ցի ո րա կով, սա կայն
միշտ պետք է հա րա բե րակց վի դրա ձեռք բեր -
ման հան գա մանք նե րի հետ: Դրա հետ կապ -
ված՝ ի րա վա բա նը տար բե րա կում է ի րա կան և
փաս տա ցի տի րա պե տում, «տի րա պետ ման ի -
րա վունք»: Ե թե, օ րի նակ, ինչ-որ անձ տնօ րի -
նում է սե փա կա նու թյամբ, իսկ այլ անձ բռնի ու -
ժով (կի րա ռե լով ֆի զի կա կան ուժ) խլում է դա,
վեր ջինս նման կերպ կա րող է ձեռք բե րել փաս -
տա ցի տի րա պե տում, սա կայն դրա ի րա վուն քը
բո լոր դեպ քե րում կա րող է պատ կա նել ա ռա ջի -
նին, ով էլ դա տա րա նի մի ջո ցով կա րող է պա -
հան ջել սե փա կա նու թյան վե րա դարձ՝ վեր ջի -
նիս նկատ մամբ իր նախ կին տի րա պետ ման
հիմ քե րով:

Շա հա ռուի սե փա կա նու թյան լիա զո րա յին 
ի րա վուն քը՝ ըստ ար դա րու թյան ի րա վուն քի

Շա հա ռուի սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի
հաս կա ցու թյու նը կապ ված է տար բեր ե ղա նակ -
նե րի հետ, ո րոնց օգ նու թյամբ սե փա կա նա տե -
րը կա րող է ի րա կա նաց նել իր օբ յեկ տի նկատ -
մամբ ո րո շա կի լիա զո րու թյուն ներ կամ «ա զա -

տու թյուն ներ»: Այն նե րա ռում է գոր ծո ղու թյուն -
նե րի լայն դիա պա զոն, ինչ պես լիա զոր ված սե -
փա կա նու թյան օգ տա գոր ծու մը կամ տի րա պե -
տու մը, դրա՝ մյուս նե րի կող մից տի րա պետ ման
ար գել քը և նույ նիսկ նյու թա կան ա ռար կա յի ոչն -
չա ցու մը: Նման լիա զո րու թյուն նե րը, չնա յած
հան դի սա նում են, լայն հան րու թյան տե սանկ -
յու նով, սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի հաս կա -
ցու թյան հիմ նա կան ի մաստ, սո վո րա բար կա -
րող են օ տար վել գույ քա յին տիտ ղո սի սկզբնաղբ -
յու րից, և որ պես դրա հետևանք ի րա կան սե -
փա կա նա տե րը զրկվում է այդ կար գա վի ճա կի
բո լոր շա հե րից և ա ռա վե լու թյուն նե րից: Հատ -
կա պես այդ պի սին է ըստ ար դա րու թյան ի րա -
վուն քի սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով օժտ ված
շա հա ռուի շա հե րում՝ նրա գույ քին տի րա պե -
տող և դրա նով տնօ րի նող լիա զոր ված սե փա -
կա նա տիր ոջ կար գա վի ճա կը: Նրա կար գա վի -
ճա կը նույ նա կան է վար ձա կա լի կար գա վի ճա -
կին, ով կա ռու ցա պատ ման հա մար 99 տա րով
վար ձա կա լել է հո ղա տա րածք, սե փա կա նա տի -
րոջ նկատ մամբ, ում պար տա վոր վում է վճա րել
«ան վա նա կան» վար ձավ ճար: Իս կա պես, հատ -
կա պես ընդ հա նուր ի րա վուն քի հա մա կար գի
հա մար ա ռա վել բնո րոշ է նման կերպ զա տել
սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի «շա հա վետ ձեռք -
բեր ման» աս պեկ տը: Դա էա կան ճկու նու թյուն է
հա ղոր դում անգ լիա կան գույ քա յին ի րա վուն -
քին, սա կայն միա ժա մա նակ ան խու սա փե լի բար -
դեց նում այն: Այս պես կոչ ված «խիստ կար գա -
վո րու մը», ո րի հա մա պա տաս խան հո ղի սե փա -
կա նու թյան ի րա վուն քը բա ժան վում է ցմահ վար -
ձա կալ նե րի ժա ռանգ ման և հո ղի նկատ մամբ
այլ ա պա գա ի րա վունք նե րի միջև, մեծ դեր կխա -
ղար անգ լիա կան հա սա րա կու թյան ձևա վոր -
ման մեջ, չնա յած դրա ազ դե ցու թյու նը մեր օ րե -
րում բա ցատր վում է ա ռա վել շուտ հար կա յին
դա տո ղու թյուն նե րով, քան հո ղի նկատ մամբ ըն -
տա նե կան հսկո ղու թյան պահ պան ման մա սին
հո գա ցու թյամբ: Մյուս կող մից, քա ղա քա ցիա -
կան ի րա վուն քի հա մա կար գերն ու նեին Հռո -
մեա կան ի րա վուն քին հետևե լու մի տում ներ և
այդ իսկ պատ ճա ռով չեն դի տարկ վել որ պես
հիմք՝ սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի՝ այդ քան
պարզ բա ժան ման հա մար: Ժա մա նա կա կից
մայր ցա մա քա յին ի րա վուն քի հա մար ծա նոթ չէ
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8 Տե՛ս. Суханов Е.А.Лекции о праве собственности.М.,1991.



լիա զոր ված սե փա կա նու թյան (թրաս թի) անգ -
լիա կան ինս տի տու տը: Եվ այն դի տար կում է
վար ձա կա լու թյու նը ոչ որ պես սե փա կա նու թյան
ի րա վուն քի ձևե րից մե կը, այլ որ պես պայ մա -
նագ րա յին ի րա վուն քի տա րա տե սակ: Սա կայն
ա մուս նա-ըն տա նե կան հա րա բե րու թյուն նե րի ո -
լոր տում մայր ցա մա քա յին ի րա վուն քը հան դի -
սա ցավ ա ռա վել ճկուն՝ սե փա կա նու թյան ի րա -
վուն քի հաս կա ցու թյան նկատ մամբ իր վե րա -

բեր մուն քում: Այս տեղ այն ցու ցադ րեց կնոջ և
ա մուս նու՝ ի րենց ընդ հա նուր սե փա կա նու թյու -
նում ըն տա նե կան ի րա վունք նե րի հնա րա վոր
տե սակ նե րի ըն դուն ման ի րենց պատ րաս տա -
կա մու թյու նը՝ ի տար բե րու թյուն ընդ հա նուր ի -
րա վուն քի կոշտ դիր քո րոշ ման, ո րի հա մա ձայն
ա մու սին նե րից յու րա քանչ յու րի գույ քը հա մար -
վում է ա ռան ձին:

22

ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ
Օ

Ր
Ի

Ն
Ա

Կ
Ա

Ն
Ո

Ւ
Թ

Յ
Ո

Ւ
Ն

  №
1

2
2

  2
0

2
1



23

ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ

Институт торгов, будучи в немалой степени
исследованным доктриной гражданского права,
содержит много проблемных вопросов, ответов
на которые либо до сих пор не получено, либо
ответы существуют в условиях противоречия
между выработанными учеными и практикой
подходами.

Учитывая сложный механизм проведения
торгов и возможную дефектность их той или
иной стадии, законодатель Республики Армения
допустил возможность «отмены» порожденных
ими правовых последствий. Так, в соответствии
с частью 1 статьи 465 Гражданского кодекса
Республики Армения (далее - ГК РА) торги,
проведенные с нарушением правил, установ-
ленных законом, могут быть признаны недей-
ствительными по иску заинтересованного лица.
При этом признание торгов недействительными
влечет недействительность договора, заклю-
ченного с лицом, выигравшим торги.

Анализ законодательства Республики Ар-
мения показывает, что, помимо недействитель-
ности, выделяется также понятие несостоявшихся
торгов. Однако данное понятие никоим образом
не раскрывается, и законодатель ограничивается
только закреплением оснований для признания
торгов несостоявшимися. Законом Республики
Армения «О публичных торгах» (далее - Закон)
предусматриваются следующие основания:

1) ни один покупатель не явился на аук-
цион,

2) лицо, признанное победителем аукциона,
или организатор аукциона отказались от под-
писания протокола о результатах торгов,

3) лицо, признанное победителем аукциона,
не оплатило в установленный срок цену покупки
лота;

4) в процессе аукциона не было произведено
повышения стартовой цены лота;

5) на участие в конкурсе не подано ни
одной заявки;

6) ни один из поданных заявок не соответ-
ствует требованиям, указанным в публичном
извещении о конкурсе, а также если подача за-
явок не соответствовала требованиям закона и
публичного извещения о конкурсе;

7) по причине чрезвычайных ситуаций ста-
новится невозможным исполнение предусмот-
ренных конкурсом работ или оказание услуг.

Закон предусматривает конкретные пра-
вовые последствия для несостоявшихся торгов.
В связи с этим предлагаем обратить внимание,
например, на следующие положения Закона:

1. В соответствии с частью 3 статьи 15 в
случае признания аукциона несостоявшимся
условия последующего аукциона, в том числе
стартовая цена, могут быть изменены. 

2. В соответствии с частью 2 статьи 35,
касающейся второго и последующих принуди-
тельных аукционов, если аукцион не состоялся
вследствие отсутствия покупателей или того,
что не было произведено повышения стартовой
цены лота, то при организации второго аукциона
цена лота уменьшается на 10 % стартовой цены
предыдущего аукциона. Если аукцион не со-
стоялся по тем же причинам, то при организации
третьего и каждого последующего аукционов
цена лота уменьшается на 10 % цены, установ-
ленной принудительным исполнителем для пре-
дыдущего лота.

3. В соответствии с частью 10 статьи 35,
если после четвертого аукциона лот не продается,
то принудительный исполнитель вправе реали-
зовать его путем прямой продажи в установ-
ленном законом порядке.

Учитывая вышеуказанное, можно сказать,
что возможны случаи, когда объявлением торгов
несостоявшимися и наступлением в результате
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этого установленных законом правовых послед-
ствий права и интересы заинтересованного лица
будут нарушены. Так, например, если в результате
неправомерных действий принудительного ис-
полнителя (нарушения правил извещения о тор-
гах) ни один покупатель не явился на аукцион,
после чего цена лота уменьшилась на 10% стар-
товой цены предыдущего аукциона, либо не
состоялись также второй и третий аукционы, а
после четвертого аукциона лот был реализован
путем прямой продажи, то тем самым могут
быть нарушены права должника, имущество
которого реализуется посредством аукциона.
Или, например, права заинтересованного лица,
являющегося потенциальным участником аук-
циона или собственником продаваемого иму-
щества, могут быть нарушены в случае, когда в
результате неправомерных действий организатора
аукцион не состоялся, лицо лишилось возмож-
ности реализовать своё право на участие в нем,
а последующий аукцион может быть проведен
только с изменением некоторых условий аук-
циона, в том числе стартовой цены.

Causa qua supra (по указанной выше при-
чине) возникает вопрос: может ли лицо, права
и интересы которого были нарушены прове-
денными торгами, потребовать признания не-
состоявшихся торгов недействительными? Или
же недействительные торги не могут быть при-
знаны несостоявшимися по аналогии с запретом
признания незаключенных сделок недействи-
тельными. К сожалению, ответа на этот вопрос
законодательство Республики Армения не со-
держит, а соответствующая судебная практика
отсутствует.

В гражданско-правовой доктрине прева-
лирует мнение о том, что несостоявшиеся торги
не могут быть признаны недействительными
аналогично тому, что незаключенная сделка не
может быть признана недействительной. От-
мечается, что: «Несостоявшиеся торги – это
торги, которые фактически проведены, но пра-
вовой силы изначально не имели. Несосто-

явшиеся торги не могут быть признаны недей-
ствительными, так как отсутствует сам предмет
спора. Общим в правовой природе недействи-
тельных и несостоявшихся торгов является то,
что они представляют собой несуществующие
юридические факты. Поэтому единственным
правовым последствием как недействительных,
так и несостоявшихся торгов должна быть не-
действительность договора, заключенного по
их итогам»1.

Для более детального и глубоко изучения
данного спорного вопроса хотелось бы обра-
титься к опыту Российской Федерации, где
этот вопрос также не получил окончательного
ответа, однако практикой были выработаны
значимые подходы. 

Согласно Гражданскому кодексу Российской
Федерации (далее – ГК РФ) торги, проведенные
с нарушением правил, установленных законом,
могут быть признаны недействительными по
иску заинтересованного лица (часть 1 статьи
449 ГК РФ). В одно и то же время согласно
части 5 статьи 447 ГК РФ торги, в которых уча-
ствовал только один участник, признаются не-
состоявшимися. При этом отдельными феде-
ральными законами устанавливаются и иные
основания признания торгов несостоявшимися.
Здесь же важно заметить, что законодательство
Республики Армения в части организации и
проведения торгов не предусматривает такого
основания для объявления торгов несостоявши-
мися, как участие только одного участника (что
не вполне понятно, так как в любом случае
если в торгах отсутствует обязательный элемент
состязания, то торги должны быть объявлены
несостоявшимися).

Буквальное толкование статьи 449 ГК РФ,
как отмечает Кузнецова О.А., показывает, что
она регулирует только последствия нарушений
правил проведения состоявшихся торгов, и
регламентация последствий нарушений, допу-
щенных при несостоявшихся торгах, в ГК РФ
отсутствует2.
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Судебная практика по res controversa (пред-
мету спора) противоречива. 05.08.2010г. Выс-
ший арбитражный суд РФ (далее – ВАС РФ) в
составе трех судей выразил правовую позицию,
согласно которой: «Правовым последствием
признания торгов недействительными является
недействительность заключенного на торгах
договора, влекущего приведение сторон в пер-
воначальное положение. Торги, на участие ко-
торых было подано менее двух заявок, при-
знаются несостоявшимися. Следовательно, по
результатам таких торгов договор не может
быть заключен, и такие торги, как способ за-
ключения сделки, не могут быть признаны не-
действительными»3. Таким образом, судьи ВАС
РФ исходили из того, что несостоявшиеся торги
невозможно признавать недействительными.

По истечению нескольких месяцев Прези-
диум ВАС РФ признал несостоявшийся аук-
цион недействительным в силу того, что до-
пущенные организатором торгов нарушения по
поводу разрабатывания необходимой докумен-
тации в части доведения до всеобщего сведения
необходимой информации об аукционе и за-
ключаемого по их результатам условий договора
и по поводу срока рассмотрения заявок оказали
существенное влияние на результат открытого
водного аукциона и лишили заявителя возмож-
ности реализовать своё право на участие в нем
по лоту4.

В сентябре 2011г. ВАС РФ сформулировал
следующую позицию: «По смыслу положений
пункта 5 статьи 447 Гражданского кодекса Рос-
сийской Федерации.... объявление публичных
торгов несостоявшимися является результа-
том проведения таких торгов (выделено
мной- М.С.). Будучи проведенными с наруше-
нием правил, установленных законом, они мо-
гут быть признаны недействительными
(выделено мной- М.С.) по иску заинтересо-
ванного лица (статья 449 Кодекса)»5.

В мае 2011г. судьи ВАС РФ, рассматривая
вопрос о передаче дела в Президиум ВАС РФ,

упомянули ту же вышеуказанную позицию и
отметили, что, несмотря на установленную за-
коном возможность залогодержателя оставить
за собой имущество после объявления повторных
торгов несостоявшимися, все же залогодержатель
является заинтересованным лицом и может
оспорить повторные несостоявшиеся торги, так
как при оставлении залогодержателем имущества
за собой сумма, составляющая разницу между
дисконтированной стоимостью заложенного
имущества и размером требований, обеспечен-
ных залогом, подлежит уплате залогодержателем
в пользу залогодателя (Постановление Прези-
диума Высшего Арбитражного Суда Российской
Федерации от 10.06.1997 N 632/97). Следова-
тельно, при таких обстоятельствах залогодер-
жатель, оставляя имущество за собой, вынужден
нести дополнительные расходы и на него ложатся
соответствующие риски последующего изме-
нения рыночной цены на имущество, а также
бремя собственника по содержанию этого иму-
щества. Поэтому залогодержатель заинтересован
в надлежащем проведении торгов, а его права
и законные интересы нарушаются, если правила
проведения торгов не соблюдаются и торги
признаются несостоявшимися.6

Как вытекает из вышеизложенного, мнения
по поводу возможности оспаривания несосто-
явшихся торгов расходятся. На наш взгляд,
такое расхождение обусловлено неодинаковым
пониманием правовой природы торгов.

Как видно, сторонники запрета признания
несостоявшихся торгов недействительными ис-
ходят из того, что по результатам несостоявшихся
торгов не может быть заключенного договора,
и, соответственно, нет смысла признавать не-
состоявшиеся торги недействительными, если
цель признания торгов недействительными –
это последующее признание недействительным
заключенного договора по части 2 статьи 449
ГК РФ. Следовательно, сторонники такого под-
хода признают торги способом, процедурной
особенностью заключения договора и руко-
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водствуются формулой «есть состоявшиеся
торги – есть заключенный договор, нет состо-
явшихся торгов – нет заключенного договора»7.
Именно такая позиция была выдвинута в уже
упомянутом Определении ВАС РФ от 05.08.2010
№ ВАС-8730/10 по делу № А50-15701/2009.

Однако мы считаем, что торги являются
не процедурной особенностью заключения до-
говора, а способом выбора предпочтительного
контрагента. И если торги не состоялись, то
это всего лишь означает, что невозможно было
именно «выбрать предпочтительного контр-
агента», так как либо вообще не было участников
торгов, либо был один участник и не было
других для сравнения и выявления наилучшей
кандидатуры, либо выявленный кандидат впо-
следствии сам отказался от заключения договора.
При этом несостоявшиеся торги не исключают
возможности появления контрагента вообще.

Речь идет, например, о случаях, когда торги
не состоялись по причине участия в них только
одного участника (часть 5 статьи 447 ГК РФ),
но договор был заключен с лицом, подавшим
единственную заявку на участие в аукционе,
так указанная заявка соответствовала требова-
ниям и условиям, предусмотренным докумен-
тацией об аукционе, либо с лицом, признанным
единственным участником аукциона8. Иначе го-
воря, несостоявшиеся торги не предполагают
запрета на заключение договора, напротив, в
вышеуказанных случаях у организатора торгов,
как отмечает Федеральная антимонопольная
служба России, есть обязанность по заключению
договора. Это, в первую очередь, объясняется
именно тем, что торги – это не способ заключе-
ния самого договора, а способ выбора пред-
почтительного контрагента. Если есть контрагент
(единственный участник торгов или подавший
единственную заявку), то с ним заключается
договор, которым, однако, могут нарушаться
права заинтересованного лица. В таком случае,
если договор будет заключен, способом вос-

становления прав заинтересованного лица вы-
ступит признание несостоявшихся торгов и,
как следствие, договора недействительными.
Аналогичная позиция была выражена в уже
упомянутом Постановлении Президиума ВАС
РФ от 06.09.2011 № 2436/11 по делу № А41-
11850/10.

Однако даже в условиях отсутствия заклю-
ченного договора по результатам несостоявшихся
торгов может встать вопрос о необходимости
признания несостоявшихся торгов недействи-
тельными, учитывая те конкретные правовые
последствия, которые предусматриваются за-
конодательством для несостоявшихся торгов.
Свидетельством сказанного может выступить
позиция, выраженная в уже упомянутом Опре-
делении ВАС РФ от 17 мая 2011 № ВАС-2436/11
по делу № А41-11850/10, согласно которой ин-
тересы залогодержателя, несмотря на предо-
ставленные им законом права, нарушаются объ-
явлением повторных торгов несостоявшимися.

Чаще всего заинтересованными субъектами
в признании несостоявшихся торгов недействи-
тельными выступают лица, неправомерно не
допущенные к торгам, либо лица, в чьих инте-
ресах проводились торги (например, взыскатели
в исполнительном производстве). У лиц, не-
правомерно не допущенных к торгам, будет
нарушено субъективное право на участие в
конкретных торгах (с конкретиным объектом и
условиями), что и подлежит восстановлению.
Иные заинтересованные лица, оспаривая торги,
будут желать проведения торгов на тех же усло-
виях, и если несостоявшиеся торги не будут
признаны недействительными, то последующие
торги будут проводиться на других условиях,
например, со снижением цены лота. Следова-
тельно, вряд ли можно игнорировать юридиче-
скую значимость возможности признания не-
состоявшихся торгов недействительными.

Торги имеют довольно сложный характер
и не образуют единой сделки, что, конечно, не
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7 Более детально о правовой природе торгов – в следующей статье: Милена Саргсян Практические проблемы
определения правовой природы торгов как способа заключения договора или как способа выбора предпочтительного
контрагента/ г.Ереван: ՕՐԻՆԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ, № 118 2020, стр. 43-50.

8 Разъяснения ФАС России от 30 мая 2018 г. N 14 «О квалификации соглашений хозяйствующих субъектов,
участвующих в торгах»// https://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_299485/ (электронный ресурс – дата об-
ращения: 19.12.2020)
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исключает, но существенно затрудняет приме-
нение по аналогии норм относительно сделок.
При этом применение судами норм по аналогии
ни в коем случае не отождествляет “торги” и
“сделку”. Как отмечал М.И. Брагинский: недей-
ствительный договор - это “нечто”, а несосто-
явшийся договор - это всегда “ничто”9. Сделка,
которая не состоялась, не может породить ка-
кие-либо правовые последствия, а несосто-
явшиеся торги такие последствия порождают.
Таким образом, сопоставляя названные понятия
между собой, думается, что несостоявшейся
сделке могут быть сродни лишь необъявленные
торги10. И, следовательно, если несостоявшаяся
сделка не может быть признана недействитель-
ной, то несостоявшиеся торги, на наш взгляд,
могут быть признаны недействительными.

Alio intùitu (с другой точки зрения), в связи
с этим возникает вопрос надлежащего способа
защиты, так как ни законодательством РФ, ни
законодательством РА не предусмотрено воз-
можности оспаривания несостоявшихся торгов.
По мнению Беляевой О.А., выходом из этой
ситуации должна стать практика оспаривания
неправомерных действий организатора торгов
в виде пресечения действий, нарушающих
право или создающих угрозу его нарушения. В
такой ситуации оспариваются не торги (ведь
они не состоялись), оспариваются неправомер-
ные действия организатора торгов»11. Однако,
на наш взгляд, это значительно усложнит полу-
чение заинтересованным лицом защиты своих
нарушенных прав, так как необходимо будет
сперва оспорить неправомерные действия ор-
ганизатора торгов, а потом (при наличии за-
ключенного договора) и сам договор, если он
был заключен вследствие признания торгов
несостоявшимися. Помимо этого, возможность
оспаривания неправомерных действий органи-
затора торгов не должно исключать возможности
оспаривания несостоявшихся торгов.

Итак, принимая во внимание все вышеиз-
ложенное, считаем, что возможность признания
несостоявшихся торгов недействительными за-
висит от подхода к определению их правовой
природы. Признание торгов не процедурной
особенностью заключения торгов, а способом
выбора предпочтительного контрагента до-
пускает существование заключенного дого-
вора по результатам несостоявшихся торгов
(когда торги не состоялись по причине участия
одного участника в силу части 5 статьи 447 ГК
РФ, но с единственным участником был за-
ключен договор). Такой подход сводится к воз-
можности признания несостоявшихся торгов
недействительными при том, что цель признания
торгов недействительными заключается, в част-
ности, в признании недействительным заклю-
ченного по их результатам договора.

Даже в условиях отсутствия заключенного
по результатам несостоявшихся торгов договора
не исключается нарушение прав и интересов
заинтересованного лица объявлением торгов
несостоявшимися и предусмотренными зако-
нодательством конкретными правовыми по-
следствиями. В таких случаях восстановления
нарушенных прав и интересов заинтересованного
лица можно будет достичь посредством оспа-
ривания несостоявшихся торгов.

Во обеспечение возможности оспаривания
несостоявшихся торгов необходимо:

1. либо предусмотреть соответствующий
способ защиты права, изложив часть 1 статьи
465 ГК РА следующим способом: «Торги, про-
веденные с нарушением правил, установленных
законом, в том числе несостоявшиеся торги,
могут быть признаны недействительными по
иску заинтересованного лица.»;

2. либо допускать возможность оспаривания
несостоявшихся торгов посредством расшири-
тельного толкования части 1 статьи 465 ГК РА.

Օ
Ր

Ի
Ն

Ա
Կ

Ա
Ն

Ո
Ւ

Թ
Յ

Ո
Ւ

Ն
  №

1
2

2
  2

0
2

1

9 Брагинский М.И., Витрянский В.В. Договорное право. Общие положения. М.: Статут, 2001. Кн. 1, С. 129//СПС “Кон-
сультантПлюс”.

10 Чваненко Д.А. Оспаривание несостоявшихся торгов// https://wiselawyer.ru/poleznoe/60651-osparivanie-nesostoyavs-
hikhsya-torgov (электронный ресурс - дата обращения: 19.12.2020г.)

11 Беляева, О. А. Правовые проблемы аукционов и конкурсов [Электронный ресурс] / О. А. Беляева // КонсультантПлюс.
Россия / ЗАО «КонсультантПлюс». – Москва, 2019.



Մտա վոր սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի ար -
դի հար ցե րից է ար հես տա կան բա նա կա նու -
թյան (այ սու հետ՝ ԱԲ) օգ տա գործ մամբ ստեղծ -
ված աշ խա տանք նե րի նկատ մամբ հե ղի նա կա -
յին ի րա վուն քի տա րա ծու մը: Տվ յալ հիմ նախն -
դի րը գտնվում է Մտա վոր սե փա կա նու թյան հա -
մաշ խար հա յին կազ մա կեր պու թյան ու սում նա -
սի րու թյուն նե րի ո լոր տում1: ԱԲ-ան ներ քո պետք
է հաս կա նալ այն ին ֆոր մա ցիոն հա մա կար գե -
րը, ո րոնք աշ խա տում են փո փոխ վող և հա -
ճախ ան կան խա տե սե լի հան գա մանք նե րում ա -
ռանց մար դու կող մից ին տեն սիվ հսկո ղու թյան,
ինչ պես նաև այն պի սի հա մա կար գե րը, ո րոնք
կա րող են փո խել ի րենց գոր ծե լա կեր պը փոր ձի
հի ման վրա և բա րե լա վել ի րենց արդ յու նա վե -
տու թյու նը2: Դրանք տեխ նի կա կան մե խա նիզմ -
ներ են, ո րոնք փոր ձում են կրկնօ րի նա կել մարդ -
կա յին մտա ծե լա կեր պը3: Ներ կա յումս ԱԲ-ը լայ -
նո րեն օգ տա գործ վում է գրա կան և գե ղար վես -
տա կան բնա գա վառ նե րում աշ խա տանք ներ
ստեղ ծե լիս: Վեր ջի նիս կի րառ ման ա ռա վել հայտ -
նի օ րի նակն է «Google» ըն կե րու թյան կող մից
ստեղծ ված «The Next Rembrandt» աշ խա տու -
թյու նը, ո րը գե նե րաց վել էր ծրագ րա յին ալ գո -
րիթ մե րի կող մից՝ օգ տա գոր ծե լով հո լան դա ցի
նկա րիչ Ռեմբ րան դի մի քա նի հար յուր աշ խա -
տանք ներ4:

Թե մա յի վե րա բեր յալ քննար կում նե րը պայ -
մա նա վոր ված են ԱԲ-ան ան կան խա տե սե լիու -
թյամբ. չնա յած որ ալ գո րիթ մե րը ծրագ րա վոր -
ված են մար դու կող մից, այ նուա մե նայ նիվ, ո -

րոշ դեպ քե րում վեր ջի նիս հա մար ամ բող ջո վին
պարզ չէ, թե ինչ պի սի վերջ նա կան արդ յունք
կստեղծ վի ԱԲ-ան կող մից: Այլ կերպ ա սած, ո -
րո շա կի աշ խա տանք նե րի ստեղծ ման գոր ծըն -
թացն ամ բող ջու թյամբ չի ի րա կա նաց վում և վե -
րահսկ վում ան ձի կող մից: Այս կոն տեքս տում
անհ րա ժեշտ է պար զել, թե արդ յոք մտա վոր
սե փա կա նու թյան ար դի կոն ցեպտ նե րը թույլ են
տա լիս պաշտ պա նել այդ աշ խա տանք նե րը հե -
ղի նա կա յին ի րա վուն քով: 

Նախևա ռաջ, հե ղի նա կա յին ի րա վուն քը
տա րած վում է ստեղ ծա գոր ծու թյան վրա: Վեր -
ջինս, ըստ ՀՀ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի, «հե ղի -
նա կի ստեղ ծա գործ գոր ծու նեու թյան հետևան -
քով մարդ կա յին զգաց մունք նե րի ըն կալ ման հա -
մար կոնկ րետ ձևով ար տա հայտ ված և վե րար -
տադ րու թյան հնա րա վո րու թյուն տվող գա ղա -
փար նե րի, մտքե րի, կեր պար նե րի ամ բող ջու -
թյունն է: Այն ոչ նյու թա կան բա րիք է, մարդ -
կանց հոգևոր գոր ծու նեու թյան արդ յունք, մար -
դու մտա վոր գոր ծու նեու թյան ոչ նյու թա կան
արդ յունք»5: Սույն հոդ վա ծի շրջա նակ նե րում
անհ րա ժեշտ է պար զել, թե արդ յոք ԱԲ-ան կող -
մից գե նե րաց ված աշ խա տան քը կա րող է հա -
մար վել հե ղի նա կի կող մից ստեղծ ված արդ -
յունք, ո րում ար տա ցոլ ված է վեր ջի նիս ստեղ -
ծա գոր ծա կան միտ քը:

Ի տար բե րու թյան դա սա կան դեպ քե րի, ԱԲ-
ան մաս նակ ցու թյամբ գե նե րաց ված աշ խա -
տանք նե րը ստեղծ վում են ծրագ րա յին լու ծում -
նե րի մի ջո ցով: Սկ սած 20-րդ դա րից, հա մա -
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1 WIPO Conversation on Intellectual Property (IP) and Artificial Intelligence (AI): Second Session, July 7 to July 9, 2020
2 Future of Artificial Intelligence Act of 2017, H.R.4625
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կարգ չա յին ծրագ րե րի օգ տա գործ մամբ ստեղծ -
ված օբ յեկտ նե րը պահ պան վել են հե ղի նա կա -
յին ի րա վուն քով: Հա մա ձայն ՅՈՒՆԵՍԿՕ-ի դիր -
քո րոշ ման՝ «երբ հա մա կար գիչ ներն օգ տա գործ -
վում են ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րի ստեղծ ման
հա մար, պե տու թյուն նե րը պետք է դրանք
նախևա ռաջ դի տար կեն որ պես տեխ նի կա կան
մի ջոց, որն օգ տա գործ վում է ան ձի կող մից ցան -
կա լի արդ յունք նե րը, ստա նա լու հա մար»6: Դեռևս
նա խորդ դա րում, Ֆ րան սիա յի դա տա րան նե -
րը, հան ձինս Դուա յի Վե րաքն նիչ դա տա րա նի,
հաս տա տել են, որ հա մա կար գիչ օգ տա գոր ծելն
«ակն հայ տո րեն այն պի սին չէ, որ խնդրո ա -
ռար կա ստեղ ծա գոր ծու թյու նը կորց նի իր ինք -
նա տի պու թյունն ու նո րու թյու նը»7: Հե տա գա
վճիռ նե րը կոչ ված էին լրաց նե լու այդ դիր քո րո -
շու մը. մաս նա վո րա պես, ըստ մեկ այլ ո րոշ ման՝
«հա մա կարգ չի մի ջո ցով ստեղծ ված ե րաժշ տա -
կան   կոմ պո զի ցիան, երբ դա են թադ րում է մար -
դու մի ջամ տու թյու նը, հե ղի նա կի ա զատ ընտ -
րու թյուն նե րը [...] հան գեց նում է ստեղ ծա գոր -
ծու թյուն նե րի ստեղծ մա նը»8: Այս դիր քո րո շում -
նե րը հիմն ված են այն կան խա վար կա ծի վրա,
որ դա սա կան հա մա կարգ չա յին ծրագ րե րը հա -
մար վում են ի ներտ գոր ծիք ներ9, օժտ ված չլի -
նե լով որևէ ինք նու րույ նու թյամբ: Վեր ջին ներս
ըն դա մե նը մար դու ստեղ ծա գոր ծա կան մտքի
ար տա հայտ ման մե թոդ են: 

Ինչ վե րա բե րում է ստեղ ծա գոր ծու թյան
ստեղծ ման ե ղա նա կին, ա պա Ֆ րան սիա յի վճռա -
բեկ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ, որ պես
ընդ հա նուր կա նոն, ստեղ ծա գոր ծու թյան հե ղի -
նակ է հա մար վում այն ան ձը, ով ան ձամբ ստեղ -
ծում է հե ղի նա կա յին ի րա վուն քով պահ պան -
վող օբ յեկ տը10: Միա ժա մա նակ, բարձ րա գույն
դա տա կան ատ յան ներն ըն դու նել են, որ հե ղի -
նա կը կա րող է մաս նակ ցել ստեղ ծա գոր ծու թյան
ստեղծ մա նը նաև ա նուղ ղա կի ե ղա նա կով: Մաս -
նա վո րա պես, Ռե նուար- Գի նոի գոր ծով Ֆ րան -

սիա յի վճռա բեկ դա տա րա նի քա ղա քա ցիա կան
պա լատն ար ձա նագ րել է, որ «քան դա կա գոր -
ծը, չու նե նա լով սե փա կան ձեռ քե րով քան դա -
կե լու հնա րա վո րու թյուն, սա կայն ու նե նա լով
հնա րա վո րու թյուն հրա հանգ ներ տալ այլ ան ձի,
որն ան մի ջա կա նո րեն քան դա կում էր, ինչ պես
նաև վե րահս կել վեր ջի նիս աշ խա տան քը, հա -
մար վում է ստեղ ծա գոր ծու թյան հե ղի նակ»11: Ա -
նուղ ղա կի մաս նակ ցու թյան դոկտ րի նի կողմ -
նա կից է Անդ րես Գուա դա մու զը, ով ընդգ ծել է,
որ Եվ րա միու թյան օ րենսդ րու թյու նը և նա խա -
դե պա յին ի րա վուն քը չեն պա հան ջում, որ «լու -
սան կար չի կող մից ան ձամբ ակ տի վաց վի ֆո -
տոխ ցի կի կո ճա կը»12, և հետևա բար կեն դա նու
կող մից կա տար ված ֆո տոն կա րը կա րող է պահ -
պան վել հե ղի նա կա յին ի րա վուն քով: 

Ե թե կի րա ռենք այս բա նաձևը ԱԲ-ան մաս -
նակ ցու թյամբ ստեղծ ված աշ խա տանք նե րի
նկատ մամբ, ա պա հար կա վոր է կա տա րել
հետևյալ հար ցադ րու մը. արդ յո՞ք ան ձը, ով ուղ -
ղա կիո րեն չի մաս նակ ցում ստեղ ծա գոր ծու թյան
ստեղծ մա նը, սա կայն նա խագ ծում է ալ գո րիթ -
մեր, ո րոնց օգ տա գոր ծու մը հան գեց նում է աշ -
խա տանք նե րի ստեղծ մա նը, ընտ րում ալ գո րիթ -
մե րի կող մից օգ տա գործ ման և վեր լուծ ման են -
թա կա տվյալ նե րը, կա րող է հա մար վել ստեղ -
ծա գոր ծու թյան հե ղի նակ, ե թե վեր ջի նիս ստեղծ -
ման մեջ նրա մաս նակ ցու թյու նը չի կրել ին -
տեն սիվ բնույթ և ամ բող ջու թյամբ չի ար տա ցո -
լել նրա կա տա րած ընտ րու թյուն նե րը: 

Վե րը նշված հար ցին պա տաս խա նե լու հա -
մար անհ րա ժեշտ է պար զել թե արդ յոք ԱԲ-ան
կող մից աշ խա տանք ներ ստեղ ծե լը ար տա ցո -
լում է ֆի զի կա կան ան ձի ստեղ ծա գոր ծա կան
միտ քը, որն էլ հա մար վում է հե ղի նա կա յին ի -
րա վուն քի պահ պան ման անհ րա ժեշտ նա խա -
պայ մա նը: 

Այս պես, հա մա ձայն «Հե ղի նա կա յին ի րա -
վուն քի և հա րա կից ի րա վունք նե րի մա սին» ՀՀ
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7 Cour d’appel de Douai, 4 décembre 1964 
8 TGI Paris, 1e ch. 5 juillet 2000
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11 Cass. civ. 1ère, 13 novembre 1973
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օ րեն քի 3-րդ հոդ վա ծի, աշ խա տան քը պահ պան -
վում է հե ղի նա կա յին ի րա վուն քով, ե թե այն
ստեղ ծա գոր ծա կան աշ խա տան քի յու րօ րի նակ
արդ յունք է: Այս պի սով, ստեղ ծա գոր ծու թյան յու -
րօ րի նա կու թյու նը հա մար վում է հե ղի նա կա յին
ի րա վուն քի անկ յու նա քա րը13: Վեր ջի նիս բո վան -
դա կու թյու նը մշտա պես հստա կեց վել է եվ րո -
պա կան դա տա րան նե րի կող մից՝ տա րաբ նույթ
աշ խա տանք նե րի նկատ մամբ կի րառ վե լու նպա -
տա կով: Մաս նա վո րա պես, «Infopaq» գոր ծով
ԵՄ դա տա րանն ար ձա նագ րել է, որ հե ղի նա -
կա յին ի րա վուն քը տա րած վում է միայն յու րօ րի -
նակ ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րի վրա, և որ յու րօ -
րի նա կու թյու նը պետք է ար տա ցո լի հե ղի նա կի
սե փա կան ին տել եկ տուալ ու նա կու թյուն նե րը14:
Այս պի սով, ստեղ ծա գոր ծու թյու նը հա մար վում է
հե ղի նա կի անձ նա վո րու թյան ար տա ցո լու մը15:

Յու րօ րի նա կու թյան գնա հա տու մը հատ կա -
պես տա տան վում է ու տի լի տար, տեխ նի կա կան
աշ խա տանք նե րի ո լոր տում, ո րոնց դեպ քում ա -
վե լի բարդ է ըն կա լել հե ղի նա կի ստեղ ծա գոր ծա -
կան միտ քը16: Այդ պատ ճա ռով, ի րա վուն քը ցույց
տվեց իր հար մար վո ղա կա նու թյու նը տնտե սա -
կան ի րա կա նու թյա նը` մշա կե լով յու րօ րի նա կու -
թյան նոր չա փա նիշ ներ: Մաս նա վո րա պես, տվյալ -
նե րի բա զա նե րի վե րա բեր յալ «Football Dataco
Ltd» գոր ծով ԵՄ դա տա րա նը հաս տա տել է, որ
վեր ջին ներս պաշտ պան վում են հե ղի նա կա յին
ի րա վուն քով, ե թե ար տա ցո լում են հե ղի նա կի
սե փա կան ին տել լեկ տուալ նե րու ժը, որն էլ իր
հեր թին ար տա հայտ վում է տվյալ նե րի բա զա յի
բո վան դա կու թյան ընտ րու թյան կամ դա սա վո -
րու թյան մեջ17: Յու րօ րի նա կու թյան չա փա նի շը
բա վա րար ված չէ, «երբ տվյալ նե րի բա զա յի ստեղ -
ծու մը թե լադր ված է տեխ նի կա կան նկա տա ռում -
նե րով, կա նոն նե րով կամ սահ մա նա փա կում նե -

րով, ո րոնք ան ձին ստեղ ծա գոր ծա կան ա զա տու -
թյան հնա րա վո րու թյուն չեն ըն ձե ռում»18: 

Բա վա կա նին հե տաքր քիր ո րո շում է կա -
յաց վել 2005թ.-ին Բոր դո յի Վե րաքն նիչ դա տա -
րա նի կող մից, ըստ ո րի «հա մա կարգ չի կող մից
ստեղծ ված մտա վոր գոր ծու նեու թյան աշ խա -
տան քը պաշտ պան ված կլի նի նույ նիսկ նվա -
զա գույն յու րօ րի նա կու թյան դեպ քում»19:

Յու րօ րի նա կու թյան աս տի ճա նի նվազ ման
այս մի տու մը հա մա հունչ է ստեղ ծա գոր ծու թյան
գե նե րաց ման պրո ցե սում ԱԲ-ան ներգ րավ մա -
նը, ո րի ըն թաց քում օբ յեկ տի վո րեն սահ մա նա -
փակ վում են ան ձի ստեղ ծա գոր ծու թյան ա զա -
տու թյան ար տա հայտ ման ե ղա նակ նե րը: Օ րի -
նակ, ե թե տվյալ նե րի բա զա յի դեպ քում դա ար -
տա հայտ վում է բա զա յի է լե մենտ նե րի ընտ րու -
թյան և դա սա վո րու թյան մեջ, ա պա ԱԲ-ան կող -
մից ե րաժշ տա կան կոմ պո զի ցիա ստեղ ծե լիս ան -
ձի ա զատ ընտ րու թյունն ար տա հայտ վում է ալ -
գո րիթ մե րի ստեղծ մամբ, ո րը կա յա նում է ե րա -
ժշտա կան գոր ծիք նե րի հեր թա կա նու թյան, տե -
սա կի, ե րաժշ տու թյան ժան րի, վեր լուծ ման են -
թա կա կոմ պո զի ցիա նե րի ընտ րու թյան մեջ: Տվյալ
դեպ քում օբ յեկ տի վո րեն սահ մա նա փակ վում է
ան ձի կող մից ի րա կա նաց վող գոր ծո ղու թյուն ների
քա նա կը, ո րոնք դե լե գաց վում են ալ գո րիթ մերին: 

Նմա նա տիպ մո տե ցու մը տե սա կա նո րեն
թույլ է տա լիս քննար կել հե ղի նա կա յին ի րա -
վուն քի տա րա ծու մը, մաս նա վո րա պես, ԱԲ-ան
ա ռա վել կան խա տե սե լի տե սա կի՝ «supervised
learning»-ի կամ «վե րահսկ վող ու սուց ման» հա -
մար, ո րի պա րա գա յում «ալ գո րիթ մը նա խա -
պես մարզ վում է ո րո շա կի ա ռա ջադ րան քի հա -
մար՝ հիմն վե լով ծրագ րա վո րո ղի կող մից տրված
կոնկ րետ հրա հանգ նե րի վրա վեր ջի նիս հսկո -
ղու թյան ներ քո»20: Այն պա հան ջում է, որ «ծրագ -

30

ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ
Օ

Ր
Ի

Ն
Ա

Կ
Ա

Ն
Ո

Ւ
Թ

Յ
Ո

Ւ
Ն

  №
1

2
2

  2
0

2
1

13 VIVANT, Michel, BRUGUIERE, Jean-Michel, Droit d’auteur et droits voisins, Dalloz, Précis, 4e éd., page 293 ; GRYNBAUM,
Luc, LE GOFFIC, Caroline, MORLET, Lydia-Haidara, Droit des activités numériques, Daloz, Précis, éd., 1, 2014, page 274 

14 CJUE, n° C�5/08, Arrêt Infopaq, 16 juillet 2009
15 LUCAS, André, Propriété littéraire et artistique, Paris, Dalloz, Connaissance du droit, 2015, éd.,5, page 18
16 GRYNBAUM, Luc, LE GOFFIC, Caroline, MORLET, Lydia-Haidara, Droit des activités numériques, Daloz, Précis, éd., 1,

2014, page 276
17 Arrêt de la Cour (troisième chambre) du 1er mars 2012, Football Dataco Ltd e.a. contre Yahoo! UK Ltd e.a.
18 Case C-393/09 Bezpečnostní softwarová asociace [2010] ECR I-13971 paragraphs 48 and 49 
19 Cour d’appel de Bordeaux, 31 janvier 2005
20 Vocabulaire de l’intelligence artificielle (liste de termes, expressions et définitions adoptés), Journal Officiel du 9 décembre

2018 - Numéro 285
21 «Comment permettre à l’homme de garder la main ? Les enjeux éthiques des algorithmes et de l’intelligence artificielle».

Synthèse du débat public animé par la CNIL dans le cadre de la mission de réflexion éthique confiée par la loi pour une
république numérique, décembre 2017, page 16



31

ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ

րա վո րող նե րը մե քե նա յին նա խա պես սո վո րեց -
նեն արդ յունք նե րը, ո րոնվ անհ րա ժեշտ է հաս -
նել»21: Հետևա բար, ան ձը հա վաս տիա նում է,
որ կա րող է հաս նել ցան կա լի արդ յուն քի ալ գո -
րիթմ նե րի մարզ ման արդ յուն քում:

Սա կայն ներ կա յումս առ կա են ի րա վա կան
հա մա կար գեր, ո րոն ցում նման տրա մա բա նու -
թյու նը չի գոր ծի: Վե րը նշվա ծի վառ օ րի նակն է
Ավստ րա լիա յի նա խա դե պա յին ի րա վուն քը, ո -
րը որ դեգ րել է էա պես տար բեր վող դիր քո րո -
շում: Ա կոհ սի և Տելստ րա յի գոր ծե րով ավստ -
րա լա կան դա տա րան նե րը հաս տա տել են, որ
հե ղի նա կա յին ի րա վուն քով պաշտ պան վում են
միայն մար դու կող մից ստեղծ ված յու րօ րի նակ
աշ խա տանք նե րը22: Հե ղի նա կա յին ի րա վուն քի
պաշտ պա նու թյու նից դուրս են հա մա կարգ չա -
յին ծրագ րե րի կող մից ստեղ ված աշ խա տանք -
նե րը23: 

Նմա նա տիպ հետևու թյուն կա րե լի է կա -
տա րել նաև ԱՄՆ ի րա վուն քի վե րա բեր յալ:
Միաց յալ Նա հանգ նե րում Հե ղի նա կա յին ի րա -
վուն քի գրա սեն յա կը հաս տա տել է, որ «կգրան -
ցի հե ղի նա կա յին ստեղ ծա գոր ծու թյուն, ե թե
ստեղ ծա գոր ծու թյու նը ստեղծ վել է մար դու կող -
մից»: Այս դիր քո րո շու մը բխում է դա տա կան
պրակ տի կա յից, ո րը սահ մա նում է, որ հե ղի նա -
կա յին ի րա վուն քի մա սին օ րեն քը պաշտ պա -
նում է միայն «մտա վոր գոր ծու նեու թյան արդ -
յունք նե րը», ո րոնք «հիմն ված են մտքի ստեղ -
ծա գոր ծա կան ու ժե րի մեջ»24: 

Այս պի սով, ա ռա վել կան խա տե սե լի ԱԲ-ե -
րի կող մից ստեղծ ված աշ խա տանք նե րի նկատ -
մամբ հե ղի նա կա յին ի րա վուն քի տա րա ծու մը
ըն դու նե լի կլի նի ոչ բո լոր ի րա վա կան հա մա -
կար գե րի կող մից:

Ա վե լին, չնա յած այն հան գա ման քին, որ
յու րօ րի նա կու թյան պա հան ջը բա ցար ձակ խո -
չըն դոտ չի հան դի սա նում, որ պես զի ԱԲ-ան մաս -

նակ ցու թյամբ ստեղծ ված աշ խա տանք նե րը պահ -
պան վեն հե ղի նա կա յին ի րա վուն քով ո րոշ երկր -
նե րում, այ նուա մե նայ նիվ այն ա ռա ջաց նում է
էա կան խնդիր ներ: 

ԱԲ-ը աշ խա տան քին հա ղոր դում է իր «սե -
փա կան ձե ռա գի րը», ո րը միշտ չէ, որ կան խո -
րոշ ված է ան ձի կող մից և ար տա հայ տում է
վեր ջի նիս ստեղ ծա գոր ծա կան միտ քը: Ս տեղ -
ծա գոր ծու թյան ակ տը ա վան դա բար կապ ված է
մար դու հետ, սա կայն ԱԲ-ան զար գա ցու մը մար -
տահ րա վեր է նե տում հաս տատ ված կար ծի -
քին25: Հար ցը հատ կա պես խնդրա հա րույց է՝
կապ ված ԱԲ-ան ա ռա վել զար գա ցած տե սա կի՝
«deep learning»-ի կամ «խո րը ու սուց ման» մաս -
նակ ցու թյամբ աշ խա տանք նե րի ստեղծ ման պա -
րա գա յում: Այս դեպ քում ալ գո րիթ մե րը մշտա -
պես գտնվում են փո փոխ ման և է վոլ յու ցիա յի
մեջ26, ո րի արդ յուն քում ստեղ ծա րա րու թյան ըն -
թաց քը և ս տեղ ծա գոր ծու թյու նը՝ որ պես դրա
արդ յունք, ամ բող ջու թյամբ չեն ար տա ցո լում ան -
ձի մտա վոր գոր ծու նեու թյու նը: Հետևա բար, հե -
ղի նա կա յին ի րա վուն քը չի տա րած վում նմա -
նա տիպ աշ խա տանք նե րի վրա, չնա յած որ ան -
ձանց կող մից կա տար վել են ներդ րում ներ նման
արդ յունք ստա նա լու հա մար: Արդ յուն քում ա -
ռա ջա նում է ի րա վի ճակ, երբ անհ րա ժեշտ է հա -
վա սա րակշ ռել ա ռանց շա հագր գիռ ան ձանց օ -
րի նա կան շա հե րը խախ տե լու ԱԲ-ան մաս նակ -
ցու թյամբ ստեղծ ված աշ խա տանք նե րի ա զատ
օգ տա գործ ման ի րա վուն քը և ԱԲ-ան բնա գա -
վա ռում կա տար վող ներդ րում նե րի պաշտ պան -
վա ծու թյու նը27: 

Այս կոն տեքս տում, ի տար բե րու թյուն գե -
րակշ ռող երկր նե րի կող մից նա խա տես ված ի -
րա վա կար գա վոր ման՝ Մեծ Բ րի տա նիա յի օ -
րենսդ րու թյան կող մից որ դեգր վել է այն դիր քո -
րո շու մը, որ ԱԲ-ան մաս նակ ցու թյամբ ստեղծ -
ված աշ խա տանք նե րի նկատ մամբ հե ղի նա կա -
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22 Acohs Pty Ltd v Ucorp Pty Ltd [2012] FCAFC 16 (2 March 2012)
23 Telstra Corporation Ltd v Phone Directories Company Pty Ltd (2010) 194 FCR 142 at [118] per Perram J and [169] per

Yates J
24 Feist Publications v Rural Telephone Service Company, Inc. 499 US 340 (1991)
25 Саргсян, Л.А., Проблема распространения авторских прав на работы, сгенерированные искусственным интеллектом,

Вестник РАУ, Но. 1, 2018, стр. 60 
26 SERAFIN, Anthéa, RIAL-SEBBAG, Emmanuelle, « Responsabilisation éthique des concepteurs et des utilisateursde

systèmes d’IA en santé: quelles stratégies et politiques pour l’UE et l’UNESCO ?», Revue général de droit médical, No. 75,
2020, Page 239

27 DeCosta F.A., Carrano A.G. Intellectual Property Protection for Artificial Intelligence, Westlaw Journal Intellectual
Property, 2017, page 5



յին ի րա վուն քը պատ կա նում է ծրագ րա վո րո -
ղին: Այս մո տե ցու մը լա վա գույնս ար տա ցոլ ված
է «Հե ղի նա կա յին ի րա վուն քի, դի զայ նի և ար -
տո նա գիր նե րի ակ տում», ըստ ո րի՝ «հա մա -
կարգ չի կող մից գրա կան, դրա մա տի կա կան, ե -
րաժշ տա կան   կամ գե ղար վես տա կան   ստեղ ծա -
գոր ծու թյուն ստեղ ծե լու դեպ քում, ա ռա ջա ցած
հե ղի նա կը կլի նի այն ան ձը, ո րի կող մից անհ -
րա ժեշտ մի ջոց ներ են ձեռ նարկ վում ստեղ ծա -
գոր ծու թյու նը ստեղ ծե լու հա մար»28: Սույն ակ -
տի 178-րդ բա ժի նը հա մա կարգ չա յին աշ խա -
տան քը սահ մա նում է որ պես «աշ խա տանք, ո -
րը ստեղծ վում է հա մա կարգ չի կող մից այն պայ -
ման նե րում, երբ այդ ստեղ ծա գոր ծու թյան մարդ -
կա յին հե ղի նակ չկա»: 

Հար կա վոր է սա կայն նշել, որ այս մո տե -
ցու մը չի ստա ցել լայն տա րա ծում ար դի ի րա -
վա կան հա մա կար գե րում29: Նմա նա տիպ պայ -
ման նե րում ա ռա ջա նում է նո րա գույն տեխ նո լո -
գիա նե րի ո լոր տում կա տար ված ներդ րում նե րը
պաշտ պա նե լու անհ րա ժեշ տու թյու նը. հար կա -
վոր է նա խա տե սել խթան ներ, ո րոնք ի րա վա -
կան պաշտ պա նու թյուն կսահ մա նեն հե ղի նա -
կա յին ի րա վուն քի պահ պան ման չա փա նիշ նե -
րին չբա վա րա րող, բայց էա կան ներդ րում են -
թադ րող աշ խա տանք նե րի հա մար: Այդ կոն -
տեքս տում կա րե լի է քննար կել ինչ պես մրցակ -

ցա յին ի րա վուն քի նոր մե րի կի րա ռու մը30, այն -
պես էլ եվ րո պա կան դոկտ րի նա յի կող մից ա -
ռա ջարկ վող հա տուկ հա րա կից կամ «sui generis»
ի րա վուն քի ստեղ ծու մը31: Վե րը նշված վեր լու -
ծու թյուն նե րը մեր կող մից կներ կա յաց վեն հե -
տա գա աշ խա տանք նե րի շրջա նակ նե րում: 

Այս պի սով, ԱԲ-ան մաս նակ ցու թյամբ ստեղծ -
ված օբ յեկտ նե րի նկատ մամբ հե ղի նա կա յին ի -
րա վուն քի տա րած ման հար ցի վե րա բեր յալ հա -
տուկ ի րա վա կար գա վոր ման, ինչ պես նաև խնդրի
վե րա բեր յալ գե րակշ ռող մո տեց ման բա ցա կա -
յու թյան պայ ման նե րում ակն հայտ է, որ վե րը
նշված աշ խա տանք նե րը հե ղի նա կա յին ի րա -
վուն քով պահ պա նե լու հար ցը քննար կե լիս անհ -
րա ժեշտ է պար զել, թե արդ յոք դրանք բա վա -
րա րում են հե ղի նա կա յին ի րա վուն քի օբ յեկ տի
պահ պան ման անհ րա ժեշտ պայ ման նե րը, այլ
կերպ աս ված, արդ յոք դրանք հան դի սա նում
են մար դու ստեղ ծա գոր ծա կան աշ խա տան քի
յու րօ րի նակ արդ յունք: 

Անհ րա ժեշտ է սա կայն նշել, որ որ քան ա -
վե լի ինք նու րույն և ան կան խա տե սե լի են աշ -
խա տան քը ստեղ ծող ալ գո րիթ մե րը, և որ քան
ա վե լի քիչ է ան ձի մի ջամ տու թյու նը աշ խա տան -
քի ստեղծ մա նը, այն քան ա վե լի հա վա նա կան
է, որ այդ աշ խա տան քը չպահ պան վի հե ղի նա -
կա յին իրավունքով: 
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28 Copyright, Designs and Patents Act 1988, section 9(3)
29 Մեծ Բրիտանիայի մոտեցումը որդեգրված է նաև Նոր Զելանդիայի կողմից
30 Հնարավոր է քննարկել անբարեխիղճ մրցակցության սանկցիայի կիրառումը այլ տնտեսվարող սուբյեկտի կողմից

ԱԲ-ան մասնակցությամբ ստեղծված աշխատանքի օգտագործումը առանց այդ աշխատանքի ստեղծումը կազմակերպող
անձի համաձայնության: Մասնավորապես, համաձայն «Տնտեսական մրցակցության պաշտպանության մասին» ՀՀ
օրենքի 11-րդ հոդվածի՝ Անբարեխիղճ մրցակցություն է համարվում տնտեսվարող սուբյեկտի ցանկացած գործողություն
կամ վարքագիծ, որը հակասում է սույն օրենքին, այլ օրենքներին, իրավական ակտերին կամ գործարար
շրջանառության սովորույթներին, խախտում է մրցակիցների միջև կամ վերջիններիս ու սպառողների միջև
բարեխղճության` ազնվության, արդարության, ճշմարտության և (կամ) անաչառության սկզբունքները:

31 JACQUEMIN, Hervé, DE STREEL, Alexandre, L’intelligence artificielle et le droit, Bruxelles, Larcier, 2018, page 227
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2020 թվա կա նին ՀՀ ի րա վա կան հա մա -
կար գում ներդր վեց բո լո րո վին նոր կա ռու ցա -
կարգ՝ ա պօ րի նի ծա գում ու նե ցող գույ քի բռնա -
գանձ ման ինս տի տու տը, ո րի գոր ծա ռու թա յին
և ինս տի տու ցիո նալ-կա ռուց ված քա յին բնույթ
ու նե ցող տար րե րի ու սում նա սի րու թյու նը դար -
ձել է անհ րա ժեշտ և ժա մա նա կի հրա մա յա կան։

Ա պօ րի նի ծա գում ու նե ցող գույ քի բռնա -
գանձ ման ինս տի տու տը, լի նե լով նո րույթ ՀՀ ի -
րա վա կան հա մա կար գում, են թարկ վել է հա -
մա լիր ի րա վա կար գա վոր ման Հա յաս տա նի Հան -
րա պե տու թյան քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու -
թյան օ րենսգր քով, Հա յաս տա նի Հան րա պե -
տու թյան քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քով և այլ
օ րենք նե րով1, և այս ինս տի տու տը կար գա վո -
րող նոր մե րի վերջ նա կան և գե րա կա նպա տա -
կը հան դի սա նում է ա պօ րի նի ճա նա պար հով
ձեռք բեր ված գույ քի տնտե սա կան շրջա նա ռու -
թյու նից դուրս բե րու մը, դրա՝ պե տու թյան տնտե -
սա կան շա հե րին ծա ռա յեց նե լը։ 

«Ա պօ րի նի ծա գում ու նե ցող գույ քի բռնա -
գանձ ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի ու սում նա սի րու -
թյան արդ յուն քում պարզ է դառ նում, որ ա պօ -
րի նի ծա գում ու նե ցող գույ քի բռնա գանձ ման
վա րույթն (այ սու հետ՝ նաև վա րույթ) ու նի բազ -
մա թիվ ա ռանձ նա հատ կու թյուն ներ, ո րոն ցով
տար բեր վում է քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու -
թյա նը մինչ այս հայտ նի վա րույթ նե րի այլ տե -
սակ նե րից։ Վա րույ թի ա ռանձ նա հատ կու թյուն -
նե րը, դրա էու թյու նը բա ցա հայ տե լու հա մար
անհ րա ժեշտ է, ա ռա ջին հեր թին, վեր հա նել

քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան ի րա վուն -
քի կող մից ա ռանձ նաց ված մյուս կա ռու ցա կար -
գե րի և ա պօ րի նի ծա գում ու նե ցող գույ քի բռնա -
գանձ ման վա րույ թի (կա ռու ցա կար գի) տար բե -
րու թյուն նե րը և ընդ հան րու թյուն նե րը։

Այս պես, ի րա վա բա նա կան գրա կա նու թյան
մեջ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան տե -
սակ ներն ու սուբ յեկ տիվ ի րա վունք նե րի պաշտ -
պա նու թյան քա ղա քա ցիա դա տա վա րա կան կա -
ռու ցա կար գերն ըն դուն ված է դա սա կար գել եր -
կու հիմ նա կան խմբի, ո րոնք ի րենց հեր թին ու -
նեն ի րենց են թա տե սակ նե րը՝ հայ ցա յին վա -
րույթ՝ ընդ հա նուր հայ ցա յին և հա տուկ հայ -
ցա յին վա րույթ նե րի են թա տե սակ նե րով, և
հա տուկ վա րույթ ներ։2 Հայ ցա յին վա րույթն ա -
ռանձ նա նում է հետևյալ հատ կա նիշ նե րով՝ առ -
կա են հա կա դիր շա հե րով օժտ ված կող մեր,
հայց վո րի՝ խախտ ված կամ վի ճարկ վող սուբ -
յեկ տիվ ի րա վուն քի և օ րի նա կան շա հի մա սին
նյու թաի րա վա կան վեճ, հայց վո րի կող մից պա -
տաս խա նո ղին ուղղ ված նյու թաի րա վա կան պա -
հանջ և գոր ծը քննե լու ու լու ծե լու մա սին դա -
տա րա նին ուղղ ված պա հան ջի միա ժա մա նակ -
յա առ կա յու թյուն։3

Ինչ վե րա բե րում է հա տուկ վա րույ թին, ա -
պա այն օժտ ված չէ հայ ցա յին վա րույ թին բնո -
րոշ հատ կա նիշ նե րով, քա նի որ բա ցա կա յում է
նյու թաի րա վա կան վե ճը։ Այ սինքն, հա տուկ վա -
րույ թում առ կա չէ վեճ, այլ միայն քա ղա քա ցիա -
կան շրջա նա ռու թյան մաս նա կից նե րի՝ օ րեն քով
պաշտ պան վող շա հեր, որ պի սի պա րա գա յում
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1 Համաձայն «Ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման մասին» ՀՀ օրենքի 2-րդ հոդվածի՝ Հայաստանի
Հանրապետությունում ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման հետ կապված հարաբերությունները
կարգավորվում են սույն օրենքով, Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական դատավարության օրենսգրքով,
Հայաստանի Հանրապետության քաղաքացիական օրենսգրքով և այլ օրենքներով։

2 Տե՛ս Треушников М. К. Гражданский процесс. М., 1999, էջ 284-289, Ռ. Գ. Պետրոսյան, Հայաստանի քաղաքացիական
դատավարություն, Եր., 2003, Երևանի համալսարանի հրատ., էջ 25-28, ինչպես նաև Վ. Վ.Հովհաննիսյան,
Սուբյեկտիվ իրավունքների և օրինական շահերի պաշտպանության քաղաքացիադատավարական կառուցակարգերի
զարգացման հիմնախնդիրները Հայաստանի Հանրապետությունում, Եր., 2019, էջ 68-69

3 Ռ. Գ. Պետրոսյան, Հայաստանի քաղաքացիական դատավարություն, Եր., 2003, Երևանի համալսարանի հրատ.,
էջ 229-231

ՍՈՆԱ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ
Երևանի Ավան և Նոր Նորք վարչական շրջանների դատախազության դատախազ, 
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի քրեական իրավունքի ամբիոնի հայցորդ
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²äúðÆÜÆ Ì²¶àôØ àôÜºòàÔ ¶àôÚøÆ ´èÜ²¶²ÜÒØ²Ü
ì²ðàôÚÂÆ ø²Ô²ø²òÆ²¸²î²ì²ð²Î²Ü ´ÜàôÚÂÀ



դա տա րա նը հաս տա տում է անձ նա կան կամ
գույ քա յին ի րա վունք նե րի ծագ ման, փո փոխ ման
կամ դա դար ման հիմք հան դի սա ցող ի րա վա -
բա նա կան փաս տեր, ան ձի կամ գույ քի ի րա վա -
կան վի ճակ կամ ան վի ճե լի ի րա վունք։4

Ժա մա նա կի ըն թաց քում՝ քա ղա քա ցիա դա -
տա վա րա կան հա յե ցա կար գե րի զար գաց մա նը
զու գըն թաց, ի հայտ են ե կել վա րույ թի այն պի -
սի տե սակ ներ, ո րոնք նման դա սա կարգ ման
տրա մա բա նու թյու նից դուրս են, ընդգծ վում են
ա ռա վել տար բե րակ ված ո րա կա կան հատ կա -
նիշ նե րով, ու նեն քա ղա քա ցիա կան դա տա վա -
րու թյան ա վան դա կան կա ռու ցա կար գե րից տար -
բեր վող ա ռանձ նա հատ կու թյուն ներ։5 Մաս նա -
վո րա պես, դա սա կարգ ման այս շրջա նա կից
դուրս են վճար ման կար գադ րու թյուն ար ձա կե -
լու գոր ծե րի վա րույ թը, ար բիտ րա ժի վճի ռը չեղ -
յալ ճա նա չե լու, ար բիտ րա ժի վճռի հար կա դիր
կա տար ման հա մար կա տա րո ղա կան թերթ տա -
լու, ֆի նան սա կան հա մա կար գի հաշ տա րա րի
ո րո շու մը չեղ յալ ճա նա չե լու և ֆի նան սա կան
հա մա կար գի հաշ տա րա րի ո րոշ ման հար կա -
դիր կա տար ման հա մար կա տա րո ղա կան թերթ
տա լու վե րա բեր յալ դի մում նե րով գոր ծե րի վա -
րույ թը, և այլն։ 

Այս վա րույթ նե րը մի կող մից ա ռանձ նա -
նում են ի րա վուն քի մա սին վե ճի հնա րա վո րու -
թյամբ կամ փաս տա ցի, ո րը նյու թաի րա վա կան
բնույթ չի կրում, այլ զուտ պրո ցե սուալ ի րա -
վուն քի ի րա կա նա ցում է են թադ րում։ Մյուս կող -
մից՝ վա րույ թի այս տե սա կում բա ցա կա յում են
պա տաս խա նո ղը, նրան ուղղ ված նյու թաի րա -
վա կան պա հան ջը, թեև առ կա են հա կա դիր
շա հե րով օժտ ված դա տա վա րու թյան մաս նա -
կից նե րը։ Նշ ված ի րա վա կար գա վո րում նե րից
ակն հայտ է դառ նում, որ դա տա վա րու թյան այս
տե սակ ներն ա ռանձ նա նում են պրո ցե սուալ ի -
րա վուն քի մա սին վե ճի առ կա յու թյան հնա րա -
վո րու թյամբ, ե թե կող մը ո րո շում է օգտ վել վճռի
ճա նաչ ման և կա տար ման դեմ ա ռար կե լու հնա -
րա վո րու թյու նից կամ ո րո շել է ի րաց նել վճռի
վի ճարկ ման ի րա վունք նե րը, սա կայն փաս տա -

ցի բա ցա կա յում են հայ ցա յին վա րույ թին բնո -
րոշ այն պի սի հատ կա նիշ ներ, ինչ պի սիք են պա -
տաս խա նո ղին ուղղ ված նյու թաի րա վա կան պա -
հան ջը կամ սուբ յեկ տիվ նյու թա կան ի րա վուն քի
մա սին վե ճը, այ սինքն, չկա պա տաս խա նող,
սա կայն առ կա են հա կա դիր շա հե րով օժտ ված
դա տա վա րու թյան մաս նա կից ներ։6

Այս պի սով, ել նե լով վե րոգր յա լից՝ որ պես
քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան տե սակ ներ
հարկ է ա ռանձ նաց նել հայ ցա յին (ընդ հա նուր
հայ ցա յին և հա տուկ հայ ցա յին) վա րույթ նե րը,
հա տուկ վա րույթ նե րը և քա ղա քա ցիա կան դա -
տա վա րու թյան տար բե րակ ված ձևե րը։ 

Հաշ վի առ նե լով վե րը նշվա ծը՝ անհ րա ժեշտ
է քննարկ ման ա ռար կա դարձ նել այն հար ցը,
թե քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան վե րը
նշված տե սակ նե րից ո րի՞ն բնո րոշ նյու թա կան և
պ րո ցե սուալ հատ կա նիշ նե րով և ա ռանձ նա հատ -
կու թյուն նե րով է աչ քի ընկ նում ա պօ րի նի ծա -
գում ու նե ցող գույ քի բռնա գանձ ման վա րույ թը:

Ա ռա ջին հեր թին պետք է նշել, որ ա պօ րի -
նի ծա գում ու նե ցող գույ քի բռնա գանձ ման վա -
րույ թը, ըստ էու թյան, ի րե նից ներ կա յաց նում է
ՀՀ դա տա խա զու թյան հա մա պա տաս խան ստո -
րա բա ժան ման կող մից օ րեն քով նա խա տես ված
հիմ քե րի առ կա յու թյան դեպ քում հայ ցա դի մու մի
նա խա պատ րաս տում և ներ կա յա ցում ՀՀ ա ռա -
ջին ատ յա նի ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան քա -
ղա քա ցիա կան դա տա րա նին։7 Այ սինքն, ՀՀ դա -
տա խա զու թյան հա մա կար գում գոր ծող հա մա -
պա տաս խան ստո րա բա ժա նու մը, Օ րեն քով սահ -
ման ված հիմ քե րից որևէ մե կի առ կա յու թյան
պա րա գա յում դա տա րա նին ներ կա յաց նում է
հայց՝ ո րո շա կի գույք բռնա գան ձե լու պա հան -
ջով։ Սա կայն, արդ յո՞ք նշված պա րա գա յում մենք
կա րող ենք փաս տել պա տաս խա նո ղի առ կա յու -
թյան մա սին, կամ արդ յո՞ք դա տա խազն է հան -
դես գա լիս որ պես պա տաս խա նո ղին ուղղ ված
նյու թաի րա վա կան պա հան ջի բա վա րար ման
կամ մերժ ման արդ յուն քում նյու թաի րա վա կան
շահ կամ կո րուստ կրող սուբ յեկտ և առ հա սա -
րակ, արդ յո՞ք ա պօ րի նի ծա գում ու նե ցող գույ քի
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բռնա գանձ ման վա րույ թի շրջա նակ նե րում առ -
կա են հա կա դիր շա հե րով օժտ ված կող մեր։

Կար ծում ենք, ա պօ րի նի ծա գում ու նե ցող
գույ քի բռնա գանձ ման վա րույ թում դա տա խա -
զի դե րա կա տա րու մը ա ռա վել շատ կա րե լի է
դի տար կել քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյա -
նը հայտ նի այլ ան ձանց ի րա վունք նե րի ու օ րի -
նա կան շա հե րի պաշտ պա նու թյան հա մար դա -
տա րան դի մե լու ինս տի տու տի շրջա նակ նե րում,
քա նի որ ա պօ րի նի ծա գում ու նե ցող գույ քի
բռնա գանձ ման վա րույ թում դա տա խա զը հայց
է ներ կա յաց նում պե տա կան շա հե րի, այդ թվում՝
պատ վի րակ ված լիա զո րու թյուն նե րի ի րա կա -
նաց ման հա մար պե տու թյան կող մից հա մայն -
քին ուղղ ված ֆի նան սա կան մի ջոց նե րի պաշտ -
պա նու թյան նպա տա կով, ին չը բխում է քա ղա -
քա ցիա կան դա տա վա րու թյան կար գով պե տա -
կան շա հե րի պաշտ պա նու թյան հայ ցի հա րուց -
ման դա տա խա զա կան լիա զո րու թյու նից։8

Նշ վա ծի հա մա տեքս տում հարկ է նշել, որ
դա տա վա րու թյան տար բե րակ ված ձևե րը ա -
ռանձ նա նում են այն հատ կա նի շով, որ չկա պա -
տաս խա նող, սա կայն առ կա են հա կա դիր շա -
հե րով օժտ ված դա տա վա րու թյան մաս նա կից -
ներ: Ա պօ րի նի ծա գում ու նե ցող գույ քի բռնա -
գանձ ման վա րույ թի դեպ քում հայ ցը ներ կա յաց -
վում է են թադր յալ ա պօ րի նի գույ քի սե փա կա -
նա տի րոջ կամ այն փաս տա ցի տի րա պե տող
ան ձի դեմ, ո րը և հան դես է գա լիս որ պես պա -
տաս խա նող կողմ, կրում է իր կար գա վի ճա կից
բխող դա տա վա րա կան ի րա վունք ներ և պար -
տա կա նու թյուն ներ, սա կայն հայ ցը հա րուց վում
է են թադր յալ ա պօ րի նի ծա գում ու նե ցող գույ քի
դեմ՝ in rem, այլ ոչ թե դրա սե փա կա նա տի րոջ
կամ փաս տա ցի տի րա պե տո ղի դեմ, ուս տի որ -
պես հայ ցա յին վա րույ թին բնո րոշ հատ կա նիշ
չկա դա սա կան ի մաս տով պա տաս խա նող կողմ։
Խնդ րա հա րույց են այն դեպ քե րը, երբ, օ րի նակ,
հայ ցը ներ կա յաց վել է այն պի սի գույ քի բռնա -
գանձ ման նպա տա կով, ո րի սե փա կա նա տե րը
մա հա ցել է, կամ հան ցա գոր ծու թյան կա տար -
ման առն չու թյամբ հա րուց ված քրեա կան գոր ծը
կա սեց վել է ՀՀ քրեա կան դա տա վա րու թյան օ -
րենսգր քի 31-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով նա խա -
տես ված հիմ քե րից որևէ մե կով, օ րի նակ՝ հայտ -

նի չէ ան ձը, ո րը գոր ծով պետք է ներգ րավ վի
որ պես մե ղադր յալ, կամ մե ղադր յա լը թաքն վել է
քննու թյու նից կամ դա տից, կամ նրա գտնվե լու
վայրն այլ պատ ճառ նե րով պարզ ված չէ։9 Խն դի -
րը կա յա նում է նրա նում, որ նշյալ դեպ քե րում
չկա որևէ անձ, ով կա րող է հան դես գալ որ պես
պա տաս խա նող, ով կա րող է ա պա ցու ցել գույ քի
օ րի նա կան ե կա մուտ նե րով ձեռք բեր ված լի նե լու
հան գա ման քը։ Սա կայն այն հան գա ման քը, որ
հայ ցը հա րուց վում է գույ քի դեմ, հա մա պա տաս -
խան դա տա խա զին հնա րա վո րու թյուն է տա լիս
(օ րի նակ՝ այն դեպ քում, երբ հայտ նի չէ ան ձը, ո -
րը գոր ծով պետք է ներգ րավ վի որ պես մե ղադր -
յալ) ա մեն դեպ քում հա րու ցել հայ ցը գույ քի դեմ`
չու նե նա լով փաս տա ցի պա տաս խա նող կողմ:

Հաշ վի առ նե լով վե րը շա րադր վա ծը՝ կա րե -
լի է եզ րա կաց նել, որ թե պետ տվյալ դեպ քում
առ կա են եր կու կող մեր՝ ի դեմս ՀՀ դա տա խա -
զու թյան հա մա պա տաս խան ստո րա բա ժան ման
դա տա խա զի, ում հայց հա րու ցե լու ի րա վա սու -
թյունն ընդգր կում է այն բո լոր ի րա վունք նե րի ու
պար տա կա նու թյուն նե րի շրջա նա կը, ո րոնք դա -
տա վա րա կան օ րեն քով վե րա պահ ված են հայց -
վո րին, և են թադր յալ ա պօ րի նի ծա գում ու նե ցող
գույ քի սե փա կա նա տի րոջ, ով հան դես է գա լիս
որ պես պա տաս խա նող, վեր ջին ներս գտնվում
են հա կա դիր կող մե րում, ու նեն ի րա րից տար -
բեր վող հա կա դիր շա հեր, այ նուա մե նայ նիվ, պետք
է փաս տել, որ տվյալ դեպ քում բա ցա կա յում են
դա սա կան ձևով հայց վո րի և պա տաս խա նո ղի
ինս տի տուտ նե րը, քա նի որ հայ ցը հա րուց վում է
ընդ դեմ գույ քի, և նույ նիսկ այն պա րա գա յում,
երբ գույ քի սե փա կա նա տե րը մա հա ցել է կամ
հայտնի չէ այն ան ձը, ով պետք է ներգ րավ վի որ -
պես պա տաս խա նող, միևնույնն է դա տա խա զը
ի րա վա սու է քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րա կան
կար գով հայց հա րու ցել: Այստե ղից կա րող ենք
եզ րա կաց նել, որ դա սա կան ի մաս տով հայ ցա յին
վա րույ թը բա ցա կա յում է և գործ ու նենք տար բե -
րակ ված ձևով վա րույ թի հետ:

Անդ րա դառ նա լով մյուս հատ կա նի շին՝
նշենք, որ հա մա ձայն «Ա պօ րի նի ծա գում ու նե -
ցող գույ քի բռնա գանձ ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի
20-րդ հոդ վա ծի՝ դա տա խա զը ա ռա ջին ատ յա -
նի դա տա րա նին ներ կա յաց նում է հայց (հայ - Օ
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8 Տե՛ս, «Դատախազության մասին» ՀՀ օրենքի 29-րդ հոդված
9 Տե՛ս, ՀՀ քրեական դատավարության օրենսգրքի 31-րդ հոդվածը



ցա դի մում), ո րը, ըստ էու թյան, ար տա ցո լում է
հայց վոր կող մի նյու թաի րա վա կան պա հան ջը։

Նախևա ռաջ, նշենք, որ հայ ցը ի րա վա բա -
նա կան գրա կա նու թյան մեջ ա ռա վել հա ճա խա -
կի բնո րոշ վում է՝ որ պես վի ճե լի նյու թա կան ի -
րա վա հա րա բե րու թյուն նե րից բխող և ո րո շա կի
ի րա վա բա նա կան փաս տե րի վրա հիմն ված նյու -
թաի րա վա կան պա հանջ, ո րը մեկ ան ձի կող -
մից ներ կա յաց վում է մեկ այլ ան ձի։10 Միա ժա -
մա նակ, ո րոշ դա տա վա րա գետ ներ գտնում են,
որ հայ ցը հան դի սա նում է նաև վե ճը օ րեն քով
սահ ման ված կար գով քննե լու և լու ծե լու պա -
հանջ՝ ուղղ ված դա տա րա նին։11,12 Սա նշա նա -
կում է, որ դա տա րան հայց ներ կա յաց նե լիս քա -
ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան կող մե րից մե -
կը մյու սի հան դեպ իր նյու թաի րա վա կան պա -
հանջն է ներ կա յաց նում։ Այ սինքն, սա պա հանջ
է հայց վո րի կող մից ուղղ ված պա տաս խա նո -
ղին, ո րի օ րի նա կա նու թյու նը ստու գե լով՝ դա -
տա րա նը պետք է կա յաց նի վճիռ։13

Այլ կերպ, դա տա խա զի կող մից հայ ցա դի -
մու մի ներ կա յա ցու մը, մի կող մից, ար տա ցո լում
է վեր ջի նիս պա հան ջը՝ ուղղ ված հա կա դիր շա -
հե րով օժտ ված մյուս կող մին՝ են թադր յալ ա պօ -
րի նի ծա գում ու նե ցող գույ քի սե փա կա նա տի րո -
ջը՝ ա պա ցու ցե լու իր գույ քի օ րի նա կան ե կա -
մուտ նե րով ձեռք բեր ված լի նե լու հան գա ման -
քը, հա կա ռակ դեպ քում՝ գույ քը հանձ նե լու պե -
տու թյա նը, մյուս կող մից՝ դա տա րա նին ուղղ -
ված պա հան ջը՝ քննե լու և լու ծե լու հա կա դիր
շա հե րով օժտ ված կող մե րի միջև առ կա «վե ճը»։ 

Ինչ վե րա բե րում է ա պօ րի նի ծա գում ու նե -
ցող գույ քի բռնա գանձ ման վա րույ թում նյու թաի -
րա վա կան վե ճի առ կա յու թյա նը, ա պա այն այս
պա րա գա յում կա րե լի է բնո րո շել որ պես հայց -
վո րի կող մից ա ռաջ քա շած՝ բռնա գանձ ման են -
թա կա գույ քի ա պօ րի նի լի նե լու վե րա բեր յալ
վար կա ծի և տվ յալ գույ քի սե փա կա նա տի րոջ

կող մից հա կա ռա կի վե րա բեր յալ փաս տի ա -
պա ցուց ման շուրջ ծա գած նյու թաի րա վա կան
վեճ, ո րի արդ յուն քը կա րող է լի նել տվյալ գույ -
քի բռնա գան ձու մը կամ դրա վե րա բեր յալ հայց -
վո րի պա հան ջի մեր ժու մը դա տա րա նի կող մից։

Այս պի սով, կար ծում ենք, որ թեև ա պօ րի -
նի ծա գում ու նե ցող գույ քի բռնա գանձ ման վա -
րույթն ընդ հա նուր գծե րով հա մընկ նում է հայ -
ցա յին վա րույ թի հատ կա նիշ նե րին, սա կայն հաշ -
վի առ նե լով վե րը շա րադր ված նկա տա ռում նե -
րը՝ ճիշտ է այն դի տար կել որ պես քա ղա քա -
ցիա կան դա տա վա րու թյան տար բե րակ ված ձև։

Նշ ված հա մա տեքս տում հե տաքրք րա կան
է այն հար ցը, թե ինչ պի սի դա տա վա րա կան ձև
(տիպ) է նա խա տես ված ա պօ րի նի ծա գում ու -
նե ցող գույ քի բռնա գանձ ման վա րույ թի կար -
գով քննվող գոր ծե րով դա տաքն նու թյան ըն -
թաց քում, մաս նա վո րա պես, որ քա նո՞վ է գոր -
ծում մրցակ ցու թյան սկզբուն քը, արդ յո՞ք այն
ձեռք չի բե րում ո րո շա կի ա ռանձ նա հատ կու -
թյուն ներ ա պօ րի նի ծա գում ու նե ցող գույ քի
բռնա գանձ ման կա ռու ցա կար գի շրջա նակ նե -
րում, և ե թե ա յո, ա պա ո րոնք են այդ ա ռանձ -
նա հատ կու թյուն նե րը։

Նախևա ռաջ, որ պես դա տա վա րու թյան
պատ մա կա նո րեն հայտ նի մո դել ներ կա րե լի է
ա ռանձ նաց նել մրցակ ցա յին, ինկ վի զի ցիոն
(քննչա կան, հե տա խու զա կան), ex officio (ի պաշ -
տո նե) և խա ռը կամ հիբ րի դա յին տի պե րը, ո -
րոն ցից յու րա քանչ յու րը ու նի ի րեն բնո րոշ ա -
ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը։14

Մաս նա վոր ապես, ինկ վի զի ցիոն դա տա վա -
րու թյու նում կող մե րի և դա տա րա նի դե րե րը
բաշխ վում են մրցակ ցա յին դա տա վա րու թյա նը
տրա մագ ծո րեն հա կա ռակ: Դա տա րա նի ակ -
տիվ դե րը ընդգծ վում է գոր ծի քննու թյան ըն -
թաց քում, մինչ դեռ կող մե րը հա րա բե րա կա նո -
րեն պա սիվ դե րա կա տա րում են ու նե նում:15,16
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10 Տե՛ս, Ռ. Գ. Պետրոսյան, Հայաստանի քաղաքացիական դատավարություն, Եր., 2003, Երևանի համալսարանի
հրատ., էջ 330

11 Տե՛ս, М.К. Треушников, Гражданский процесс, М., 2006, էջ 220-228
12 Տե՛ս, Ю. К. Осипов, Гражданский процесс, М., 1996, էջ 189-198
13 Տե՛ս, Ռ. Գ. Պետրոսյան, Հայաստանի քաղաքացիական դատավարություն, Եր., 2003, Երևանի համալսարանի

հրատ., էջ 236
14 Տե՛ս Коршунов Н.М., Мареев Ю.Л. Гражданский процесс. Учебник. 2-е изд, М., 2007, էջ 39-42:
15 Տե՛ս, Վարդուշ Եսայան, Մրցակցության սկզբունքի հասկացությունը և էությունը քաղաքացիական դատավարությունում,

ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պորֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու,
ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2016թ., էջ՝ 232։

16 Տե՛ս Коршунов Н.М., Мареев Ю.Л. Гражданский процесс. Учебник. 2-е изд, М., 2007, էջ 43:
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Ա ռանց քայ նո րեն հա կա ռակ պատ կերն է
առ կա մրցակ ցա յին դա տա վա րու թյան դեպ քում,
ո րը հա մար վում է դա տա վա րու թյան հիմ նա -
քա րե րից մե կը, ա պա հո վում է «զեն քե րի հա -
վա սա րու թյան» սկզբունք-ի րա վուն քի ի րա ցու -
մը դա տա վա րու թյան ըն թաց քում։17,18 Դա տա -
վա րու թյան մրցակ ցա յին տի պի էու թյու նը հիմ -
նա կա նում կա յա նում է նրա նում, որ դա տա րա -
նի գոր ծո ղու թյուն նե րը կախ ված են հայց վո րի
պա հանջ նե րից և պա տաս խա նո ղի ա ռար կու -
թյուն նե րից, դա տա րա նը գոր ծը քննում է կող -
մե րի հայ տա րա րած պա հանջ նե րի ծա վա լով,
առ կա է կող մե րի՝ ա պա ցու ցո ղա կան մի ջոց նե -
րի օգ տա գործ ման հնա րա վո րու թյան ա զա տու -
թյուն, յու րա քանչ յուր կողմ ա պա ցու ցում է փաս -
տեր, ո րոնք ըն կած են ի րենց պա հանջ նե րի և
ա ռար կու թյուն նե րի հիմ քում, իսկ դա տա րա նը,
իր հեր թին, կա րող է ա ռա ջար կել կող մե րին
ներ կա յաց նել լրա ցու ցիչ ա պա ցույց ներ:19,20

Քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան պա -
րա գա յում մրցակ ցա յին ձևն  ար տա հայտ վում է
նրա նով, որ դա տա րա նը, ա պա հո վում է չե զոք
դիրք, օբ յեկ տի վու թյուն և ա նա չա ռու թյուն գոր -
ծի դա տա կան քննու թյան ողջ ըն թաց քում։ Մյուս
կող մից, դա տա րա նը՝ որ պես ան կախ ար բիտր,
գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց պար զա բա նում է
նրանց ի րա վունք նե րը և պար տա կա նու թյուն -
նե րը և ս տեղ ծում գոր ծում առ կա ա պա ցույց նե -
րի բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբ յեկ տիվ հե տա -
զոտ ման հա մա պա տաս խան պայ ման նե րը: Դա -
տա րա նը, ըստ գոր ծող օ րենսդ րու թյան, ա պա -
ցու ցե լու պար տա կա նու թյուն չի կրում, փո խա -
րե նը, կող մե րը՝ հայց վո րը և պա տաս խա նողն
են կրում ի րենց պա հանջ նե րի և ա ռար կու թյուն -
նե րի հիմ քում դրված ու գոր ծի լուծ ման հա մար
նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տե րի ա պա ցուց -
ման դա տա վա րա կան պար տա կա նու թյու նը,
իսկ այն պա րա գա յում, երբ վի ճե լի է մնում
փաս տի առ կա յու թյու նը կամ բա ցա կա յու թյու -
նը, ա պա դրա բա ցա սա կան հետևանք նե րը

կրում է այդ փաս տի ա պա ցուց ման պար տա -
կա նու թյու նը կրող ան ձը։21

Ի րա վա կի րառ պրակ տի կա յում ար ծարծ -
վում է նաև այն կար ծի քը, ո րի հա մա ձայն՝ ա -
պա ցուց ման ա ռար կա յի մեջ ո րո շա կի հան գա -
մանք ներ մտցնե լով կամ կող մի վկա յա կո չած
հան գա մանք նե րը գոր ծի լուծ ման հա մար նշա -
նա կու թյուն ու նե ցող հան գա մանք նե րի շրջա -
նա կից հա նե լով` դա տա րա նը խախ տում է
մրցակ ցու թյան սկզբուն քը` ըստ էու թյան ի րա -
կա նաց նե լով կող մի գոր ծա ռույթ22: Այս հար ցին
անդ րա դար ձել է սահ մա նադ րա կան դա տա -
րանն իր ո րո շում նե րում՝ նշե լով, որ գոր ծի լուծ -
ման հա մար էա կան նշա նա կու թյուն ու նե ցող
ա պա ցուց ման են թա կա փաս տե րի ո րո շու մը
դա տա րա նի կող մից ա մենևին էլ չի նշա նա կում
կող մե րի ի րա վա հա վա սա րու թյան կամ մրցակ -
ցու թյան սկզբունք նե րի խախ տում, ա ռա վել ևս
կող մե րի միջև ա պա ցուց ման պար տա կա նու -
թյան ան հա վա սար բաշ խում: Ընդ հա կա ռա կը,
դրա նով դա տա րա նը կող մե րին ուղ ղոր դում է
ա պա ցույց ներ ներ կա յաց նել այն փաս տե րի վե -
րա բեր յալ, ո րոնք կհաս տա տեն ի րենց պա հանջ -
ներն ու ա ռար կու թյուն նե րը, հետևա բար փաս -
տա կան հիմք կստեղ ծեն գոր ծով օ րի նա կան
(հիմ նա վոր) վճիռ (ո րո շում) կա յաց նե լու հա -
մար:23

Մր ցակ ցա յին դա տա կան քննու թյան ճիշտ
հա կա պատ կերն է գոր ծե րի ի պաշ տո նե քննու -
թյան մո դե լը: Դա տա վա րու թյան տվյալ ձևին
բնո րոշ է ա պա ցուց ման են թա կա փաս տա կան
հան գա մանք նե րի և նյու թա կան ի րա վուն քին
հա մա պա տաս խան ար դա րա ցի ո րոշ ման կա -
յաց ման պար տա կա նու թյան՝ ամ բող ջա պես դա -
տա րա նի վրա դրված լի նե լը: Մաս նա վո րա պես,
դա տա րա նը պար տա վոր է գոր ծի լուծ ման հա -
մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տե րը ձեռք
բե րել ի պաշ տո նե, այ սինքն՝ սե փա կան նա խա -
ձեռ նու թյամբ` ան կախ դա տա վա րու թյան կող -
մե րի ներ կա յաց րած ա պա ցույց նե րի շրջա նա -
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17 Տե՛ս, Օջալանն ընդդեմ Թուրքիայի, Ocalan v Tսrkey, 2003 թվականի մարտի 12, գանգատ թիվ 46221/99, կետ 166,
18 Տե՛ս, Ю. К. Осипов, Гражданский процесс, М., 1996, էջ 22-28
19 Տե՛ս, Վարդուշ Եսայան, Մրցակցության սկզբունքի հասկացությունը և էությունը քաղաքացիական դատավարությունում,

ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պորֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու,
ԵՊՀ հրատարակչություն, Երևան, 2016թ., էջ՝ 238։

20 Տե՛ս Васильев С.В. Гражданский процесс. Учебное пособие. Харьков: Одиссей, 2007, էջ 45:
21 Տե՛ս, ՀՀ քաղաքացիական դատավարության օրեսնգրքի 62-րդ հոդվածը
22 Տե՛ս, Шишкин С.А. Состязательность в гражданском и арбитражном судопроизводстве. М., 1996, էջ 23:
23 Տե՛ս ՀՀ սահմանադրական դատարանի 08.12.2009 թ. թիվ ՍԴՈ-845 որոշումը



կից:24 Սա նշա նա կում է, որ ex officio դա տաքն -
նու թյան մո դե լում դա տա րա նը որևէ կերպ կաշ -
կանդ ված չէ կող մե րի ներ կա յաց րած ա պա ցույց -
նե րի շրջա նա կով և լիո վին օժտ ված է իր իսկ
նա խա ձեռ նու թյամբ հա վել  յալ փաս տա կան
տվյալ ներ ձեռք բե րե լու դա տա վա րա կան լիա -
զո րու թյամբ։

Վեր ջա պես, խա ռը կամ հիբ րի դա յին տի -
պի դա տա վա րու թյան ա ռանձ նա հատ կու թյուն -
նե րը ա ռա վել ցայ տուն կեր պով ար տա հայտ -
վում են քրեա կան դա տա վա րու թյու նում, երբ
վա րույ թի հան րա յին մաս նա կից նե րը և մե ղադր -
յա լը մինչ դա տա կան վա րույ թում գտնվում են
դա տա վա րա կան ան հա վա սար վի ճա կում, իսկ
դա տա կան քննու թյան փու լում այդ ան հա վա -
սա րու թյու նը վե րա նում է։ Բանն այն է, որ մինչ -
դա տա կան փու լում ան հա վա սա րու թյու նը պայ -
մա նա վոր ված է այն հան գա ման քով, որ ան մե -
ղու թյան կան խա վար կա ծի սկզբուն քի պա հանջ -
նե րից ել նե լով՝ ա պա ցու ցո ղա կան պար տա կա -
նու թյուն կրող սուբ յեկտ է հան դի սա նում բա -
ցա ռա պես մե ղադ րան քի կող մը: Թերևս ի րա -
վա ցիո րեն նշվել է, որ հիբ րի դա յին տի պի դա -
տա վա րու թյու նում ա պա ցույց ներ հա վա քե լու ո -
լոր տում առ կա ան հա վա սա րու թյու նը վե րաց -
վում է դա տա վա րա կան գոր ծա ռույթ նե րի տա -
րան ջատ ման պա հան ջի հաշ վին՝ վա րույ թի հան -
րա յին մաս նա կից նե րի վրա դնե լով պաշտ պա -
նա կան ա պա ցույց ներ հա վա քե լու պար տա կա -
նու թյուն:25

Ամ փո փե լով վե րը քննարկ ված դա տա վա -
րա կան չորս մո դել նե րը և դրանց ա ռանձ նա -
հատ կու թյուն նե րը՝ կա րե լի եզ րա հան գել, որ ա -
պօ րի նի ծա գում ու նե ցող գույ քի բռնա գանձ ման
վա րույ թի պա րա գա յում խոսք չի կա րող գնալ
ինկ վի զի ցիոն կամ ex officio դա տա վա րա կան
տի պե րի մա սին՝ հաշ վի առ նե լով այն հան գա -
ման քը, որ դա տաքն նու թյան փու լում գոր ծում
են քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան՝ ա պա -
ցուց մա նը վե րա բե րող կար գա վո րում նե րը։ Մաս -
նա վո րա պես, դա տա վա րու թյան կող մե րը եր -
կուսն էլ կրում են ա պա ցուց ման պար տա կա -
նու թյուն, իսկ դա տա րա նը որևէ ակ տի վու թյուն

չի դրսևո րում ա պա ցույց նե րի հա վաք ման հար -
ցում։ Փո խա րե նը, դա տա րա նի ակ տիվ դե րա -
կա տա րու մը ար տա ցոլ վում է ա պա ցուց ման բե -
ռի բաշխ ման, ա պա ցույց նե րի գնա հատ ման
պար տա կա նու թյուն նե րի կա տար ման ըն թաց -
քում։ Այ սինքն, առ կա չէ ինկ վի զի ցիոն մո դե լին
բնո րոշ դա տա վա րու թյան կող մե րի պա սի վու -
թյու նը, և հա կա ռա կը, ակն հայտ է դա տա րա նի
գե րա կա յող դե րը ա պա ցուց ման ողջ գոր ծըն -
թա ցում։ 

Վեր լու ծու թյան են թար կե լով ex officio դա -
տա վա րա կան մո դե լի ա ռանձ նա հատ կու թյուն -
նե րը՝ կա րե լի է միար ժե քո րեն պնդել, որ այն
նույն պես դուրս է ա պօ րի նի ծա գում ու նե ցող
գույ քի բռնա գանձ ման վա րույ թին հա տուկ տի -
պի տրա մա բա նու թյու նից։ Բանն այն է, որ Օ -
րեն քում առ կա չէ դա տա րա նի կող մից գոր ծե րի
ի պաշ տո նե քննու թյուն ի րա կա նաց նե լու վե րա -
բեր յալ որևէ ի րա վա կար գա վո րում։ Ս տաց վում
է, որ դա տա րա նը կաշ կանդ ված է հայց վոր և
պա տաս խա նող կող մե րի ներ կա յաց րած ա պա -
ցույց նե րի շրջա նա կով։ Դա տա րա նի պար տա -
կա նու թյու նը կա յա նում է կող մե րի միջև ա պա -
ցու ցո ղա կան զանգ վա ծի բաշխ ման, այդ ա պա -
ցույց նե րի գնա հատ ման և դրա արդ յուն քում
ար դա րա ցի ո րո շում կա յաց նե լու մեջ։ Այդ մո -
դե լը հիմ նա կա նում բնո րոշ է մրցակ ցա յին դա -
տա վա րա կան ձևին, քա նի որ ներ կա յումս գոր -
ծող ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ -
րենսգր քի ի րա վա կար գա վոր ման պայ ման նե -
րում քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյունն ի -
րա կա նաց վում է գոր ծին մաս նակ ցող ան ձանց
մրցակ ցու թյան հի ման վրա, ո րից բա ցա ռու -
թյուն է կազ մում հա տուկ վա րույ թը, որ տեղ բա -
ցա կա յում են մրցակ ցող կող մե րը։

Այ նուա մե նայ նիվ, պետք է ընդգ ծել, որ
մրցակ ցու թյան սկզբուն քը հա վա սա րա պես չի
կա րող գոր ծել ա պօ րի նի ծա գում ու նե ցող գույ -
քի բռնա գանձ ման վա րույ թի բո լոր փու լե րում։
Մաս նա վո րա պես՝ դա տա խա զու թյան կող մից
ու սում նա սի րու թյուն ի րա կա նաց նե լու փու լում
մրցակ ցու թյան տար րեր առ կա չեն։ Ս տաց վում,
որ ինչ պես քրեա կան ար դա րա դա տու թյան պա -
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24 Տե՛ս, Հայկ Սարգսյան, Դատական քննության սահմանները մրցակցության և ի պաշտոնե քննության մոդելներում,
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի ասպիրնտաների և հայցորդների 2013թ. նստաշրջանի նյութերի ժողովածու,
Երևան, 2014թ., էջ՝ 268-270

25 Տե՛ս, Արթուր Ղամբարյան, Ապացուցման գործընթացում պաշտպանի կարգավիճակի կատարելագործման ուղիները
Հայաստանի Հանրապետությունում, Երևան, Հայրապետ, 2015 թ., 7 էջ:
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րա գա յում մինչ դա տա կան վա րույ թում քրեա -
կան հե տապնդ ման մար մին նե րի գե րա կա նպա -
տա կը հան դի սա նում է անհ րա ժեշտ ա պա ցույց -
նե րի ձեռք բե րու մը, մինչ դեռ են թադր յալ հան -
ցանք կա տա րած ան ձը ա պա ցու ցո ղա կան որևէ
պար տա կա նու թյուն չի կրում, նույն կերպ էլ՝ ա -
պօ րի նի ծա գում ու նե ցող գույ քի բռնա գանձ ման
վա րույ թի դեպ քում նախ քան հայց ներ կա յաց -
նե լը ա պա ցուց ման պար տա կա նու թյու նը դրված
է դա տա խա զու թյան հա մա պա տաս խան ստո -
րա բա ժան ման դա տա խա զի վրա, ով պար տա -
վոր է ի րա կա նաց նել հա մա պա տաս խան ո րո -
նո ղա կան գոր ծո ղու թյուն ներ և գտ նել հայ ցի
ներ կա յաց ման հա մար ծան րակ շիռ հիմ քեր և
ա պա ցույց ներ, մինչ դեռ են թադր յալ ա պօ րի նի
ծա գում ու նե ցող գույ քի սե փա կա նա տի րոջ դե -
րա կա տա րու մը բա վա կա նին պա սիվ է։

Ինչ վե րա բե րում է բուն դա տա վա րու թյա -
նը, ա պա, ինչ պես ար դեն նշվեց, ՀՀ քա ղա քա -
ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի ի րա վա -
կար գա վոր ման պայ ման նե րում գործ ու նենք
մրցակ ցա յին դա տա վա րու թյան հետ, որ պի սի
սկզբուն քը սահ ման ված է ՀՀ քա ղա քա ցիա -
կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 13-րդ հոդ -
վա ծում, մաս նա վո րա պես՝ քա ղա քա ցիա կան
դա տա վա րու թյունն ի րա կա նաց վում է գոր ծին
մաս նակ ցող ան ձանց մրցակ ցու թյան հի ման
վրա, բա ցա ռու թյամբ սույն օ րենսգր քով նա խա -
տես ված դեպ քե րի: Դա տա րա նը, պահ պա նե -
լով ան կա խու թյուն և ա նա չա ռու թյուն, վա րում է
դա տա վա րու թյու նը, անհ րա ժեշ տու թյան դեպ -
քում սույն օ րենսգր քով սահ ման ված կար գով
գոր ծի քննու թյան ըն թաց քում գոր ծին մաս նակ -
ցող ան ձանց պար զա բա նում է նրանց ի րա -
վունք նե րը և պար տա կա նու թյուն նե րը, նա խազ -
գու շաց նում է դա տա վա րա կան գոր ծո ղու թյուն -
նե րը կա տա րե լու կամ չկա տա րե լու հետևանք -
նե րի մա սին, պայ ման ներ է ստեղ ծում գոր ծի
փաս տա կան հան գա մանք նե րը պար զե լու, ա -
պա ցույց նե րը բազ մա կող մա նի, լրիվ և օբ յեկ -
տիվ հե տա զո տե լու հա մար: Ուս տի, միայն դա -
տաքն նու թյան փու լում է, որ եր կու կող մերն էլ
պար տա վոր վում են ակ տիվ դե րա կա տա րում
ու նե նալ, քա նի որ հայց վո րը և պա տաս խա -

նողն են կրում ի րենց պա հանջ նե րի և ա ռար -
կու թյուն նե րի հիմ քում դրված ու գոր ծի լուծ ման
հա մար նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տե րի ա -
պա ցուց ման դա տա վա րա կան պար տա կա նու -
թյու նը, իսկ երբ որևէ վի ճե լի փաստ մնում է չա -
պա ցուց ված, ա պա դրա բա ցա սա կան հետևանք -
նե րը կրում է այդ փաս տի ա պա ցուց ման պար -
տա կա նու թյու նը կրող ան ձը։

Նշ ված ի րա վի ճա կը բա վա կա նին նմա նու -
թյուն ու նի մայր ցա մա քա յին քրեա կան դա տա -
վա րու թյա նը հայտ նի խա ռը տի պի դա տա վա -
րու թյան մո դե լին, ո րի հիմ նա կան տրա մա բա -
նու թյու նը և ի մաս տը կա յա նում էր նրա նում, որ
նախ նա կան քննու թյու նը պետք է են թարկ վի
ինկ վի զի ցիոն, իսկ դա տա կան քննու թյու նը՝
մրցակ ցա յին մե ղադ րա կան հիմ քե րի։26,27

Սա կայն ակն հայտ է նաև, որ մի շարք հան -
գա մանք նե րով պայ մա նա վոր ված՝ ա պօ րի նի
ծա գում ու նե ցող գույ քի բռնա գանձ ման վա րույ -
թը չի կա րող ու նե նալ մրցակ ցա յին դա տա վա -
րու թյան դա սա կան մո դե լը նաև բուն դա տա -
վա րու թյան ըն թաց քում։ 

Այս պես, նախ մրցակ ցու թյան սկզբուն քը
են թադ րում է կող մե րի առ կա յու թյուն, ո րոնք
մրցում կամ վի ճում են միմ յանց հետ։ Հայ ցը
հա րուց վում է գույ քի դեմ և ոչ ան ձի, ուս տի
հատ կան շա կան է, որ ա պօ րի նի ծա գում ու նե -
ցող գույ քի բռնա գանձ ման վա րույ թի ըն թաց -
քում ոչ բո լոր դեպ քե րում է, որ պա տաս խա նող
կող մը կա րող է ներ կա լի նել։ Ինչ պես ար դեն
իսկ նշվեց, կա րող են լի նել ի րա վի ճակ ներ, երբ,
օ րի նակ, ներ կա յաց վել է գույ քի բռնա գանձ ման
հայց, սա կայն հան ցա գոր ծու թյան կա տար ման
առն չու թյամբ հա րուց ված քրեա կան գոր ծը կա -
սեց վել է ՀՀ քրեա կան դա տա վա րու թյան օ -
րենսգր քի 31-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով նա խա -
տես ված հիմ քե րից որևէ մե կով, ուս տի, նման
դեպ քե րում հնա րա վոր չէ դա տա վա րու թյան ըն -
թաց քում ա պա հո վել մրցակ ցող կող մե րի պար -
տա դիր ներ կա յու թյու նը, քա նի որ չկա ան ձը,
ով կա րող է հան դես գալ որ պես պա տաս խա -
նող, ով պետք է ա պա ցու ցի գույ քի՝ օ րի նա կան
ե կա մուտ նե րով ձեռք բեր ված լի նե լու հան գա -
ման քը:
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26 Տե՛ս, Արտակ Ղազարյան, Մինչդատական վարույթի կազմակերպման մոդելները (պատմական և համեմատաիրավական
վերլուծություն), մենագրություն, Երևան, «Թասկ» ՍՊԸ, 2019, էջ՝ 26-27 

27 Տե՛ս, Курс уголовного процесса / Под ред. д.ю.н., проф. Л.В. Головко. М.: Статут, 2016. С.138.



Երկ րորդ՝ մրցակ ցու թյան սկզբուն քը են -
թադ րում է նաև ոչ միայն կող մե րի առ կա յու -
թյուն, այլ նաև նրանց ի րա վա հա վա սա րու թյուն։
Բանն այն է, որ թեև ա պօ րի նի ծա գում ու նե ցող
գույ քի բռնա գանձ ման վա րույ թը կար գա վոր -
վում է քա ղա քա ցիաի րա վա կան հա րա բե րու -
թյուն նե րի տի րույ թում, որ տեղ սո վո րա բար եր -
կու կող մե րում հան դես են գա լիս մաս նա վոր
սուբ յեկտ ներ, սա կայն այս դեպ քում մի կող մից
գոր ծում է «հան րա յին» սուբ յեկտ, այն է՝ հայց -
վոր հան դի սա ցող դա տա խա զը, ով, գոր ծի դնե -
լով օ րեն քով ի րեն վե րա պահ ված լիա զո րու -
թյուն նե րը և դրան ցից բխող անհ րա ժեշտ և բա -
վա րար գոր ծի քա կազ մը, ու նի ա ռա վել մեծ հնա -
րա վո րու թյուն դա տաքն նու թյու նում իր հա մար
բա րեն պաստ ըն թացք ա պա հո վե լու հա մար,
մյուս կող մից, օ րի նակ, մաս նա վոր սուբ յեկտ
հան դի սա ցող գույ քի սե փա կա նա տե րը, ով նման
լիա զո րու թյուն ներ չու նի։ Այս կա պակ ցու թյամբ
հատ կան շա կան է նաև այն հան գա ման քը, որ
ա պօ րի նի ծա գում ու նե ցող գույ քի բռնա գանձ -
ման վա րույ թում գործ ու նենք գույ քի՝ ա պօ րի նի
ծա գում ու նե նա լու կան խա վար կա ծի հետ, այ -
սինքն՝ գույ քը հա մար վում է ա պօ րի նի, քա նի
դեռ դրա սե փա կա նա տե րը չի ա պա ցու ցում դրա
օ րի նա կան ե կա մուտ նե րով ձեռք բեր ված լի նե -
լու հան գա ման քը։28

Բա ցի այդ, դա տա խա զը՝ որ պես հան րա -
յին սուբ յեկտ ա ռաջ նորդ վում է ՀՀ Սահ մա նադ -
րու թյան 6-րդ հոդ վա ծով, այն՝ ի րա վա սու է կա -
տա րե լու միայն այն պի սի գոր ծո ղու թյուն ներ, ո -
րոնց հա մար լիա զոր ված է Սահ մա նադ րու թյամբ
կամ օ րենք նե րով, մինչ դեռ գույ քի սե փա կա նա -
տե րը կամ փաս տա ցի տի րա պե տո ղը, լի նե լով
մաս նա վոր սուբ յեկտ, հիմն վում է ՀՀ Սահ մա -
նադ րու թյան 39-րդ հոդ վա ծի վրա, մաս նա վո -
րա պես, ա զատ է ա նե լու այն ա մե նը, ինչն ար -
գել ված չէ օ րեն քով և չի խախ տում այ լոց ի րա -
վունք նե րը: Նման պայ ման նե րում դժվար է խո -
սել կող մե րի ի րա վա հա վա սա րու թյան և ի րա -
կան մրցակ ցու թյան ա պա հով ման մա սին։ 

Բա ցի այդ, կար ծում ենք, ճշմար տու թյան
բա ցա հայտ ման կարևո րա գույն նպա տա կից ել -
նե լով՝ ճիշտ կլի նի դա տա րա նին ևս չ մե կու սաց -
նել ա պա ցուց մա նը մաս նակ ցե լու գոր ծըն թա -
ցից, խու սա փել վեր ջի նիս պա սիվ դի տոր դի դե -
րից, ներ քին հա մոզ մունք ձևա վո րե լու հա մար
հնա րա վո րու թյուն տալ, որ պի սի դա տա րա նը
նույն պես ի րա վունք ու նե նա սե փա կան նա խա -
ձեռ նու թյամբ ձեռք բե րել ա պա ցույց ներ: Նման
տե սա կետ է ար տա հայ տել նաև Տ. Մ. Յաբ լոչ -
կո վը, ում պնդմամբ՝ երբ մի կող մից գործ ու -
նենք հան րա յին իշ խա նու թյան մար մին նե րի
հետ և դա տա րա նին վե րա պահ ված չէ ակ տիվ
դե րա կա տա րու թյուն, ա պա հա ճախ վճի ռը կա -
յաց վում է այն կող մի օգ տին, ով գոր ծը ա ռա վել
խե լա միտ է վա րում, իսկ ոչ փոր ձա ռու կող մը,
չներ կա յաց նե լով անհ րա ժեշտ ա պա ցույց նե րը
և չ կա րո ղա նա լով հիմ նա վո րել իր պա հանջ նե -
րը, հայտն վում է ան բա րեն պաստ վի ճա կում։29

Հա ման ման միտք է ար տա հայ տել նաև Օ.
Վ. Պան կո վան, ով նշել է, որ հաշ վի առ նե լով
հան րա յին ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րում կող -
մե րի ան հա վա սար կար գա վի ճա կը՝ անհ րա -
ժեշտ է դա տա րա նին օժ տել մրցակ ցու թյա նը
մի ջամ տե լու լայն հնա րա վո րու թյուն նե րով, երբ
դա տա րա նը հան դես կգա որ պես ա պա ցուց -
ման սուբ յեկտ, ո րը ոչ միայն կօ ժան դա կի կող -
մե րին ա պա ցուց ման փու լում, այլև ին քը նույն -
պես կհա վա քի ա պա ցույց ներ` թույլ չտա լով հան -
րա յին իշ խա նու թյան մար մին նե րի կող մից ա -
պա ցույց նե րի հնա րա վոր շա հար կում։30,31

Վե րոնշ յա լը հիմք է հան դի սա նում, որ պես -
զի հան գենք այն եզ րա կա ցու թյան, որ Օ րեն քի
տրա մա բա նու թյու նը ուղ ղոր դում է դե պի ա պօ -
րի նի ծա գում ու նե ցող գույ քի բռնա գանձ ման
վա րույ թի՝ հիբ րի դա յին (խա ռը) դա տա վա րա -
կան ձև ու նե նա լուն, սա կայն որ քա նով է այս
մո տե ցու մը հիմ նա վոր և նպա տա կա հար մար,
ցույց կտա միայն Օ րեն քի կի րառ ման պրակ -
տի կա ն։
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Москва, 2010, էջ 77
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Պարզ ցե ղա վա րու թյու նը նե րա ռում է մի
քա նի հան րույթ ներ, ո րոն ցից մե կը գե րա կա յում
է մյուս նե րի նկատ մամբ, իսկ դրա ա ռաջ նոր դը
հան դի սա նում է ա ռաջ նորդ մնաց յալ բո լո րի
նկատ մամբ: Պարզ ցե ղա վա րու թյուն ներ ծա գում
են՝ են թա հա մա կար գե րի վե րած վող պար զե րի
միա վոր մամբ: Գո յու թյուն ու նեն նաև բար դե րից
ձևա վոր վող գեր բարդ ցե ղա վա րու թյուն ներ, ո -
րոն ցում հաշ վարկ վում են հա զա րա վոր և նույ -
նիսկ մի լիո նի հաս նող ան դամ ներ:

«Ցե ղա վա րու թյուն նե րը հայտ նի են աշ խար -
հի բազ մա թիվ էթ նոգ րա ֆիկ ժո ղո վուրդ նե րի
մոտ: Աֆ րի կա յում՝ ա շան տի, բան տու, բա գան -
դա, վո լոֆ, զու լուն, պուշ տոն ներ,Հյու սի սա յին
Աֆ րի կա յում՝ բե դուին ներ, ղա զախ ներ, կիր գիզ -
ներ, մոն ղոլ ներ, Ֆի ջիում, Հա յի թիում և Հա վա -
յան կղզի նե րի հյու սի սարևմտ յան ա փա մերձ
տա րածք նե րում՝ հյու սի սա մե րիկ յան հնդկա ցի -
ներ, ին կեր և այլն»1:

Ա ռաջ նոր դը սկզբուն քո րեն տար բեր վում է
տոհ մի ղե կա վա րից, ով ան հա տա կան վար քագ -
ծի արդ յուն քում է վաս տա կում իր կար գա վի ճա -
կը: Ինչ պես գրում է Մ. Սալ զի նը. «Ցե ղա վա րու -
թյու նում քա ղա քա կան կար կա սը ա պա հով վում
է ցե ղա յին կա պե րով: Սա կայն այդ կա պե րը սե -
փա կան ձևա վոր ման պայ ման ու նեն, այն է ֆոր -
մալ ա ռաջ նոր դի առ կա յու թյու նը: Այս տեղ մար -
դիկ չեն հաս տա տում մյուս նե րի նկատ մամբ սե -
փա կան իշ խա նու թյու նը ան հա տա կան ջան քե -
րով, այլ իշ խա նու թյան են գա լիս ար յու նակ ցա -
կան կա պե րի ցան ցում՝ հա տուկ կար գա վի ճա կի
ու ղիով: Իշ խա նու թյու նը ամ փոփ ված է ֆոր մալ
կար գա վի ճա կում, ա ռաջ նոր դին վա յել ար տո -
նու թյուն նե րի կազ մա կեր պա կան ճա նաչ ման և
մի ջոց նե րի ա պա հով ման մեջ: Այս տեղ ըդգր կում

է նաև գույ քի և են թա կա ժո ղովր դի աշ խա տան -
քի նկատ մամբ հա տուկ հսկո ղու թյու նը»2: Անտ -
րո պո լոգ և փի լի սո փա Լ.Ե. Գրի նին, նշում է, որ
«իշ խա նու թյան քա ղա քա կան ձևա վոր ման կա -
ռուց ման գլխա վոր սկզբուն քը հա վա յա կան ցե -
ղա վա րու թյուն նե րում՝ խստո րեն կապ ված է ար -
յու նակ ցա կան հիե րար խիա յի հետ, ինչն էլ հեն -
վում է նախ նի նե րի նկատ մամբ ծա գում նա բա -
նա կան մեր ձա վո րու թյան և ա ռաջ նոր դի հե ղի -
նա կու թյան հիմ քե րի վրա: Ա վագ եղ բայր նե րի և
որ դի նե րի ծա գում նա բա նու թյու նը հա մար վում է
ա ռա վել բարձր: Այս պի սով, ամ բողջ քա ղա քա -
կան և սո ցիա լա կան հիե րար խիան կա ռուց վում
է ար յու նակ ցա կան հա րա բե րու թյուն նե րի շուրջ»3:

Ա ռաջ նոր դի իշ խա նու թյան պահ պան ման
կարևոր մե խա նիզմ է վե րա բաշ խու մը: Այն ծա -
գում է նախ կին բա րի քի փո խա նա կու թյան ձևա -
փոխ ման արդ յուն քում, որն այս դեպ քում զու -
գա հե ռա բար ձեռք է բե րում ուղ ղա հա յաց չա -
փում ներքևից վերև և վերևից ներքև: Ա հա ինչ -
պես է տվյալ գոր ծըն թա ցը նկա րագ րում հայտ -
նի անտ րո պո լոգ Ռ. Ֆիր տը. «Տի կո միե րի ա ռաջ -
նոր դին ներքևից հո սում է նվեր նե րի հոսք, սա -
կայն նա ևս պար տա վոր է լի նել ա ռատա ձեռն,
բո լոր դեպ քե րում ոչ պա կաս աս տի ճա նով, քան
ու նակ է կու տա կել»: Ա ռա տա ձեռ նու թյու նը ի րա -
կա նում ա ռաջ նոր դի խստո րեն պահ պան վող
հատ կա նիշն է: «Ցե ղա պե տերն ի րա վա սու թյուն
ու նեն վե րահս կել մթերք նե րի հսկա յա կան և ի -
րենց տնե րում պահ վող ար ժեք նե րի ա ռատ քա -
նա կու թյու նը… Սա կայն սպաս վում է, որ այդ
պա շար նե րը կօգ տա գործ վեն ի բա րօ րու թյուն
ժո ղովր դի: Հա մայն քի շար քա յին ան դամ նե րի
կու տա կում նե րը ևս պետք է բա ժան վեին մյուս -
նե րին: Ա ռաջ նորդ նե րը հետևում են, որ գույ քի
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բա ժան ման վատ նա խա դե պեր չլի նեին, ուս տի
լի նում էր, երբ ա ռաջ նորդ նե րը բռնագ րա վում
են հա մայն քի նման ան դա մի գույ քը կամ նույ -
նիսկ սպա նում նրան»4: Ա ռաջ նոր դին նվի րա -
բեր վող թան կար ժեք նվեր նե րը ձևա վո րում են
ցե ղա վա րու թյան ընդ հա նուր ֆո նը, ո րով նա
տնօ րի նում է ընդ հա նուր շա հը՝ պարգևե լով հպա -
տակ նե րին, իբրև թե ա զա տու թյուն և միևնույն
ժա մա նակ դրա նով իսկ ու ժե ղաց նե լով վեր ջին -
նե րիս կախ վա ծու թյու նը: Ցե ղա վա րու թյու նում
ծա գած վե րա բաշ խու մը լայն կի րառ վում է որ -
պես իշ խա նու թյան ամ րապնդ ման ե ղա նակ,
նաև ներ կա յիս պե տու թյուն նե րի կող մից: 

Նախկինում ա ռաջ նոր դը հան դի սա նում է
միայն որ պես գույ քի տնօ րի նող: «Հպա տակ նե րը
և ար յու նա կից նե րը բե րում են ընտր յալ նվեր -
ներ… Բա ցի այլ ցե ղե րի և այ ցե լու նե րի հա մար
զվար ճան քի ծախ սե րից, ա ռաջ նոր դը դյու րի նու -
թյամբ բա ժա նում է բա րի քը՝ նվեր նե րի տես քով,
իր ո րակ յալ աշ խատ ակից նե րին: Նման կերպ
նա ձեռք է բե րում վեր ջին նե րիս հա վա տար մու -
թյու նը և նվեր նե րի ու նյու թա կան բա րիք նե րի
շա րու նա կա կան հոս քը, քա նի որ կու տա կում էր
դրանք միայն այն պատ ճա ռով, որ նո րից դյու րի -
նու թյամբ բա ժա նի հպա տակ նե րին»5:

Սա կայն «ցե ղա վա րա կան ձևա վոր ման տար -
բեր ձևե րում… նման վե րա բաշ խու մը զրկված
չէր ա ռաջ նոր դի հա մար նյու թա կան շա հից»6:
Ա ռաջ նոր դը «ա մե ն ին չը չէ, որ վե րա դարձ նում
էր»7: «Բա ժա նե լով հա սա րա կա կան արդ յուն քը
սե փա կան ա նու նից՝ ա ռաջ նոր դը բարձ րաց նում
է իր հե ղի նա կու թյու նը, իսկ հա մայն քի ան դամ -
նե րը ստա նա լով նվե րը, ստիպ ված պա տաս -
խան նվեր ներ էին տա լիս, ին չը, որ պես կա նոն,
և՛ ծա վա լով, և՛ ար ժե քով գե րազան ցում էր նախ -
նա կան նվե րը: Բա ցի դրա նից ա ռաջ նոր դը՝ իր
հա սա րա կա կան գոր ծա ռույթ նե րի ի րա կա նաց -
ման, անձ նա կան կա րիք նե րի, ըն տա նի քի և ծա -
ռա նե րի ա պա հով ման, «ներ կա յաց ման ծա խսե -
րի» հա մար օգտ վում էր կոլ եկ տիվ հա վել յալ
արդ յուն քից: Նախ նա կա նում նման ծախ սե րը
փոքր էին: Սա կայն ա խոր ժա կը բաց վում է ու -

տե լիս: Ժա մա նա կի ըն թաց քում պա շար նե րը ա -
ճում են: Ո րոշ ա մե նա զար գա ցած նա խա պե տա -
կան հիե րար խիկ կա ռույց նե րում կա ռա վա րիչ -
նե րը կա րող էին ի րենց թույլ տալ ա ռանց խղճի
խայ թի մտնել հա սա րա կու թյան գրպա նը և օգ -
տա գոր ծել ժո ղովր դի ստեղ ծած արդ յուն քը՝ բա -
ցա ռա պես սե փա կան կա րիք նե րի հա մար»8:

Այս պի սով, ժա մա նա կի ըն թաց քում ա ռաջ -
նոր դը նվեր նե րը ա ռա վել շատ է սկսում օգ տա -
գոր ծել՝ իր հա մայն քի, մեր ձա վոր հա րա զատ նե -
րի և իր սե փա կան կա րիք նե րի հա մար: Ձևա -
վոր վում է գույ քա յին շեր տա վո րում: Մարք սիս -
տա կան պատ կե րա ցում նե րին ի հա կադ րու թյուն,
տես նում ենք, որ այս պա րա գա յում իշ խա նու -
թյու նը ա ծանց յալ չէ, այլ՝ ա ռաջ նա յին է գույ քա -
յին շեր տա վոր ման նկատ մամբ: «Բա վա կա նին
հա ճախ և բա վա կա նին մե խա նի կո րեն են անտ -
րո պո լոգ նե րը բա ցատ րում ցե ղա վա րու թյան ծա -
գու մը հա սա րա կա կան արդ յուն քի ա վել ցու կի
ծագ մամբ: Պատ մա կան գոր ծըն թա ցում կախ -
վա ծու թյու նը պետք է առն վազն փո խա դարձ
հան դի սա նա, իսկ պար զու նակ հա սա րա կու թյան
գոր ծառ նու թյան ժա մա նակ այն, ա ռա վել շուտ,
կհան դի սա նար հե տա դարձ»9: Այս տեղ նկա տենք,
որ նյու թա կան բա րիք նե րում իշ խա նու թյան փո -
խա կեր պու մը պահ պան վում է բո լոր մինչ կա պի -
տա լիս տա կան պե տու թյուն նե րում՝ որ պես օր -
գա նա կան և հա մա կար գաձևա վո րող տարր, և
միայն Նոր ժա մա նակ նե րում է կո ռուպ ցիան ձևա -
փոխ վում հա կաի րա վա կա նի: Ժա մա նա կա կից
բազ մա թիվ երկր նե րում ֆոր մալ գտնվե լով օ րեն -
քից դուրս՝ փաս տա ցի տվյալ մեխ անիզ մը մնում
է որ պես հա մա կար գաձևա վո րող:

Վե րաբաշխ ման ողջ կարևո րու թյամբ, այն
կա րող է միայն ու ժե ղաց նել ա ռաջ նոր դին, ամ -
րապն դել նրա ֆոր մալ կար գա վի ճա կը, սա կայն
չի հան դի սա նա նրա իշ խա նու թյան հիմք: Ցե -
ղա վա րու թյու նում իշ խա նու թյու նը ա պա հով վում
է ա մե նից ա ռաջ կրո նա կան բնույթ կրող և աստ -
ված նե րի հետ ա ռաջ նոր դի ա ռա վել մեր ձա վոր
կա պե րի առ կա յու թյամբ ներ կա յա ցող գա ղա -
փա րա խո սու թյամբ: «Ցե ղա վա րու թյու նը՝ իր ան -
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վան մա նը հա մա պա տաս խան կա ռա վար վում է
ցե ղա պետ-ան հա տը, ով գե րա կա յում է այլ մարդ -
կանց նկատ մամբ և ու նի նրանց կա ռա վա րե լու
ի րա վունք: Այդ ի րա վուն քը ան փո փոխ հեն վում
է ա ռաջ նոր դի են թադր վող աստ վա ծա յին ծագ -
ման վրա, ին չը, իր հեր թին, բնա կան կեր պով
են թադ րում է հո րից՝ որ դուն, տիտ ղո սի ժա ռան -
գա կա նու թյուն»10: «Հատ կա պես նա /ա ռաջ նոր -
դը/ անց կաց նե լով անհ րա ժեշտ ա րա րո ղա կար -
գե րը և ճիշտ նվիրա բե րու թյուն ա նե լով՝ պատաս -
խա նա տու է հո ղի բեր րիու թյան և լավ բեր քատ -
վու թյան ա պա հով ման հա մար»11: «Աս տի ճա նա -
կան բազ մա թիվ հին նախ նա դար յան հան րույթ -
նե րում ձևա վոր վե ցին իշ խա նու թյան բա ցա սա -
կան, մո գա կան ու ժի վե րա բեր յալ պատ կե րա -
ցում ներ այն մա սին, որ միայն ցե ղա պե տե րը և
նրանց հա րա զատ ներն են օժտ ված հա տուկ
հատ կա նիշ նե րով, ին չը հնա րա վո րու թյուն է տա -
լիս՝ ճիշտ տնօ րի նել իշ խա նու թյու նը և շ փում ներ
հաս տա տել անդր շի րիմ յան աշ խար հի հետ: Հա -
սա րակ ժո ղովր դի հա մար այդ ու նա կու թյուն նե -
րը հա սա նե լի չեն, բա ցի դրա նից, նրա ձեռ քե -
րում հայտն ված իշ խա նու թյու նը կա րող է դառ -
նալ վտան գա վոր և վ նա սել նրան անձ նա պես և
իր ամ բողջ շրջա պա տին: Դրա արդ յուն քում աս -
տի ճա նա կան ձևա վո րում են մեկ ծա գում նա բա -
նա կան գծում իշ խա նու թյան և կա ռա վար ման
պահ պա նու թյան տեն դենց ներ»12: Ա ռաջ նոր դին
անհ նազ անդու թյու նը՝ հան դի սա նում է անհ նա -
զան դու թյուն աստ ված նե րին: Ռ. Կար նեյ րոն
հետևյալ կերպ է շա րադ րում այդ ի րա վի ճա կը.
«Երբ ա ռաջ նոր դի ցան կու թյու նը վե րած վում է
աստ վա ծա յին կամ քի, իսկ նրա հետ հա մա ձայ -
նու թյու նը պարգևատր վում է անդր շի րիմ յան աշ -
խար հի հետ շփմամբ կամ որևէ այլ գերբ նական
հատ կու թյան պարգևատր մամբ՝ ով կա ռար կի:
Եվ որ պես զի ճնշեն նրանց, ով քեր կհա մար ձակ -
վեն ա ռար կել՝ հա ճախ հա վել վում են շու տա -
փույթ և սար սա փե լի պա տիժ նե րի ա պառ նա -
լիք ներ աստ ված նե րի կող մից, ե թե ա ռաջ նոր դի
հրա մա նը չկա տար վի»13:

Ցե ղա վա րու թյու նում ծա գած իշ խա նու թյան
կրո նա կան օ րի նա կա նա ցու մը պահ պան վեց

մինչև Նոր ժա մա նակ ներ: Ցե ղա վա րու թյան ու -
սում նա սի րու թյու նը ցույց է տա լիս, որ ցան կա -
ցած հա սա րա կու թյան և ընդ հան րա պես իշ խա -
նու թյան հա մա կար գի հա մար ի րա կան բա զա
հան դի սա նում է գա ղա փա րա խո սու թյու նը, այն
դեպ քում երբ պե տու թյան հա մար բնո րոշ ու ժա -
յին մե խա նիզմ նե րը միայն հար մա րեց վում են
դրան: Բո լոր դեպ քե րում ցե ղա վա րու թյու նը լիար -
ժեք կա յուն չէ: Ա ռա վել ճշգրիտ, դա բա վա կա -
նին կա յուն է որ պես սո ցիա լա կան կազ մա կերպ -
ման ձև: Սա կայն ցե ղա պե տի կար գա վի ճա կը ոչ
միշտ է բնու թագր վում կա յու նու թյամբ: Ա հա ինչ -
պես է տվյալ թե ման ներ կա յաց նում Ն.Ն. Կ րա -
դի նը՝ հա մե մա տե լով մի շարք այլ անտ րո պոոգ -
նե րի մո տե ցում ներ. «Ար տաք նա պես բազ մա -
թիվ ցե ղա վա րու թյուն նե րի կա ռա վա րիչ նե րը միա -
պետ նե րի տեսք ու նեին: Սա կայն ի րա կա նում
նրանց իշ խա նու թյու նը խիստ սահ մա նա փակ -
ված էր: Ո րոշ խմբե րի մոտ գո յու թյուն ու նեին
սո ցիա լա կան հսկո ղու թյան բա վա կա նին զար -
գա ցած մե խա նիզմ ներ: Օ րի նակ՝ գո տենտ նե րի
մոտ ա ռաջ նոր դը կա րող է տու գա նել մե ղա վո -
րին, հե գեր նե րի դեպ քում մա հապատ ժի վճիռ
ըն դու նել, չնա յած զգու շա նում էր տվյալ պա տի -
ժը կի րա ռել գործ նա կա նում: Ա ռաջ նորդ նե րի
կաս կած նե րը, ան կաս կած, պայ մա նա վոր ված
էին հար կադր ման ինս տի տու տնե րի բա ցա կա -
յու թյամբ: Նույն աղբ յու րում հա ղորդ վում էր, որ
բան տուի բազ մա թիվ ա ռաջ նորդ ներ սպան վե -
ցին ի րենց ցե ղա կից նե րի ճնշման հետևան քով
(Schapera): Ե թե ա ռաջ նոր դը չէր հետևում ա -
վա գա նու խորհր դին, փոր ձում էր՝ փո փո խել ա -
վան դույթ նե րը, խախ տում տա բուն կամ սպա -
նու թյուն գոր ծում, նրան կա րող էին գա հըն կեց
ա նել (ա շան տի, յո րու բա, էգ բա):  Հա վա յա կան
ա ռաջ նորդ նե րից շա տե րը սպան վե ցին նրա հա -
մար, որ ճնշել էին հա մայն քի հա սա րակ ան -
դամ նե րին: Վեր ջին ներս ըն դու նում էին ի րենց
ա ռաջ նորդ նե րի ի րա վունք նե րը՝ ստաց ված արդ -
յուն քի ո րո շա կի մաս նա բաժ նի նկատ մամբ, սա -
կայն պնդում էին, որ նման հա րա բե րու թյուն նե -
րում պետք է պահ պան վի «ար դա րու թյու նը»: Ե -
թե ա ռաջ նորդ նե րը և իր մեր ձա վոր շրջա պա տը
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չա րա շա հում էին ի րենց կար գա վի ճա կը, ա պա
դա կա րող էր ծնել ժո ղովր դա կան դժգո հու թյուն:
Քա նի որ ցե ղա վա րու թյան կա ռա վա րիչ նե րը չու -
նեին հար կադ րան քի մաս նա գի տաց ված ա պա -
րատ, նման ի րա վի ճակ նե րում նրանց կար գա -
վի ճա կը նա խան ձե լի չէր (Սալ զին)»14:

Այս պի սով, հա մա ռոտ նկա րագ րե լով, թե
ինչ էր ի րե նից ներ կա յաց նում ցե ղա վա րու թյու -
նը՝ որ պես քա ղա քա կա նու թյան տե սակ և լու -
սա բա նե լով պատ մու թյուն մեջ ա ռա ջին ինս տի -
տու ցիո նալ կազ մա կերպ ված սո ցիա լա կան իշ -
խա նու թյան բնույ թը, կա րող ենք անց նել դրա
ծագ ման պատ ճառ նե րի և մե խա նիզմ նե րի հար -
ցի քննարկ մա նը:

Քա նի որ ցե ղա վա րու թյուն երևույ թը բա ցա -
հայտ վել է հա րա բե րա կա նո րեն վեր ջերս, գո յու -
թյուն ու նեն դրա ծագ ման սա կա վա թիվ հա յեցա -
կար գեր: Դրան ցից ա ռա վել հայտ նին պատ կա -
նում է քա ղա քա կան անրտ րո պո լոգ Ռ. Կար նեյ -
րոին: Ա հա ինչ է գրում նա դրա հետ կապ ված.
«Մի քա նի փաս տեր հան գեց րին նրան, որ նեո -
լի թի ժա մա նա կաշր ջա նի գյու ղե րը ընդ լայ նե ցին
ի րենց ինք նա վա րու թյան սահ ման նե րը և ձևա -
վո րե ցին մի քա նի հա մայնք նե րից կազմ ված քա -
ղա քա կան միա վոր ներ, որն ան վա նում ենք ցե -
ղա վա րու թյուն: Ըստ էու թյան, ցե ղա վա րու թյան
ձևա վոր ման նա խադր յալ ներ հան դի սա ցան՝ գյու -
ղատն տե սու թյու նը, սո ցիա լա կան և բ նա կան մի -
ջա վայ րով հա վել վող սահ մա նա փա կում նե րը, ժո -
ղովր դա կան ճնշում նե րը և պա տե րազմ նե րը:
Դրանք բո լո րը հա մա տեղ ստեղ ծել են բա վա -
րար և անհ րա ժեշտ պայ ման ներ, ո րոնք էլ հրահ -
րե ցին գոր ծըն թա ցը: Գրե թե ան խու սա փե լիո րեն
դրանք հան գեց րին՝ ցե ղա վա րու թյուն նե րի, իսկ
հե տա գա յում՝ ա ռա վել սահ մա նա փակ տա րածք -
նե րում, պե տու թյուն նե րի ծագ ման:

Այս պես, ինչ տե սա կի գա ղա փար նե րում ար -
տա հայտ վե ցին այդ պայ ման նե րը, երբ սկսե ցին
ձևա վոր վել ցե ղա վա րու թյուն նե րը: Ըստ իմ տե -
սանկ յան, հա մա պա տաս խան գա ղա փար նե րը
պարզ և սա կա վա թիվ են, կա րող են մտա հանգ -
վել ցան կա ցած հա սա րակ մար դու կող մից:
Դրանք սա կա վա թիվ են, բա ցի հետևյալ նե րից.

1. Զեն քի ու ժով զավ թել հարևան գյու ղե րը:

2. Մարդ կանց և նրանց տա րածք նե րը նե -
րա ռել սե փա կան քա ղա քա կան միա վո -
րում:

3. Մարդ կանց գե րե վա րել և ս տի պել նրանց
աշ խա տել ինչ պես ստրուկ ներ:

4. Օգ տա գոր ծել մեր ձա վոր զի նա կից նե -
րին, զավթ ված տա րածք նե րի կա ռա -
վար ման հա մար, ե թե տե ղի ա ռաջ նորդ -
նե րը ապս տամ բու թյան կազ մա կեր պեն:

5. Պա տե րազ մի դեպ քում նրան ցից ևս պա -
հան ջել զին վո րա կան ու ժի տրա մադ րում:

Այս գա ղա փար նե րի շար քը բա վա րար է,
որ պես զի ա պա հով վեր ցե ղա վա րու թյան ին տե -
լեկ տուալ ա պա րա տը: Հնա րա վոր է արդ յո՞ք
գտնել ա ռա վել պարզ գա ղա փար ներ կամ արդ -
յո՞ք նման մտա հա ղա ցում ներ չի կա րող ու նե նալ
ցան կա ցած անձ»15:

Այս գա ղա փար նե րի ի րա կա նա ցու մը հան -
գեց րեց ցե ղա վա րու թյան ծագ ման:

Մենք չենք կի սում բեր ված գա ղա փար նե րը՝
որ պես պարզ գիտ նա կան ներ, քա նի որ դրանք
դառ նում են շո շա փե լի, երբ ար դեն ձևա վոր վում
են: Այս գա ղա փար նե րը ար մա տա պես հա կա -
սում են կազ մա կերպ ված հա մայնք նե րի ձևա -
վոր ման և զար գաց ման գոր ծըն թա ցին, քա նի որ
հարևան հան րույթ նե րի հետ պա տե րազ մը նպա -
տակ ու ներ կամ պաշտ պա նու թյան կամ ոչն չաց -
ման կամ թա լա նի կամ աք սո րի: Մեկ հան րույ թի
են թա կա յու մը մյու սին նախ կի նում բա ցար ձակ
ան հայտ ինչ-որ բան երևույթ էր, և այս թվաց յալ
պար զու նակ գա ղա փա րը ի րա կա նում եր կար և
բարդ է հա սու նա ցել: Սա կայն չենք բա նա վի ճի
այս գա ղա փա րի հետ, քա նի որ հիմ նա կան հա -
կա փաս տարկ նե րը չեն վե րա բեր վում ռազ մա -
կան ճա նա պար հով ցե ղա վա րու թյուն ձևա վոր -
ման հնա րա վո րու թյա նը: Այս դեպ քում սահ մա -
նա փակ վենք եր կու դիր քո րո շում նե րով:

Ա ռա ջի նը, միմ յանց չեն թարկ ված հատ ված -
նե րից կազմ ված պո լի տիա յի կա յուն են թա կա -
յու մը հնա րա վոր չէ, ինչ պես հնա րա վոր չէ սան -
ձա հա րել մո ծակ նե րի խում բը: Են թա կա յել հնա -
րա վոր է միայն այն հա սա րա կու թյու նը, ո րի
ներ սում ար դեն առ կա է ինս տի տու ցիո նալ սո -
ցիա լա կան են թա կա յում: Նշա նա կում է, են թա -

44

ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ
Օ

Ր
Ի

Ն
Ա

Կ
Ա

Ն
Ո

Ւ
Թ

Յ
Ո

Ւ
Ն

  №
1

2
2

  2
0

2
1

14 Տե՛ս Крадин Н.Н. Политическая антропология. М. 2004.С. 169.
15 Տե՛ս Карнейро Р.Л. Было ли вождетство сгустком идей? // Раннее государство, его альтернативы и аналоги. –

Волгоград. 2006. С. 220.



45

ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ

կա յող պո լի տիան ար դեն պետք է ցե ղա վա րու -
թյուն հան դի սա նար:

Երկ րոր դը, զավթ ված հա մայնք նե րի հպա -
տակ ման մեջ պա հե լու հա մար, մինչ հպա տակ -
վող բնակ չու թյան ըն կա լում նե րում զավ թո ղի իշ -
խա նու թյու նը օ րի նա կա նաց նող գա ղա փա րա -
խո սու թյան ձևա վո րու մը (իսկ դա բա վա կա նին
բարդ և տևա կան գոր ծըն թաց է, ո րը սո վո րա -
բար ա վար տին չի հաս նում), անհ րա ժեշտ են
ու ժեղ և կա յուն հար կադ րանք ներ՝ այ սինքն պե -
տա կան մե խա նիզմ ներ: Դա կնշա նա կեր, որ
պե տու թյու նը ծա գել է ցե ղա վա րու թյու նից ա -
ռաջ: Բա նը նրա նում չէ, որ դա հա կա սում է
Կար նեյ րոի և անտ րո պո լոգ նե րի մե ծա մաս նու -
թյան դիր քո րոշ մա նը: Ե թե նման մե խա նիզմ -
ներ ձևա վոր վեին ցե ղա վա րու թյան ծագ ման
արևա ծա գին, դրանք որևէ տեղ չէին ա նէա նա:
Ինչ պես ար դեն նշել ենք, չնա յած ցե ղա վա րու -
թյու նում իշ խա նու թյու նը հա րա բե րա կան կա յուն
է որ պես ինս տի տուտ, բո լոր դեպ քե րում, դրա
կա յու նու թյու նը հա ճախ բա վա րար չէր՝ բարձր
հու սա լիու թյամբ կոնկ րետ ա ռաջ նոր դի կար գա -
վի ճա կը ա պա հո վե լու և ա ռա վել բարդ ցե ղա -
վա րու թյուն նե րի տրո հու մը՝ ա ռա վել պար զե րի
կան խար գել ման հա մար, ո րոնց օ րի նակ նե րը
բա վա կա նին շատ են: Այլ խոս քե րով, հար կադր -
ման մե խա նիզմ նե րի ու սում նա սիր ման նյու թը
բա վա կա նին ծա վա լուն է և հա կա սա կան ուս տի
վերջ նա կան եզ րա հան գում ներ ա նե լը ճիշտ չէ:

Ռ. Կար նեյ րոի հետ հա մա ձայն ենք միայն
նրա նում, որ ցե ղա վա րու թյան ծա գու մը պայ մա -
նա վոր ված է գոր ծըն թաց նե րով, ո րոնք առ կա են
ոչ թե այս կամ այն պո լի տիա յի ներ սում, այլ
դրանց միջև հա րա բե րու թյուն նե րում: Կազ մա -
վոր ման գոր ծըն թա ցի բնույ թի ըն կա լու մը հնա -
րա վոր է միայն նրա վե րա բեր յալ հետ մարք սիս -
տա կան տա րած քում պատ կե րա ցում նե րի տա -
րած մամբ, քա նի որ զար գա ցած բարդ հա մա -
կար գե րը դե տեր մի նաց վում են, ա մե նից ա ռաջ,
ո րո շա կի ներ քին հա կա սու թյուն նե րով (մարք -
սիստ նե րը դա ան վա նում են միաս նու թյան և
հա կադ րու թյուն նե րի պայ քա րի օ րենք): Ի րա կա -
նում հան րույթ նե րի զար գա ցու մը (այս տեղ այլ
հա մա կար գեր չենք դի տար կում) գլխա վո րա պես

պայ մա նա վոր ված է դրանց կա ռուց ված քով և ա -
ռա ջին հեր թին ռազ մա կան ինս տի տու տի կա -
ռու ցա կար գե րով: Գո յու թյուն ու նի պարզ կա նոն՝
պարտ ված նե րը ան հայ տա նում են: Հան րույթ -
նե րի պատ մու թյու նը հան դի սա նում է միմ յանց
նկատ մամբ դրանց փո խա դարձ ու ժե ղաց ման
գոր ծըն թաց: Այս մրցակ ցու թյան ա ռանց քա -
յին գոր ծոն նե րից մե կը հան դի սա նում է սո -
ցիա լա կան կազ մա կերպ ման ե ղա նակ նե րի ձևա -
փո խու թյու նը: Հատ կա պես այս տրա մա բա նու -
թյամբ է ծա գում կենտ րո նաց ված իշ խա նու -
թյու նը՝ սկզբնա կան շրջա նում ցե ղա վա րու -
թյան՝ հե տա գա յում ար դեն պե տու թյան ձևով:

Կազ մա կերպ ված հան րույթ նե րում չկան
պատ ճառ ներ այն մա սին, որ ո րո շա կի են թա -
հա մա կարգ (հա մայնք, խումբ և այլն) ձեռք բե -
րի իշ խա նու թյուն մյու սի նկատ մամբ: Բա ցի
դրա նից, նման գե րա կա յու թյու նը ար մա տա պես
հա կա սում է նման պո լի տատ նե րի գո յու թյան
կա յուն ե ղա նա կին, դրանց են թա հա մա կար գե -
րի հա մա գոր ծակց ման բնույ թին, ո րոնց հա վա -
սա րու թյու նը, փո խա դարձ ըն դու նումն և փո -
խա դարձ հար գան քը հան դի սա նում են այդ
հան րույթ նե րի գո յու թյան կարևոր պայ ման: Ինչ -
պես գրում է Մ. Սալ զի նը. «Այդ հան րույթ նե րը
քա ղա քա կա նա պես հա վա սար են: Ո րո շա կի
հան գա մանք նե րի պայ ման նե րում ո րոշ նե րը կա -
րող են մյուս նե րին գե րա զան ցել քա ջու թյամբ,
սա կայն ոչ ա ռա վել բարձր են թա կար գու թյան
դիր քո րոշ մամբ, նրանք բո լո րը հա վա սար են
մարդ կանց աչ քե րում… և դա կար գա վո րում է
նվա զա գույն հրահր ման դեպ քում: Նա խան -
ձախնդ րո րեն պաշտ պա նե լով սե փա կան ինք -
նա վա րու թյու նը՝ նրանք չեն ճա նա չում որևէ քա -
ղա քա կան հիմք, ո րը կա րող է հա կա ռակ հան -
դի սա նալ ի րենց սե փա կան շա հե րին»16:

Սո ցիա լա կան կազ մա կերպ ման տվյալ տի -
պը լիար ժեք կա յու նու թյուն ձեռք բե րեց այն ժա -
մա նակ, երբ դրան հա մա պա տաս խան ձևա -
փոխ վեց գա ղա փա րա խո սու թյու նը: Նման ձևա -
փո խու թյու նը, ո րը հաս տա տում է, ինչ պես ար -
դեն հի շա տակ վել է ա ռաջ նոր դի ծա գում նա բա -
նա կան կա պը գերբ նա կան ու ժե րի հետ՝ ա պա -
հո վեց ցե ղա վա րու թյան ձևա վո րու մը:
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16 Տե՛ս Sahlins M. Sahlins. Tribal Culture and Its Transformations// Shared diversity: peoples and cultures in the global
village.Texas A&M University. Dept. Of Anthropology. 2002. P. 56.



Ժա մա նա կա կից ազ գա յին ի րա վուն քին վե -
րա բեր վող բազ մա թիվ հար ցե րի շար քում ա -
վան դա բար հե տա զո տող նե րը հա տուկ ու շա -
դրու թյուն են հատ կաց նում ի րա վուն քի աղբ -
յուր նե րի հար ցե րին՝ դրանց հաս կա ցու թյա նը,
բո վան դա կու թյա նը, ի րա վուն քի նոր մե րի հետ
հա րա բե րակ ցու թյա նը, ի րա վա կան հա մա կար -
գում դրանց դե րին և նշա նա կու թյա նը ու այլն1:
Եվ պա տա հա կան չէ, քա նի որ տվյալ հար ցը
ու նի հսկա յա կան ոչ միայն տե սա կան, այլ նաև
գործ նա կան նշա նա կու թյուն2: Նրա նից, ինչ պես
է ըն կալ վում ի րա վուն քի աղբ յու րը, ինչ պես են
դրանք հա րա բե րակց վում այլ միա կարգ երևույթ -
նե րի և հաս կա ցու թյուն նե րի հետ, նե րա ռե լով
ա մե նից ա ռաջ ի րա վուն քի ձևը, ի րա վուն քի ո -
րա կով այս կամ այն ի րա վա բա նա կան հա մա -
կար գե րում ինչ ի րա վա բա նա կան կարևոր
երևույթ ներ են ըն դուն վում, և ինչ պի սիք են որ -
պես նմա նա տիպ չըն դուն վող նե րը, ան մի ջա -
կան կախ ված է ի րա վա կան հա մա կար գի բնույ -
թից և բո վան դա կու թյու նից՝ դրա սո ցիա լա կան
ար ժե քից և արդ յու նա վե տու թյու նից:

Չ շո շա փե լով ժա մա նա կա կից ազ գա յին ի -
րա վուն քի նկատ մամբ ի րա վուն քի աղբ յուր նե րի
ընդ հա նուր տե սա կան և մե թո դա բա նա կան
խնդիր նե րի ողջ հա մա լի րը ու շադ րու թյուն դարձ -
նենք միայն ո րոշ հան գա մանք նե րի:

Ա մե նից ա ռաջ անհ րա ժեշտ է նշել որոշ
դեպ քե րում հայ րե նա կան և օ տա րերկր յա հե ղի -
նակ նե րի ի րա վուն քի աղբ յուր նե րի և ի րա վուն -
քի ձևե րի հետ դրանց հա րա բե րակ ցու թյան մա -
սին պատ կե րա ցում նե րի ան համար ժե քու թյու -
նը, իսկ ա ռա վել ճշգրիտ միա կող մա նու թյու նը:
Ո րոշ դեպ քե րում դրանք լիար ժեք և ան բե կա -
նե լի նույ նա կա նաց վում են, իսկ մյուս նե րում՝

նույն քան ան զի ջում բա ժան վում և մե կու սաց -
վում միմ յան ցից:

Միա ժա մա նակ ինչ պես ի րա վուն քի աղբ -
յուր նե րի և ձևե րի բո վան դա կու թյան, հաս կա -
ցու թյուն նե րի բազ մա կողմ ուսում նա սի րու թյուն -
նե րը, ինչ պես նաև միմ յանց հետ դրանց փո -
խազ դե ցու թյուն նե րի վեր լու ծու թյու նը ուղ ղա կի
վկա յում է, որ ո րոշ հա րա բե րու թյուն նե րում ի -
րա վուն քի ձևը և աղբ յու րը կա րող են հա մընկ -
նել և դի տարկ վել որ պես նույ նա կան, սա կայն
այլ հա րա բե րու թյուն նե րում կա րող են էա կան
տար բեր վել և չ նույ նա կա նաց վել:

Ի րա վուն քի աղբ յու րի և ձևի հա մըն կու մը
առ կա է այն դեպ քում, երբ խոսք է գնում, այս -
պես կոչ ված, ի րա վուն քի երկ րոր դա յին, ֆոր -
մալ-ի րա վա բա նա կան աղբ յուր նե րի մա սին: Վեր -
ջինս գի տա կան գրա կա նու թյու նում հա ճախ ան -
վա նում են ի րա վուն քի ֆոր մալ աղբ յուր: Դրա -
նով իսկ ընդգծ վում է, բա ցի ա մե նից, ի րա վուն -
քի ձևի և աղբ յու րի նույ նա կա նու թյու նը, որ տեղ
ձևը ցու ցում է այն, թե ինչ պես, ինչ կերպ է
կազ մա կերպ ված և ար տա հայտ ված ի րա վա -
բա նա կան (նոր մա տիվ) բո վան դա կու թյու նը, իսկ
աղբ յու րը՝ այն, ինչ պի սիք են ի րա վուն քի դի -
տարկ վող ձևը և դրա բո վան դա կու թյու նը կան -
խո րո շող ի րա վա բա նա կան և այլ աղբ յուր նե րը:
Տի պիկ օ րի նակ կա րող է հան դի սա նալ օ րեն քը
կամ ցան կա ցած այլ նոր մա տիվ-ի րա վա կան ակ -
տը:

Ինչ վե րա բեր վում է ի րա վուն քի ա ռաջ նա -
յին աղբ յուր նե րին, ո րոնք դի տարկ վում են նյու -
թա կան, սո ցիա լա կան կամ այլ գոր ծոն նե րի ո -
րա կով, ու նեն մշտա կան ազ դե ցու թյուն և կան -
խո րո շում են ի րա վաձևա վոր ման, ի րա վաս տեղծ -
ման և օ րի նաս տեղծ գոր ծըն թաց նե րը, այս դեպ -
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քում ի րա վուն քի աղբ յուր նե րի ի րա վուն քի ձևե -
րի հետ հա մըն կում չկա և չի կա րող լի նել:

Դրա պատ ճառ նե րից մե կը ամ փոփ վում է
նրա նում, որ քննարկ վող երևույթ նե րը գտնվում
են տար բեր մա կար դակ նե րում և «սպա սար -
կում» տար բեր ո լորտ ներ: Նյու թա կան, սո ցիա -
լա կան և այլ աղբ յուր նե րը՝ ի րա վաս տեղծ և օ -
րի նաս տեղծ գոր ծըն թաց նե րի վրա ազ դե ցու -
թյան գոր ծոն նե րը դաս վում են հա մա պա տաս -
խան նյու թե րին և կ յան քի այլ ի րա կան ո լորւր -
նե րին:

Ինչ վե րա բեր վում է ի րա վուն քի ձևե րին,
ինչ պես և ի րա վուն քին, ա պա դրանք ա սո ցաց -
վում են հա սա րա կու թյան կյան քի ֆոր մալ (ֆոր -
մալ ի րա վա բա նա կան) ո լորտ նե րի հետ, իսկ
առա վել ճշգրիտ՝ հա սա րա կու թյան կյան քի բա -
րո յա կան, սո ցիա լա կան և այլ ի րա կան ֆոր մալ-
ի րա վա կան աս պեկտ նե րի հետ:

Ել նե լով շա րադր վա ծից՝ կա րե լի է կա տա -
րել եզ րա կա ցու թյուն նրա վե րա բեր յալ, որ ի -
րա վուն քի հաս կա ցու թյուն նե րի ձևե րի և աղբ -
յուր նե րի հա մընկ ման դեպ քում դրանք նշող
տեր մին նե րը անհ րա ժեշտ է դի տար կել նույ նա -
կան ըստ ի րենց բո վան դա կա յին ար ժե քի և ի -
մաս տի: Մնաց յալ բո լոր դեպ քե րում տվյալ տեր -
մին նե րի նման փո խա դարձ փո խա րի նու մը, դի -
տարկ վող երևույթ նե րի և դրանք ար տա ցո լող
հաս կա ցու թյուն նե րի ան հա մար ժե քու թյան ու -
ժով, բա ցառ վում է:

Սա կայն ու սում նա կան, հա ճախ նաև գի -
տա կան գրա կա նու թյան մեջ «ի րա վուն քի աղբ -
յուր ներ» և «ի րա վուն քի ձևեր» տեր մին նե րի և
հաս կա ցու թյուն նե րի տար բեր ի մաս տա յին ե -
րանգ նե րին էա կան նշա նա կու թյուն չի տրվում,
և դրանք գրե թե բո լոր դեպ քե րում դի տարկ -
վում են որ պես նույ նա կան:3 Դրա պատ ճառ նե -
րից մե կը կա յա նում է նրա նում, որ նման մո -
տեց ման դեպ քում ո րո շա կի տուրք է տրվում ի -
րա վուն քի աղբ յուր նե րի և ձևե րի ի մա ցու թյան
ո լոր տում ձևա վոր ված յու րա հա տուկ ա վան դույթ -
նե րին:

Դի տար կե լով ժա մա նա կա կից հայ կա կան
ի րա վուն քի աղբ յուր նե րը, անհ րա ժեշտ է դրանց
ա ռա վել խո րը և բազ մա կողմ հե տա զո տու թյան
նպա տակ նե րով հա տուկ ու շադ րու թյուն դարձ -

նել այն պի սի ա վան դա կան, սա կայն ի րա վա -
բա նա կան գրա կա նու թյու նում քիչ կի րառ վող ի -
մա ցու թյան մի ջոց նե րին, ինչ պես հա մե մա տա -
կան (հայ րե նա կան ի րա վուն քի աղբ յուր նե րի
հա մե մա տում օ տա րերկր յա ի րա վուն քի աղբ -
յուր նե րի հետ) և հա մա կար գա յին մե թոդ նե րը և
դրանց բնույ թին հա մա պա տաս խա նող հիե րար -
խիկ մո տեց մա նը4:

Անհ րա ժեշտ է նշել, որ ի րա վուն քի աղբ -
յուր նե րի վեր լու ծու թյան նկատ մամբ հա մա կար -
գա յին մո տեց ման կի րա ռու թյու նը, հա վա սա րա -
զոր դրանց հիե րար խիկ կա պե րի և փո խազ դե -
ցու թյուն նե րի տե սանկ յու նից դի տար կու մը, պայ -
մա նա վոր ված Է ոչ միայն և նույ նիսկ ոչ այն քան
այս կամ այն հե տա զո տողի սուբ յեկ տիվ տե -
սանկ յուն նե րով, պրե ֆե րա ցիա նե րով, որ քան
ու սում նա սիր վող նյու թի օբ յեկ տիվ-հա մա կար -
գա յին և հիե րար խիկ հատ կու թյուն նե րով:

Ի հար կե, դի ֆե րենց ված, հա րա բե րա կան
ինք նու րույն և միմ յան ցից հա րա բե րա կան զատ -
ված ձևով դի տարկ վող ի րա վուն քի ձևե րի (աղբ -
յուր նե րի) հա մա կար գա վոր վա ծու թյան և հիե -
րար խի կու թյան մա կար դա կը միան ման չէ, և
բա ցի դրա նից, ոչ միշտ ակն հայտ: Ա ռա վել
հստակ այն ար տա հայտ վում է ի րա վուն քի այն -
պի սի ձևե րում, ինչ պես նոր մա տիվ-ի րա վա կան
ակ տե րը: Ա ռա վել հստակ՝ ի րա վուն քի մնաց յալ
աղբ յուր նե րում:  Սա կայն ի րա վուն քի տար բեր
աղբ յուր նե րի միջև հա մա կարգ վա ծու թյունն և
աս տի ճա նակար գու թյու նը միշտ առ կա է և այս
կամ այն ձևով միշտ ար տա հայտ վում է:

Ել նե լով հա մա կար գա վոր վա ծու թյան
սկզբուն քից՝ ժա մա նա կա կից ազ գա յին ի րա -
վուն քի ձևե րի (աղբ յուր նե րի) հա մախմ բու մը,
կազմ ված օ րենք նե րից, դա տա կան ակ տե րից,
ի րա վա կան պայ մա նագ րե րից, ի րա վա կան ա -
վան դույթ նե րից (գործ նա կան շրջա նա ռու թյան
ա վան դույթ ներ) և այլ աղբ յուր նե րից, անհ րա -
ժեշտ է դի տար կել ազ գա յին (ներ պե տա կան) ի -
րա վուն քի ձևի ընդ հա նուր հա մա կար գի ո րա -
կով, ո րը հան դի սա նում է այդ պի սին իր սահ -
ման նե րում ծա գող և գոր ծող մյուս նե րի՝ մաս -
նա վոր հա մա կար գե րի (են թա հա մա կար գե րի)
նկատ մամբ:

Մաս նա վոր հա մա կար գե րի (են թա հա մա - Օ
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կար գե րի) ո րա կով կախ ված դրանց ձևա կերպ -
ման այս կամ այն չա փո րո շիչ նե րից, իսկ ա ռա -
վել հստակ, տար բեր ձևե րի ստո րա բա ժա նու -
մից, դա սա կար գու մից, կա րող են ծա գել, օ րի -
նակ, ի րա վուն քի ա ռան ձին ո լորտ նե րի աղբ -
յուր նե րի հա մա կար գեր, ո րոն ցում կա ռուց ված -
քա յին տար րե րի ո րա կով նե րառ վում են հա մա -
պա տաս խան օ րենք նե րը, կա ռա վա րա կան ո -
րո շում նե րը, տե ղի օ րենսդ րա կան և գոր ծա դիր
ակ տե րը, նոր մա տիվ բնույթ ու նե ցող դա տա -
կան ակ տե րը և այլն: Կախ ված ո լոր տա յին
պատ կա նե լիու թյու նից յու րա քանչ յուր ի րա վա -
կան հա մա կար գում առ կա են սահ մա նադ րա -
կան, քա ղա քա ցիական, վար չա կան և ի րա վուն -
քի այլ ո լորտ նե րի հա րա բե րա կան ինք նու րույն
ձևե րի (աղբ յուր նե րի) հա մա կարգ:

Ի րենց հեր թին, ի րա վուն քի աղբ յու րի մաս -
նա վոր հա մա կար գե րը (են թա հա մա կար գե րը)
կա րող են ստո րա բա ժան վել և փաս տա ցի ստո -
րա բա ժան վում են «ա ռա վել մաս նա վոր նե րի»
կախ ված ի րենց ձևա վո րող ի րա վուն քի աղբ -
յուր նե րից, յու րա հա տուկ «մաս նա գի տաց ված»
մաս նա վոր հա մա կար գե րի (են թա հա մա կար -
գե րի): Ի րա վուն քի այս կամ այն ո լոր տում նմա -
նա տիպ նե րի ո րա կով կա րող են հան դես գալ,
օ րի նակ, ի րա վուն քի տվյալ ո լոր տի ա ռար կա
կազ մող օ րենսդ րա կան ակ տե րի կամ այն ակ -
տե րի հա մա կար գե րը, ո րոնք բխում են հա սա -
րա կա կան հա րա բե րու թյուն նե րը կար գա վո րող
տար բեր գոր ծա դիր-օ րենսդ րա կան մար մին նե -
րից:

Բա ցի դրա նից, ի րա վուն քի աղբ յուր նե րի
մաս նա վոր հա մա կար գե րը (են թա հա մա կար -
գե րը) կա րող են դա սա կարգ վել նաև ըստ այլ
չա փո րո շիչ նե րի: 

Ժա մա նա կա կից ազ գա յին ի րա վուն քի աղբ -
յուր նե րի հիե րար խիկ բնույ թը, ո րը ա մե նից ա -
ռաջ, բնո րոշ է նոր մա տիվ-ի րա վա կան ակ տե րի
ամ բողջ հա մա կար գին (են թա հա մա կար գին),
ար տա հայտ վում է նրա նում, որ տվյալ մաս նա -
վոր հա մա կար գի կա ռուց ված քա յին տար րե րը
ազ գա յին ի րա վուն քի շրջա նակ նե րում ա ռանց
բա ցա ռու թյան բո լոր առ կա ձևե րը ընդգր կող

ընդ հա նուր հա մա կար գի նկատ մամբ վեր ջի նիս
մեջ գրա վում են հստակ սահ ման ված, ի րենց ի -
րա վա բա նա կան ու ժով և սո ցիա լա կան ար ժե -
քով պայ մա նա վոր ված տե ղը5:

Ել նե լով որ պես «վերևից դե պի ներքև կար -
գով մա կար դակ նե րի միջև հա մա գոր ծակ ցու -
թյան կար գա վոր ման բարդ բազ մա մա կար դակ
հա մա կար գե րի կա ռուց ված քա յին կազ մա կերպ -
ման սկզբունք» հիե րար խիա յի վե րա բեր յալ ընդ -
հա նուր պատ կե րա ցում նե րից6 ի րա վուն քի տվյալ
ձևե րի նկատ մամբ կի րա ռա կան կա րե լի է ա սել
հետևյա լը, ա) ակ տե րի-ի րա վուն քի ձևե րի յու -
րա քանչ յուր տե սա կի ի րա վա բա նա կան ու ժը և
սո ցիա լա կան ար ժե քը կախ ված է նրա նից, թե
պե տա կան մար մին նե րի հա մա կար գում ինչ տեղ
է գրա վում մար մի նը, ով հռչա կել է տվյալ ակ -
տը, այ սինքն այլ խոս քե րով, նոր մա տիվ-ի րա -
վա կան ակ տե րի հիե րար խիան կան խո րոշ վում
է հա մա պա տաս խան պե տա կան մար մին նե րի
հիե րար խիա յով, բ) ստո րա դաս մար մին նե րի
ակ տե րը պետք է գտնվեն վե րա դաս մար մին -
նե րի ակ տե րի հետ հա մա պա տաս խա նու թյան
մեջ, իսկ դրանք բո լո րը հա մա տեղ, և դրան ցից
յու րա քանչ յու րը ա ռան ձին պետք է հա մա պա -
տաս խա նեն սահ մա նադ րու թյա նը, գ) ստո րա -
դաս և վե րա դաս մար մին նե րի ակ տե րը չպետք
է փո խա րի նեն մի մ յանց, մաս նա վո րա պես «վե -
րա դաս մար մի նը ի րա վա սու չէ ստանձ նել հար -
ցե րի լու ծու մը, ո րոնք ընդգրկ վում են ստո րա -
դաս մար մին նե րի լիա զո րու թյուն նե րում»7, դ)
ա ռա վել կարևոր հա սա րա կա կան հա րա բե րու -
թյուն նե րը, ո րոնք են թա կա են կար գա վոր ման
օ րենսդ րա կան կար գով, պետք է միջ նորդ վեն
միայն օ րեն քով, և ե) ստո րա դաս մար մին նե րի
ակ տե րը կա րող են փո փոխ վել կամ չեղարկվել
միայն այն հռչա կած մար մին նե րի, կամ վե րա -
դաս մար մին նե րի կող մից:

Նոր մա տիվ-ի րա վա կան ակ տե րի՝ ի րա վուն -
քի ձևե րի աս տի ճա նա կար գու թյու նը հա րա բե -
րակց վում է ոչ միայն հա մա պա տաս խան պե -
տա կան մար մին նե րի հիե րար խի կու թյան հետ,
ո րոն ցից բխում են տվյալ ակ տե րը, այլ նաև
ազ գա յին ի րա վուն քի հա մա կար գի հա մա պա -
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49

ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ

տաս խան ո րա կից: Ի րա վուն քի հա մա կար գը,
դրա հետ կապ ված ար դա րա ցի նշում է Դ. Քե -
րի մո վը, դա «ոչ թե ուղ ղա կի դրա են թա հա մա -
կար գե րի հա մա խումբ է, այլ են թա հա մա կար -
գե րի հա մա կարգ», ո րի բա զա յով և ո րի շրջա -
նակ նե րում ձևա վոր վում է մաս նա վոր հա մա -
կար գե րի հիե րար խիան, «ստեղծ վում ի րա վա -
կան հա մա կար գի նրբա գեղ կա ռույ ցը, հիմ քից
(բազ մաձև ի րա վա կան նոր մա նե րի հա մա կար -
գից) մի ջանկ յալ «հար կե րի» մի ջո ցով (ի րա վուն -
քի ինս տի տուտ նե րի և ո լորտ նե րի հա մա կար -
գի) դե պի դրա գա գաթ (ի րա վուն քի հա մա -
կարգ)»8:

Հան դի սա նա լով հա մա կար գա վոր վա ծու -
թյան և աս տի ճա նա կար գու թյան սկզբունք նե րի
հի ման վրա ստեղծ ված՝ ռու սա կան ազ գա յին ի -
րա վուն քի ձևի ընդ հա նուր հա մա կար գը կոնկ -
րե տաց վում է իր շրջա նակ նե րում ծա գող պա -
հանջ ված մաս նա վոր հա մա կար գե րին (են թա -
հա մա կար գե րին) զու գա հեռ և ի րա կա նաց վում
դրանց մի ջո ցով9: Տվ յալ ի րա վի ճա կը հա վա -
սար աս տի ճա նով վե րա բեր վում է ինչ պես ի րա -
վա կան երևույթ նե րի, այն պես նաև դրանք ար -
տա ցո լող հաս կա ցու թյուն նե րի բո լոր ձևե րին:
Եր կուսն էլ կա ռուց վում և հա րա բե րակց վում են
մի մի յանց հետ ոչ միայն հա մա կար գա վոր վա -
ծու թյան, այլ նաև հիե րար խի կու թյան սկզբուն -
քի հի ման վրա:

Վեր ջի նիս էու թյու նը ընդ հան րաց ված ամ -
փոփ վում է գե րադ րա պես նրա նում, որ ա ռան -
ձին վերց ված ակ տե րը և, հա մա պա տաս խա -
նա բար, դրանց տե սակ նե րը (օ րենք ներ, հրա -
ման ներ, կա ռա վա րա կան ո րո շում ներ և այլն)
օժտ ված են ի րա վա բա նա կան մեծ ու ժով, քան
մյուս նե րը, և դրանց միջև կո լի զիա նե րի ծագ -
ման դեպ քում ա ռա վե լու թյու նը միշտ տրվում է
վեր ջին նե րիս նկատ մամբ ա ռա ջին նե րին:

Միևնույն ժա մա նակ, ինչ պես ճշմա րիտ
նշվում է գի տա կան գրա կա նու թյան մեջ, ի րա -
վա կան դրույ թի և դրա նով միջ նորդ վող նոր մա -
նե րի ի րա վա կան ու ժի մե ծու թյու նը կամ ար ժեք
«ի րա վա կան հա մա կար գի հիե րար խիկ աս տի -

ճա նում սկզբուն քա յին հա մա պա տաս խա նում է
վե րա ցար կում-կոնկ րե տու թյուն և ընդ հան րաց -
վա ծու թյուն -ան հա տա կա նու թյուն հա րա բե րակ -
ցու թյա նը»10:

Կարևոր է նաև ընդգ ծել, խո սե լով «ի րա -
վա կան հա մա կար գի հիե րար խիկ աս տի ճա նի»
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րի մա սին, որ հիե -
րար խիկ բա ղադ րի չի հիմ քում տե ղա կայ ված ի -
րա վա կան նոր մե րի և դրանց հա մա պա տաս -
խա նող՝ դրանք «կազ մա կեր պող» և դրանք ար -
տա քի նում ներ կա յաց նող, ի րա վա կան ձևե րի
«ի րա վա կան ու ժի մե ծու թյու նը» չի հան գեց վում,
ինչ պես դա փոքր-ինչ պար զեց ված ներ կա յաց -
ված է գրա կա նու թյան մեջ11, միայն ստո րա դաս
մար մին նե րի ակ տե րի վե րա դաս մար մին նե րի
հա մա պա տաս խան ակ տե րի ան մի ջա կան («բա -
ցար ձակ») են թա կա յու թյա նը: Տար բեր ի րա վա -
բա նա կան ու ժի ակ տե րի միջև ան մի ջա կան են -
թա կա յու թյան կա պե րին զու գա հեռ ստո րա դաս
մար մին նե րի ակ տե րում ան պայ ման հաս տատ -
վում և այս կամ այն կերպ ար տա հայտ վում են
վե րա դաս մար մին նե րի ակ տե րի բո վան դա կու -
թյան կոոր դի նա տա վոր ման, փոխլ րաց ման12,
դե տա լա վոր ման կա պե րը:

Հատ կա պես կա պե րի այս հա մախմ բում,
ո րոնք «ու ղեկ ցում են» վե րա դաս մար մին նե րի
ակ տե րին ստո րա դաս մար մին նե րի ակ տե րի
են թա կայ ման ի րա կա նաց ման և հաս տատ ման
գոր ծըն թաց նե րին, կա յա նում է ի րա վուն քի աղբ -
յուր նե րի հիե րար խիկ ձևե րի սկզբուն քի ի մաստն
և բո վան դա կու թյու նը:

Տա րած վե լով ա ռանց բա ցա ռու թյան ի րա -
վուն քի բո լոր ձևե րի վրա՝ տվյալ սկզբուն քը,
սա կայն, ինչ պես և հա մա կար գա վոր վա ծու թյան
սկզբուն քը, ու նի իր ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե -
րը կի րա ռա կան ի րա վուն քի տար բեր ձևե րի
նկատ մամբ:

Ա ռա վել վառ և ան մի ջա կան այն ար տա -
հայտ վում է, օ րի նակ, նոր մա տիվ-ի րա վա կան
ակ տե րի հա րա բե րու թյուն նե րում, միա ժա մա -
նակ դրանց հիե րար խիկ կա ռուց ված հա մա -
կար գը (են թա հա մա կար գը) ոչ միայն հռչակ -
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11 Տե՛ս Галлиан Д., Полянский В.В., Старилов Ю,Н.Административное право:история развития иновные современные

концепции.М,2002.С.92-142.
12 Տե՛ս Тлембаева Ж.Указ.соч.С.17-19.



վում է, որ պես կա նոն, օ րենսդ րա կան հա մա -
կար գի ձևով, այլ նաև ամ րագր վում ի րա վա -
կան կար գով:

Կախ ված այս կամ այն ի րա վա կան հա մա -
կար գի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րից դրա օ -
րենսդ րա կան ամ րագ րու մը կա տար վում է կամ
սահ մա նադ րա կան, կամ սո վո րա կան կար գով՝
ըն թա ցիկ օ րենսդ րու թյան մա կար դա կում, կամ
միա ժա մա նակ եր կու կար գով: Դա նշա նա կում
է, որ բա ցի սահ մա նադ րա կան ամ րագ րու մից
նոր մա տիվ-ի րա վա կան ակ տե րի հա մա կար գը,
կա ռուց ված ըստ հիե րար խիկ հա մա կար գի,
սահման վում և ամ րագր վում է նաև սո վո րա -
կան օ րենք նե րում (ինչ պես ՀՀ-ում):

Ի րա վուն քի տրված ձևե րի և ո րոշ այլ ձևե -
րի միմ յանց հետ հիե րար խիկ հա րա բե րու թյուն -
նե րի վե րա բեր յալ կա րե լի է խո սել բա վա կա նին
պայ մա նա կան, հեն վե լով «գի տակ ցու թյան եզ -
րա կա ցու թյուն նե րին», ո րոնց հա մա ձայն երկ -
րում չի կա րող առ կա լի նել կա յուն և հաս տա -
տուն ի րա վա կարգ, ե թե հստակ չսահ ման վի և
ամ րագր վի ի րա վուն քի ձևի ընդ հա նուր հա մա -
կար գում ի րա վուն քի յու րա քանչ յուր աղբ յու րի
տեղն և դերն: Իսկ դա անհ րա ժեշ տա բար և
ան խու սա փելի  են թադ րում է դրանց կա ռուց -
ված քը և գոր ծառ նու թյու նը ոչ միայն ի րա վուն -
քի ձևե րի հա մա կար գա վոր վա ծու թյան, այլ նաև
հիե րար խի կու թյան սկզբուն քի հի ման վրա:

Ինչ վե րա բեր վում է օ րեն քի հետ ի րա վուն -
քի տվյալ ձևե րի (աղբ յուր նե րի) հա րա բե րու -
թյուն նե րի հիե րար խիկ բնույ թին, ա պա երկր -
նե րի մե ծա մաս նու թյան ի րա վա կան հա մա կար -
գե րում, ով քեր ըն դու նում են օ րեն քի գե րա կա -
յու թյան սահ մա նադ րո րեն ամ րագր ված սկզբուն -
քը, այս հար ցը լուծ վում է միան շա նակ, ի րա -
վուն քի ձևի հիե րար խիա յում վե րին աս տի ճան
ան փո փոխ զբա ղեց նում է միայն օ րեն քը:

Դրա նից հղվե լով կա րե լի է ա սել, որ հա -
րա բե րու թյուն նե րի հիե րար խիկ բնույթ առ կա է
ի րա վուն քի տար բեր ձևե րի (աղբ յուր նե րի) միջև,
մի կող մից, նաև տար բեր սահ մա նադ րա կան և
ըն թա ցիկ օ րենք նե րի միջև, մյուս կող մից, ան -
կախ նրա նից, ծա գում են դրանք օ րենք նե րի
հի ման վրա և օ րենք նե րի զար գաց մամբ, ինչ -
պես դա առ կա է օ րենսդ րա կան ակ տե րում,
կամ ծա գում են միայն օ րենք նե րով հաս տատ -

ված ընդ հա նուր պա հանջ նե րի շրջա նակ նե րում,
և չեն հա կա սում օ րենք նե րին, ինչ պես դա տե -
ղի է ու նե նում ի րա վուն քի բո լոր այլ ձևե րի հետ:

Նման հիե րար խիան, ըստ հե տա զո տող -
նե րի ար դա րա ցի նշմամբ, «ձևա վոր վում է ի -
րա վա կան կար գի բարդ կա ռույ ցի հի ման վրա
պե տու թյան շրջա նակ նե րում որ պես ո րո շա կի
միաս նու թյան գոր ծառ նու թյան նպա տակ նե րով:
Ի րա վա կան ակ տե րի և նոր մա նե րի շար քում
ա նար խիա յի և քաո սայ նու թյան փո խա րեն հիե -
րար խիան ի րա վա կար գի շրջա նակ նե րում ա -
պա հո վում է վեր ջին նե րիս փոխ կապ վա ծու թյու -
նը և հա մա ձայ նեց վա ծու թյու նը»13:

Կարևոր է նաև ընդգ ծել, որ ի րա վուն քի
ձևե րի հիե րար խիան, ինչ պես նաև դրանց հա -
մա կարգ վա ծու թյու նը, օբ յեկ տի վո րեն անհ րա -
ժեշտ են ինչ պես ռու սա կան, այն պես նաև այլ
ցան կա ցած ի րա վա կան հա մա կար գի հա մար՝
դրա պահ պան ման, զար գաց ման և արդ յու նա -
վետ գործ ման հա մար: Ա ռանց դրա չկա և չի
կա րող լի նել որևէ ի րա վա կան հա մա կարգ, իսկ
միա ժա մա նակ որևէ կար գա վոր վա ծու թյուն հա -
սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն նե րում, ինչն էլ
օբ յեկ տիվ անհ րա ժեշտ է ցան կա ցած հա սա րա -
կու թյան և պե տու թյան նոր մալ զար գաց ման
հա մար՝ նե րա ռե լով, ի հար կե, նաև ռու սա կա նը:

Տե սա կան-մե թո դա բա նա կան և գործ նա -
կան առու մով ժա մա նա կա կից ազ գա յին ի րա -
վուն քի աղբ յուր նե րի հե տա զո տու թյան գոր ծըն -
թա ցում կարևոր նշա նա կու թյուն ու նեն դրանց
զար գաց ման հիմ նա կան մի տում նե րի բա ցա -
հայ տու մը և դի տար կու մը, մաս նա վո րա պես ժա -
մա նա կա կից ազ գա յի ն ի րա վուն քի աղբ յուր նե -
րի ընդ լայն ման և դրանց դե րի ու ժե ղաց ման
մի տում նե րը:

Միա ժա մա նակ նկատ վում է երկ րում շու -
կա յա կան հա րա բե րու թյուն նե րի զար գաց մա նը
զու գա հեռ ներ պե տա կան պայ մա նագ րա յին ակ -
տե րի, ՀՀ մի ջազ գա յին պայ մա նագ րե րի, լո կալ
ի րա վա կան ակ տե րի, ո րը պաշ տո նա պես ի րա -
վուն քի աղբ յուր չի ըն դուն վում, սա կայն ի րա -
կա նում գո յու թյուն ու նի և գոր ծում է նման դա -
տա կան պրակ տի կա յի (նա խա դե պի) ո րա կով,
գործ նա կան շրջա նա ռու թյան ա վան դույթ նե րի
կար գա վո րիչ դե րի և նշանակության աճ:
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ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ

Բ նա պահ պա նա կան անվ տան գու թյան պա -
հանջ նե րի կա տար ման գոր ծըն թա ցը գտնվում
է ա նընդ հատ զար գաց ման մեջ և կախ ված է
բազ մա թիվ դրա կան և բա ցա սա կան հան գա -
մանք նե րից։ Է կո լո գիա կան վտան գի սպառ նա -
լիք նե րի հետ կա րե լի է պայ քա րել միայն հա մա -
տեղ կա ռա վար ման և բազ մա կող մա նի գոր ծո -
ղու թյուն նե րի և մե խա նիզմ նե րի ճա նա պար հով:

Օ. Ս. Կոլ բա սո վը գրում է. «Պատ մա կա նո -
րեն պետք է փոխ վեն բնու թյան պահ պա նու -
թյան խնդիր նե րը և բո վան դա կու թյու նը, բայց
հա մա կարգ ված աշ խա տան քի անհ րա ժեշ տու -
թյու նը, որն ուղղ ված է հա սա րա կու թյան զար -
գաց ման և բ նա կան մի ջա վայ րի միջև ներ դաշ -
նա կու թյան պահ պան մա նը, մնում է հա վերժ»1։ 

Ի րա վունք նե րի ճա նա չու մը խթա նու մ է քա -
ղա քա ցի նե րի ի րա վա գի տակ ցու թյան, բնա պահ -
պա նա կան ի րա զե կու թյան և մ շա կույ թի ա ճին,
պե տու թյան գոր ծու նեու թյա նը այս ո լոր տում,
քա նի որ բա րեն պաստ մի ջա վայ րի ի րա վուն քի
ի րա ցու մը, այլ բնա պահ պա նա կան ի րա վունք -
ներ են թադ րում են հա մա պա տաս խան վարք
պա հան ջե լու կա րո ղու թյուն ա ռա ջին հեր թին՝
պե տա կան   մար մին նե րից, ինչ պես նաև նպաս -
տում է քա ղա քա ցի նե րի ներգ րավ մա նը շրջա -
կա մի ջա վայ րի պահ պա նու թյան գոր ծում2:

Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան Սահ մա -
նադ րու թյան 10-րդ հոդ վա ծում նշված էր. «Պե -
տու թյու նը ա պա հո վում է շրջա կա մի ջա վայ րի
պահ պա նու թյու նը և վե րա կանգ նու մը, բնա կան
պա շար նե րի ող ջա միտ օգ տա գոր ծու մը», իսկ
48-րդ հոդ վա ծում նա խա տես ված էր «տնտե -
սա կան, սո ցիա լա կան և մ շա կու թա յին ո լորտ -
նե րում պե տու թյան հիմ նա կան խնդիր ներն են
ի րա կա նաց նել ներ կա և ա պա գա սե րունդ նե րի

բնա պահ պա նա կան անվ տան գու թյունն ա պա -
հո վող քա ղա քա կա նու թյուն»3:

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյուն ա ռա ջին ան գամ
ներ մուծ վել էր «բնա պահ պա նա կան անվ տան -
գու թյուն» տեր մի նը և հան դի սա նում էր պե տու -
թյան քա ղա քա կա նու թյան հիմ նա կան ուղ ղու -
թյուն նե րից մե կը: 

Հա յաս տա նի  Հան րա պե տու թյան Սահմանա -
դրու թյան 12-րդ հոդ վա ծում ամ րագր ված է.

1. «Պե տու թյու նը խթա նում է շրջա կա մի -
ջա վայ րի պահ պա նու թյու նը, բա րե լա վու -
մը և վե րա կանգ նու մը, բնա կան պա -
շար նե րի ող ջա միտ օգ տա գոր ծու մը՝ ղե -
կա վար վե լով կա յուն զար գաց ման
սկզբուն քով և հաշ վի առ նե լով պա տաս -
խա նատ վու թյունն ա պա գա սե րունդ նե -
րի առջև:

2. Յու րա քանչ յուր ոք պար տա վոր է հոգ
տա նել շրջա կա մի ջա վայ րի պահ պա -
նու թյան մա սին»4: 

Կա յուն զար գաց ման սկզբուն քի նա խա տե -
սու մը Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան Սահ -
մանդ րու թյու նում շատ կարևոր է, քա նի որ 2016
թվա կա նի հուն վա րի 1-ից պաշ տո նա պես ու ժի
մեջ մտան «Կա յուն զար գաց ման 2030 օ րա -
կար գում» նե րառ ված կա յուն զար գաց ման 17
նպա տակ ներն՝ ըն դուն ված աշ խար հի երկր նե -
րի ա ռաջ նորդ նե րի կող մից 2015թ. սեպ տեմ բե -
րին կա յա ցած ՄԱԿ-ի պատ մա կան գա գաթ նա -
ժո ղո վի ժա մա նակ: Նպա տակ նե րի մեջ նե րառ -
ված են նաև կլի մա յի փո փո խու թյան և շր ջա կա
մի ջա վայ րի հետ կապ ված խնդիր նե րը: Կա յուն
զար գաց ման նպա տակ ներն ի րա վա բա նո րեն
պար տա դիր չեն, կա ռա վա րու թյուն նե րից ակն -
կալ վում է ստանձ նել հանձ նա ռու թյուն ներ և
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մշա կել ազ գա յին ծրագ րեր այդ 17 նպա տակ նե -
րին հաս նե լու հա մար5: 

Իսկ ինչ վե րա բե րում է պե տու թյան քա ղա -
քա կա նու թյան հիմ նա կան նպա տակ նե րին, ա -
պա 86-րդ հոդ վա ծում լիո վին բա ցա կա յում է
բնա պահ պա նա կան անվ տան գու թյան ա պա հո -
վու մը: 

Ու սում նա սի րե լով ՌԴ Սահ մանադ րու թյու -
նը, տես նում ենք, որ քա ղա քա ցի նե րի է կո լո -
գիա կան ի րա վունք նե րի ա պա հով մանն ուղղ -
ված մի ջո ցա ռում նե րի ի րա կա նաց ման խնդի րը
մտնում է Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյան Կա ռա -
վա րու թյան ի րա վա սու թյան մեջ: Իր սահ մա -
նադ րա կան ամ րագ րումն այդ դրույ թը գտնում
է Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյան Սահ մա նադ րու -
թյան 114-րդ հոդ վա ծի ա ռա ջին մա սում, ո րի
հա մա ձայն` Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյան Կա ռա -
վա րու թյունն ա պա հո վում է Ռու սաս տա նի Դաշ -
նու թյու նում է կո լո գիա կան ո լոր տում միաս նա -
կան պե տա կան քա ղա քա կա նու թյան անց կա -
ցու մը: Նշ ված հոդ վա ծի հա մա ձայն` Ռու սաս -
տա նի Դաշ նու թյան Կա ռա վա րու թյունն ի րա կա -
նաց նում է քա ղա քա ցի նե րի ի րա վունք նե րի և
ա զա տու թյուն նե րի ա պա հով ման մի ջո ցա ռում -
ներ, ուր մտնում է նաև նշված ի րա վուն քը6:

Հու նաս տա նի Հան րա պե տու թյան Սահ մա -
նադ րու թյան մեջ ամ րագր ված է, որ «Շր ջա կա և
մ շա կու թա յին մի ջա վայ րի պահ պա նու թյու նը հան -
դի սա նում է պե տու թյան պար տա կա նու թյու նը:
Վեր ջինս դրա պահ պա նու թյան նպա տակ նե րով
հա տուկ ա պա հո վու թյան և պատ ժիչ մի ջոց ներ է
ձեռք առ նում: Օ րեն քը կա նոն ներ է սահ մա նում
ան տառ նե րի և ան տա ռա ծածկ տա րածք նե րի
ընդ հան րա պես պահ պա նու թյան հա մար:

Ար գել վում է փո փո խել պե տու թյա նը պատ -
կա նող ան տառ նե րի և ան տա ռա ծածկ տա րածք -
նե րի օգ տա գործ ման կար գը, բա ցի ազ գա յին
տնտե սու թյան շա հե րի և պե տու թյան այլ նպա -
տակ նե րի հա մար դրանց գյու ղատն տե սա կան
օգ տա գործ ման հա մար»7։

Խոր վա թիա յի Հան րա պե տու թյան Սահ մա -
նադ րու թյան 69-րդ հոդ վա ծում նշվում է, որ
«յու րա քանչ յուր ոք ու նի ա ռողջ կեն սա կերպ վա -
րե լու ի րա վունք։ Պե տու թյու նը ա պա հո վում է
ա ռողջ շրջա կա մի ջա վայր ու նե նա լու քա ղա քա -
ցու ի րա վուն քը»:

Քա ղա քա ցի նե րը, պե տա կան հան րա յին և
տն տե սա կան մար մին նե րը և միա վո րում նե րը
պար տա վոր են ի րենց ի րա վա սու թյան սահ -
ման նե րում հա տուկ հո գա տա րու թյուն ցու ցա -
բե րել մարդ կանց ա ռող ջու թյան, բնու թյան և
շր ջա կա մի ջա վայ րի պահ պա նու թյան նկատ -
մամբ»8: 

Բուլ ղա րիա յի Հան րա պե տու թյան Սահ մա -
նադ րու թյան 15-րդ հոդ վա ծում ամ րագր ված է,
որ «Բուլ ղա րիա յի Հան րա պե տու թյու նը ա պա -
հո վում է շրջա կա մի ջա վայ րի պահ պա նու թյու -
նը և վե րար տադ րու թյու նը, կեն դա նի բնու թյան
և դրա զա նա զա նու թյան պահ պա նու մը և երկ -
րի բնա կան հարս տու թյուն նե րի և ռե սուրս նե րի
խե լա միտ օգ տա գոր ծու մը», իսկ 55-րդ հոդ վա -
ծում` «Քա ղա քա ցի նե րը ու նեն ա ռողջ և բա րեն -
պաստ շրջա կա մի ջա վայ րի ի րա վունք` սահ -
ման ված ստան դարտ նե րին և նորմ ե րին հա -
մա պա տաս խան: Նրանք պար տա վոր են խնա -
յել շրջա կա մի ջա վայ րը»9:

Ու սում նա սի րե լով մի շարք պե տու թյուն նե -
րի սահ մանդ րու թյուն ներ, տես նում ենք, որ պե -
տու թյուն նե րի պար տա կա նու թյուն նե րի շար քում
պար տա դիր նե րառ ված է շրջա կա մի ջա վայ րի
և բ նա պահ պա նա կան անվ տան գու թյան ա պա -
հով ման պահ պա նու թյու նը: 

Ուս տի գտնում ենք, որ ա վե լի քան անհ -
րա ժեշտ է Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան
Սահ մա նադ րու թյան 86-րդ  ամ րագր ված պե -
տու թյան քա ղա քա կա նու թյան հիմ նա կան նպա -
տակ նե րի մեջ նե րա ռել նաև «բնա պահ պա նա -
կա նանվ տան գու թյան ա պա հո վու մը»:

Սահ մա նադ րու թյան հա մա ձայն, ան ձը, նրա
ի րա վունք ներն ու ա զա տու թյուն նե րը բարձ րա -
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գույն ար ժե ք են, և դրանց ճա նա չու մը, պահ -
պա նու մը և պաշտ պա նու թյու նը պե տու թյան
պար տա կա նու թյունն է: Բ նա պահ պա նա կան օ -
րենսդ րու թյան ա ռաջ նա յին խնդիր նե րից մե կը
շրջա կա մի ջա վայ րի պաշտ պա նու թյան ո լոր -
տում մար դու ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն -
նե րի ա պա հո վումն է10:

Բ նա պահ պա նա կան անվ տան գու թյան և
բա րեն պաստ շրջա կա մի ջա վայր ու նե նա լու ի -
րա վուն քի սահ մա նադ րաի րա վա կան ե րաշ խիք -
նե րին վե րա բե րում են.

 ա ռա ջին հեր թին` ի րա վա կան ինս տի -
տուտ նե րի սահ մա նու մը, ո րոնք բա զա -
յին են հան դի սա նում տվյալ ի րա վուն քի
ի րա վա բա նա կան պաշտ պա նու թյան բո -
լոր ե րաշ խիք նե րի հա մար,

 երկ րոր դը` «բնա պահ պա նա կան անվ -
տան գու թյուն» հաս կա ցու թյան, է կո լո -
գիա կան ի րա վունք նե րի և դրանց ի րա -
կա նաց ման ե րաշ խիք նե րի սահ մա նադ -
րա կան ամ րագ րու մը,

 եր րոր դը` պե տա կան իշ խա նու թյան մար -
մին նե րի կող մից մար դու ի րա վունք նե -
րը պաշտ պա նե լու կոչ ված պե տա կան
մար մին նե րի գոր ծու նեու թյան նկատ -
մամբ վե րահս կո ղու թյան ա պա հո վու մը:

Մար դու և քա ղա քա ցու ի րա վունք նե րին
հետևե լը նշա նա կում է մի կող մից` մար դու և
քա ղա քա ցու ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն -
նե րի հա մար անհ րա ժեշտ բո լոր պայ ման նե րի
ստեղ ծում, մյուս կող մից` այդ ի րա վունք նե րը
և ա զա տու թյուն նե րը ոտ նա հա րող կամ խախ -
տող ցան կա ցած գոր ծո ղու թյուն նե րից ձեռն -
պա հու թյու նը: Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան
օ րենսդ րու թյամբ նա խա տես ված շրջա կա մի -
ջա վայ րի պահ պա նու թյան և ռա ցիո նալ բնօգ -
տա գործ ման ա պա հով ման յու րա քանչ յուր մի -
ջո ցա ռում` է կո լո գիա կան նոր մա վո րում, շրջա -
կա մի ջա վայ րի վրա ազ դե ցու թյան գնա հա -
տում, է կո լո գիա կան փոր ձաքն նու թյուն, սեր -
տի ֆի կա ցիա, աու դիտ, շրջա կա մի ջա վայ րի
վի ճա կի դի տար կում, վե րահս կո ղու թյուն և այլն,
ի րա կա նաց նում է միայն ի րեն հա տուկ գոր -

ծա ռույթ ներ այս գոր ծու նեու թյան մե խա նիզ -
մում:

Գոր ծու նեու թյան վե րոնշ յալ բո լոր տե սակ -
նե րը կոչ ված են ա պա հո վե լու բա րեն պաստ
շրջա կա մի ջա վայ րի և բ նա պահ պա նա կան անվ -
տան գու թյան ի րա վուն քը:

Բ նա պահ պա նու թյան անվ տան գու թյան ո -
լոր տում օ րի նաս տեղծ գոր ծու նեու թյան հետ
կապ ված նշենք, որ Հա յաս տա նի Հան րա պե -
տու թյան Ազ գա յին ժո ղո վի մշտա կան հանձ նա -
ժո ղով նե րից մեկն էլ հան դի սա նում է Տա րած -
քա յին կա ռա վար ման, տե ղա կան ինք նա կա ռա -
վար ման, գյու ղատն տե սու թյան և բ նա պահ պա -
նու թյան հար ցե րի հանձ նա ժո ղո վը, ո րի գոր -
ծու նեու թյան ո լորտ նե րի մեջ նե րառ ված է շրջա -
կա մի ջա վայ րի պահ պա նու թյու նը և կա յուն զար -
գա ցում և այդ ո լորտ նե րը կար գա վո րող օ րենք -
ներ։ Մշ տա կան հանձ նա ժո ղով ներն ստեղծ վում
են օ րենք նե րի նա խագ ծե րի, Ազ գա յին ժո ղո վի
ի րա վա սու թյան մեջ մտնող այլ հար ցե րի նախ -
նա կան քննարկ ման եւ դրանց վե րա բեր յալ Ազ -
գա յին ժո ղով եզ րա կա ցու թյուն ներ ներ կա յաց -
նե լու, ինչ պես նաեւ խորհր դա րա նա կան վե -
րահս կո ղու թյուն ի րա կա նաց նե լու հա մար11: 

Ու սում նա սի րե լով բնա պահ պա նու թյան ան -
վտան գու թյան ո լոր տին վե րա բե րող ի րա վա -
կան ակ տե րը նշենք, որ նա խա տես վում էր «է -
կո լո գիա կան քա ղա քա կա նու թյան մա սին» ՀՀ
օ րեն քի ըն դու նու մը, ո րը դեռևս չի ըն դուն վել,
ինչ պես նաև կար ծում ենք, որ անհ րա ժեշտ է
«բնա պահ պա նա կան անվ տան գու թյուն» հաս -
կա ցու թյան և դրա ա պա հով ման սկզբունք նե րի
հստակ ձևա կեր պու մը և բ նո րոշ ման ներ մու ծու -
մը երկ րի օ րենսդ րա կան բա զա, նաև բնա պահ -
պա նա կան օ րենսդ րու թյան գոր ծո ղու թյան մե -
խա նիզմ նե րի վեր լու ծու թյու նը և գոր ծու նեու -
թյան կոնկ րետ ո լորտ նե րում բնա պահ պա նա -
կան անվ տան գու թյան ա պա հով ման պա հանջ -
ներ պա րու նա կող նոր մե րի կա տա րե լա գործ -
մանն ուղղ ված ա ռա ջարկ նե րի մշա կու մը:

Բ նա պահ պա նա կան անվ տան գու թյան ո -
լոր տում ի րա վա սու թյուն ներ ի րա կա նաց նող գոր -
ծա դիր իշ խա նու թյան մար մին ներ են հան դի -
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10 Տե՛ս Экологическое право: учебник / под ред. С. А. Боголюбова. – Э40 2-е изд., перераб. и доп. – М.: Издательство
Юрайт; ИД Юрайт, 2011. էջ 70. հղումը http://lib.maupfib.kg/wp-content/uploads/YEkologicheskoe-pravo2.pdf:

11 Տե՛ս Հայաստանի Հանրապետության սահամանադրական օրենքը Ազգային ժողովի կանոնակարգ, հոդված 10,
ընդունվել է 16.12.2016թ.:



սա նում ա ռա ջին հեր թին` Հա յաս տա նի Հան -
րա պե տու թյան Կա ռա վա րու թյու նը, նա խա րա -
րու թյուն նե րը`  Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան
Շր ջա կա մի ջա վայ րի նա խա րա րու թյունը, ինչ -
պես նաև Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան Ար -
տա կարգ ի րա վի ճակ նե րի նա խա րա րու թյու նը,
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան Ա ռող ջա պա -
հու թյան նա խա րա րու թյու նը։ ՀՀ պե տա կան կա -
ռա վար ման հա մա կար գի մար մին նե րի մա սին
ՀՀ օ րեն քում կա ռա վա րու թյան են թա կա մար -
մին նե րի մեջ 4-րդ հոդ վա ծում նշված է Բ նա -
պահ պա նու թյան և ըն դեր քի տես չա կան մար -
մի նը, իսկ 6-րդ հոդ վա ծում նա խա րա րու թյան
են թա կա մար մին նե րում` Ջ րա յին կո մի տեն և
Ան տա ռա յին կո մի տեն12:

Բ նու թյան պահ պա նու թյան մա սին Հա յաս -
տա նի Հան րա պե տու թյան օ րենսդ րու թյան հի -
մունք ներ ըն դու նե լու մա սին ՀՀ Գեր ագույն
խորհր դի ո րոշ ման մեջ հստակ նե րառ ված էին
պե տու թյան պար տա կա նու թյուն նե րը բնու թյան
պահ պա նու թյան ո լոր տում, բնու թյան պահ պա -
նու թյան ա պա հով ման տնտե սա կան մե խա նիզ -
մը, ինչ պես նաև նշված էր «պե տա կան է կո լո -
գիա կան հսկո ղու թյան խնդիրն է ա պա հո վել
բնա պահ պա նա կան օ րենսդ րու թյան պա հանջ -
նե րի կա տա րու մը բո լոր պե տա կան մար մին նե -
րի, ձեռ նար կու թյուն նե րի, կազ մա կեր պու թյուն -
նե րի, պաշ տո նա տար ան ձանց, քա ղա քա ցի նե -
րի կող մից:

Բ նա պահ պա նա կան օ րենսդ րու թյան
ճշգրիտ և միա տե սակ կա տար ման նկատ մամբ
բարձ րա գույն հսկո ղու թյունն ի րա կա նաց նում է
է կո լո գիա կան դա տա խա զու թյու նը: Բ նա կան մի -
ջա վայ րի պահ պա նու թյան նկատ մամբ հսկո -
ղու թյունն ի րա կա նաց նում է նաև հան րա պե -
տու թյան գլխա վոր սա նի տա րա կան բժիշ կը և
է կոոս տի կա նու թյու նը»13: 

Գտ նում ենք, որ ա ռան ձին ու շադ րու թյուն
պետք է դարձ նել բնա պահ պա նա կան անվ տան -
գու թյան ա պա հով ման տնտե սա կան բա ղադ -
րի չին, քա նի որ բնա պահ պա նա կան ճգնա ժա -
մից դուրս գա լը հնա րա վոր է միայն շրջա կա
մի ջա վայ րի պահ պա նու թյան գո յու թյուն ու նե -

ցող տնտե սա կան մե խա նիզ մի ուղղ ման մի ջո -
ցով:

Մար դու և քա ղա քա ցու ի րա վունք նե րի
պաշտ պա նու թյու նը նա խա տե սում է դա տա կան
և վար չա կան մար մին նե րի գոր ծո ղու թյուն ներ,
ո րոնք ուղղ ված են խախտ ված ի րա վուն քի վե -
րա կանգն մա նը և խախտ ման թույլ չտա լուն:

Քն նարկ վող ի րա վուն քի ա ռա վել արդ յու -
նա վետ ե րաշ խիք նե րից մե կը հան դի սա նում է
դա տա րա նը, ո րի խնդի րը կա յա նում է կա մա -
յա կա նու թյան ցան կա ցած ար տա հայ տու թյուն -
նե րից մար դու ի րա վունք նե րի, ա զա տու թյուն -
նե րի և օ րի նա կան շա հե րի պաշտ պա նու թյան
մեջ: 

ՀՀ Ք րեա կան օ րենսգր քի 10-րդ բաժ նի 27-
րդ գ լու խը նվիր ված է «Շր ջա կա մի ջա վայ րի
դեմ ուղղ ված հան ցա գոր ծու թյուն նե րին», ո րը
ամ փոփ ված է 281-298-րդ հոդ ված նե րում։ Վար -
չա կան ի րա վա խախ տում նե րի վե րա բեր յալ օ -
րենսգր քում է կո լո գիա կան ի րա վա խախ տում -
նե րը նե րառ ված են 5-րդ, 6-րդ, 7-րդ, 8-րդ, 9-
րդ, 14-րդ գ լուխ նե րում։

ՀՀ Սահ մանդ րու թյան 61-րդ հոդ վա ծում
ամ րագր ված է, որ «յու րա քանչ յուր ոք ու նի իր
ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի արդ յու նա -
վետ դա տա կան պաշտ պա նու թյան ի րա վունք:

Յու րա քանչ յուր ոք, Հա յաս տա նի Հան րա -
պե տու թյան մի ջազ գա յին պայ մա նագ րե րին հա -
մա պա տաս խան, ու նի իր ի րա վունք նե րի և ա -
զա տու թյուն նե րի պաշտ պա նու թյան խնդրով
մար դու ի րա վունք նե րի և ա զա տու թյուն նե րի
պաշտ պա նու թյան մի ջազ գա յին մար մին ներ դի -
մե լու ի րա վունք»14: 

Յու րա քանչ յուր ոք, սահ մա նադ րու թյամբ
կամ օ րեն քով ի րեն վե րա պահ ված հիմ նա րար
խախտ ման դեպ քում, ու նի ներ պե տա կան ի -
րա վա սու ատ յան նե րի կող մից արդ յու նա վետ
պաշտ պա նու թյան ի րա վունք15:

2001թ. Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նը
դար ձավ Եվ րո պա յի խորհր դի ան դամ։ Միա -
նա լով Մար դու ի րա վունք նե րի և հիմ նա րար ա -
զա տու թյուն նե րի մա սին եվ րո պա կան կո վեն -
վե ցիա յին, Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նը
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12 Տե՛ս ՀՀ պետական կառավարման համակարգի մարմինների մասին ՀՀ օրենք ընդունված է 2018թմարտի 23-ին:
13 Տե՛ս Բնության պահպանության մասին Հայաստանի Հնարապետության օրենսդրության հիմունքներ ընդունելու

մասին ՀՀ Գերգույն խորհրդի որոշում 09.07. 1991թ.,ուժը կորցրել է 04.01.2007թ.-ին:
14 Տե՛սՀՀ Սահմանադրություն, 2015 թվականի փոփոխություններով:
15 Տե՛սՄարդու իրավունքների համընդհանուր հռչակագիր 10.12.1948թ., հոդված8:
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ստանձ նեց Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա -
կան դա տա րա նի ի րա վա զո րու թյան ճա նաչ ման
հետ կապ ված մի շարք պար տա վո րու թյուն ներ։
Մաս նա վո րա պես պետք է ա պա հո վեր Հա յաս -
տա նի Հան րա պե տու թյան ներ պե տա կան օ -
րենսդ րու թյան հա մա պա տաս խա նու թյու նը Եվ -
րո պա կան կոն վեն ցիա յի պա հանջ նե րին, ինչ -
պես նաև պետք էր մշա կեր և ըն դու ներ օ րենսդ -
րա կան այն պի սի կա ռու ցա կար գեր, որ պես զի
կա տար վեին Հայաս տա նի Հան րա պե տու թյան
դեմ կա յաց րած վճիռ նե րը։ Թեև Մար դու ի րա -
վունք նե րի և հիմ նա րար ա զա տու թյուն նե րի մա -
սին եվ րո պա կան կո վեն վե ցիա յում չկա հստակ
ամ րագր ված ա ռողջ շրջա կա մի ջա վայր ու նե -
նա լու ի րա վունք, մար դու ի րա վունք նե րի Եվ րո -
պա կան դա տա րա նը շրջա կա մի ջա վայ րի հետ
կապ ված 300 գոր ծե րում կա յաց րել է ո րո շու -
մեր, ո րոնք շատ մեծ փո փո խու թյուն ներ են ա -
ռա ջաց րել Եվ րո պա յի խորհր դի ան դամ շատ
պե տու թյուն նե րի քա ղա քա կա նու թյան և պ րակ -
տի կա յի մեջ։

Ինչ պես նշում է Բ. Ս. Էբ զե յե վը. «պե տու -
թյուն նե րի կող մից մի ջազ գա յին ստան դարտ -
նե րի ըն կալ ման արդ յուն քում բուն մարդ հաս -
կա ցու թյու նը միջ պե տա կան ի րա վուն քում ևս
ձեռք է բե րում ի րա վա կան բնույթ և մատ նան -
շում է տվյալ պե տու թյան քա ղա քա ցի նե րին,
ինչ պես նաև օ տա րերկ րա ցի նե րին և քա ղա քա -
ցիու թյուն չու նե ցող ան ձանց, ո րոնք գտնվում
տվյալ պե տու թյան տա րած քում: Իսկ մար դու ի -
րա վունք նե րը դրանք այն պի սի ի րա վունք ներ
են, ո րոն ցով օժտ ված է յու րա քանչ յուր մարդ`
ան կախ իր քա ղա քա ցիա կան պատ կա նե լու թյու -
նից»: Ինչ վե րա բե րում է բա րեն պաստ շրջա կա
մի ջա վայր ու նե նա լու մար դու ի րա վուն քին, ա -
պա օբ յեկտ նե րի շրջա նա կը, ո րոնց վրա այն
տա րած վում է, զգա լիո րեն ա վե լի լայն է, այդ ի -
րա վուն քին հետևելն իր մեջ նե րա ռում է նաև

այլ ժո ղո վուրդ նե րի է կո լո գիա կան շա հե րը հար -
գե լը` շրջա կա մի ջա վայ րի ո լոր տում մի ջազ գա -
յին ստան դարտ նե րին հա մա պա տաս խան16:

Բ նա պահ պա նա կան խն դիր ներ լու ծե լու հա -
մա ր անհ րա ժեշ տ են այն պի սի հ նա րա վո րու -
թյուն ներ, ինչ պի սիք են` տնտե սա կան, տեխ նի -
կա կան, ի րա վա կան, ին ժե նե րա կան, գի տա -
կան, մշա կու թա յին, քա ղա քա կան, մի ջազ գա -
յին և այլն17:

Քա նի որ, ժա մա նա կա կից պե տու թյան բնա -
պահ պա նա կան խնդիր նե րի շար քում կա ինչ -
պես ներ քին, այն պես էլ ար տա քին սպառ նա -
լիք նե րի կան խար գե լում, դրա բնա պահ պա նա -
կան գոր ծու նեու թյու նը պետք է ու սում նա սիր վի
այս գոր ծա ռույ թի գլո բալ «ներ քին-ար տա քին»
բո վան դա կու թյան ձևա վոր ման տե սանկ յու նից18: 

Ամ փո փե լով, կա րող ենք նշել, որ անհ րա -
ժեշտ է բնա պահ պա նա կան անվ տան գու թյան
ա պա հով ման ի րա վա կան, նոր մա տիվ, կազ մա -
կերպ չա մե թո դա բա նա կան, գի տա տեխ նի կա -
կան և տե ղե կատ վա կան բա զա յի ձևա վո րում:
«Է կո լո գիա կան քա ղա քա կա նու թյան մա սին»
ՀՀ օ րեն քի ըն դու նում, «բնա պահ պա նա կան
անվ տան գու թյուն» հաս կա ցու թյան և դրա ա -
պա հով ման սկզբունք նե րի հստակ ձևա կեր պում
և բ նո րոշ ման ներ մու ծում երկ րի օ րենսդ րա կան
բա զա: Ինչ պես նաև ՀՀ Սահ մանդ րու թյու նում
նե րա ռել «բնա պահ պա նա կան անվ տան գու թյան
ո լոր տում ա պա հո վող քա ղա քա կա նու թյու նը»:
Հա տուկ ու շադ րու թյուն պետք է դարձ նել բնա -
պահ պա նա կան անվ տան գու թյան ա պա հով ման
տնտե սա կան բա ղադ րի չին: Բ նա պահ պա նա -
կան անվ տան գու թյան ա պա հով ման հար ցե րով
մի ջազ գա յին հա մա գոր ծակ ցու թյան ի րա կա նա -
ցում, է կո լո գիա կան խնդիր նե րի լուծ ման հա -
մար ներդ րում նե րի և բ յու ջե տա յին մի ջոց նե րի
գրավ մանն ուղղ ված մի ջազ գա յին ծրագ րե րի ի -
րա կա նա ցում:
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Հայ ժո ղովր դի դա րա վոր պատ մու թյունն
առ հա սա րակ, և Հա յաս տա նի եր րորդ Հան րա -
պե տու թյան գո յու թյան ողջ ըն թաց քը հատ կա -
պես ա պա ցու ցել են մեր ինք նու թյան պահ պան -
ման և ան կա խու թյան պաշտ պա նու թյան գոր -
ծում զին ված ու ժե րի կարևո րու թյու նը: Ա ներկ -
բա է զին ված ու ժե րի թե՛ օ րենսդ րա կան, թե՛
գործ նա կան կազ մա կերպ վա ծու թյան ա պա հով -
ման անհ րա ժեշ տու թյու նը:

Դեռևս 1991 թվա կա նին հայ կա կան զին -
ված ու ժե րի կազ մա վոր ման գոր ծըն թա ցը տե -
ղի ու նե ցավ Հա յաս տա նի հա մար չա փա զանց
բարդ ի րա վի ճա կում և գ րե թե 30 տա րի է, ինչ
զին ված ու ժերն ա պա հո վում են Հա յաս տա նի
Հան րա պե տու թյան պաշտ պա նու թյու նը, ան -
վտան գու թյու նը, տա րած քա յին ամ բող ջա կանու -
թյու նը և սահ ման նե րի ան ձեռնմ խե լիու թյու նը:

Ցա վոք սրտի, Հա յաս տա նի եր րորդ Հան -
րա պե տու թյու նը, շրջա պատ ված լի նե լով հայ
ազ գի գո յու թյան և ինք նու թյան պահ պան ման
դեմ պե տա կան մա կար դա կով քա րոզ ի րա կա -
նաց նող, ա տե լու թյուն տա րա ծող և շա րու նա -
կա բար ցե ղաս պան ռազ մա վա րու թյուն որ դեգ -
րած թշնա մա կան երկր նե րով, իր ձևա վոր ման
օր վա նից սկսած գտնվել է պա տե րազ մա կան
ի րա վի ճա կում: 

Թե՛ 1988 թվա կա նից սկսված՝ Ար ցա խի
ա զա տագր ման տա րի նե րին, թե՛ 2016 թվա -
կա նի ապ րի լին, թե՛ 2020 թվա կա նի սեպ տեմ -
բեր-նո յեմ բեր ա միս նե րին տե ղի ու նե ցած ի -
րա դար ձու թյուն ներն ա պա ցու ցե ցին մեր երկ -
րի հա մար զին ված ու ժե րի դերն ու նշա նա կու -
թյու նը: Այս ա ռու մով, բա ցի ռազ մա կան աս -
պեկտ նե րից, չա փա զանց կարևոր է ո լոր տա -
յին օ րենսդ րու թյան դի նա միկ զար գաց ման ա -
պա հո վու մը, առ կա խնդիր նե րի վեր հա նումն
ու վե րա ցու մը:

Սույն հոդ վա ծով անդ րա դառ նա լու ենք այն -
պի սի մի կարևոր խնդրի, ինչ պի սին է կա մա -

վոր հի մունք նե րով մար տա կան գոր ծո ղու թյուն -
նե րի մաս նակ ցու թյան մեկ նող ան ձանց կար -
գա վի ճա կի հստա կե ցու մը: 

Ինչ պես միշտ, այն պես էլ 2020 թվա կա նի
սեպ տեմ բե րի-նո յեմ բեր ա միս նե րին Հա յաս տա -
նի և Ար ցա խի Հան րա պե տու թյուն նե րի դեմ
ադր բե ջա նա կան կող մի սան ձա զեր ծած վայ րա -
գու թյուն նե րի և պա տե րազ մա կան բազ մա թիվ
հան ցա գոր ծու թյուն նե րով ու ղեկց վող մար տա -
կան գոր ծո ղու թյուն նե րի ըն թաց քում մեծ էր կա -
մա վոր հի մունք նե րով պա տե րազ մի դաշտ մեկ -
նե լու ցան կու թյուն հայտ նած քա ղա քա ցի նե րի
թի վը: Կա մա վոր հի մունք նե րով Հա յաս տա նի
Հան րա պե տու թյան զին ված պաշտ պա նու թյա -
նը մաս նակ ցու թյան գոր ծըն թա ցը պե տու թյունն
սկսեց օ րենսդ րո րեն կար գա վո րել և ո րո շա -
կիաց նել միայն 2020 թվա կա նին: Մաս նա վո -
րա պես, «Պաշտ պա նու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն -
քի 3-րդ հոդ վա ծի 9.1-րդ կե տով նա խա տես վեց
աշ խար հա զո րի ինս տի տու տը, ո րը քա ղա քա -
ցի նե րի կա մա վո րու թյան և տա րած քա յին
սկզբուն քով զին ված ու ժե րի գլխա վոր շտա բի
են թա կա յու թյամբ գոր ծող ստո րա բա ժա նում նե -
րի հա մա լիր է, ո րում ընդգրկ ված քա ղա քա ցի -
նե րը մաս նակ ցում են Հա յաս տա նի Հան րա պե -
տու թյան զին ված պաշտ պա նու թյա նը

Օ րեն քի 29.1-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ աշ -
խար հա զո րը Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան
վրա զին ված հար ձակ ման, դրա ան մի ջա կան
վտան գի առ կա յու թյան կամ ռազ մա կան գոր -
ծո ղու թյուն նե րի պայ ման նե րում Հա յաս տա նի
Հան րա պե տու թյան զին ված պաշտ պա նու թյա -
նը կա մա վո րու թյան սկզբուն քով քա ղա քա ցի -
նե րի մաս նակ ցու թյան հա մա կարգ է:

Նույն հոդ վա ծի 2-րդ մա սով սահ ման վե -
ցին աշ խար հա զո րի նպա տակ նե րը, ո րոնք են
1) Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան պաշտ պա -
նու թյա նը հա մընդ հա նուր և հա մազ գա յին բնույթ
հա ղոր դե լը. 2) հա կա ռա կոր դի դի վեր սիոն կամ
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ա հա բեկ չա կան կամ հե տա խու զա կան կամ հա -
տուկ օ պե րա ցիա նե րի ու ժե րի և այլ գոր ծո ղու -
թյուն նե րից Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան
տա րած քի, բնակ չու թյան և են թա կա ռուց վածք -
նե րի պաշտ պա նու թյան պլա նա վոր ված մի ջո -
ցա ռում նե րի ի րա կա նաց մանն ա ջակ ցու թյու նը.
3) Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան զին ված ու -
ժե րի և այլ զոր քե րի կի րառ ման, տա րած քա յին
կա ռա վար ման և տե ղա կան ինք նա կա ռա վար -
ման մար մին նե րի ու հա տուկ և կարևո րա գույն
նշա նա կու թյան օբ յեկտ նե րի կեն սա գոր ծու նեու -
թյան ա պա հով մանն ա ջակ ցու թյու նը:

Կաս կա ծից դուրս է կա մա վոր հի մունք նե -
րով հայ րե նի քի պաշտ պա նու թյա նը մաս նակ -
ցե լու ցան կու թյուն ու նե ցող ան ձանց հետ տար -
վող նա խա պատ րաս տա կան աշ խա տանք նե րը,
պաշտ պա նու թյա նը մաս նակ ցու թյու նը և պատ -
շաճ ղե կա վա րու մը հա մա կար գե լուն և օ րենսդ -
րո րեն կար գա վո րե լուն ուղղ ված պե տու թյան
գոր ծո ղու թյուն նե րի կարևո րու թյու նը: Այս պի սի
ինս տի տու տի ներդ րու մը թե պետ շատ կարևոր,
սա կայն չա փա զանց ու շա ցած գոր ծըն թաց էր,
բա ցի դրա նից, սահ ման ված կար գա վո րում նե -
րում առ կա են խնդիր ներ, ո րոնք ման րա մասն
ու սում նա սի րու թյան կա րիք ու նեն:

Այս պես, «Պաշտ պա նու թյան մա սին» ՀՀ
օ րեն քի 29.1-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սով նա խա -
տես վել է, որ աշ խար հա զո րի կի րա ռու մը նե րա -
ռում է` 1) մաս նակ ցու թյու նը Հա յաս տա նի Հան -
րա պե տու թյան սահ ման նե րի կամ հա կա ռա -
կոր դի հետ շփման գծի վտանգ ված հատ ված -
նե րի զին ված պաշտ պա նու թյա նը. 2) մաս նակ -
ցու թյու նը հա կա ռա կոր դի դի վեր սիոն կամ ա -
հա բեկ չա կան կամ հե տա խու զա կան կամ հա -
տուկ օ պե րա ցիա նե րի ու ժե րի և այլ գոր ծո ղու -
թյուն նե րի դեմ պայ քա րին. 3) մաս նակ ցու թյու -
նը հա տուկ և կարևո րա գույն նշա նա կու թյան
օբ յեկտ նե րի զին ված պաշտ պա նու թյա նը. 4)
մաս նակ ցու թյու նը զոր քե րի և բ նակ չու թյան
զանգ վա ծա յին տե ղա շար ժի կենտ րո նա կան եր -
թու ղի նե րի զին ված պահ պա նու թյա նը և պաշտ -
պա նու թյա նը. 5) մաս նակ ցու թյու նը քա ղա քա -
ցիա կան պաշտ պա նու թյա նը:

Աշ խար հա զո րա յի նի հա վա քագր ման հիմ -
քը նրա հետ կնքված պայ մա նա գիրն է, ին չից
հե տո աշ խար հա զո րա յի նին ամ րակց վում է զենք,
հատ կաց վում է զին վո րա կան հա մազ գեստ, և
աշ խար հա զո րա յի նը նշա նակ վում է հա մա պա -

տաս խան պաշ տո նի աշ խար հա զո րա յին շտա -
բի ղե կա վա րի (պե տի) հրա մա նով:

29.1-րդ հոդ վա ծի 13-րդ մա սով նա խա տես -
վում է, որ աշ խա տող աշ խար հա զո րա յին նե րի
պատ րաս տու թյան և կի րառ ման գոր ծըն թա ցի
վրա տա րած վում են Հա յաս տա նի Հան րա պե -
տու թյան աշ խա տան քա յին օ րենսգր քի 124-րդ
հոդ վա ծի 3-րդ և 4-րդ մա սե րի պա հանջ նե րը:
Աշ խար հա զո րա յին նե րը պատ րաս տու թյան և
կի րառ ման ըն թաց քում ա պա հով վում են անվ -
ճար սննդով` զին ծա ռա յող նե րի հա մար սահ -
ման ված կար գով:

Այս պի սով, թեև վե րը նշված կար գա վո -
րում նե րով կա մա վոր հի մունք նե րով զին ված
պաշտ պա նու թյան մաս նակ ցող ան ձանց նա -
խա պատ րաս տու թյան և գոր ծո ղու թյուն նե րի ըն -
թաց քը ո րո շա կիաց վեց և կար գա վոր վեց, սա -
կայն ա ռաջ է գա լիս նրանց կար գա վի ճա կի
հետ կապ ված հարց:

Օ րեն քով, փաս տո րեն, նա խա տես վել է, որ
աշ խար հա զո րա յին նե րը զին ծա ռա յող նե րի համար
սահ ման ված կար գով ա պա հով վում են ան վճար
սննդով, նրանց տրա մադր վում է զենք և զին վո -
րա կան հա մազ գեստ: Նույ նա կան կար գա վո րում
է նա խա տես վում նաև «Աշ խար հա զո րա յին նե րին
զեն քի ամ րակց ման և պահ պան ման կար գը, ինչ -
պես նաև աշ խար հա զո րա յի նի հետ կնքվող պայ -
մա նագ րի օ րի նա կե լի ձևը սահ մա նե լու մա սին»
Պաշտ պա նու թյան նա խա րա րի 2020 թվա կա նի
դեկ տեմ բե րի 21-ի թիվ 9-Ն հրա մա նով:

Աշ խար հա զո րա յին նե րը, բա ցի նշվա ծից,
զո րա հա վա քա յին զին վո րա կան ծա ռա յու թյուն
անց նող ան ձանց պես օգտ վում են աշ խա տան -
քա յին օ րենսդ րու թյամբ նա խա տես ված ե րաշ -
խի քից, այն է՝ ա զատ վում են աշ խա տան քա յին
պար տա կա նու թյուն նե րի կա տա րու մից` պահ -
պա նե լով աշ խա տա տե ղը (պաշ տո նը)։

Այ նուա մե նայ նիվ, նշված կար գա վո րում նե -
րից պարզ չէ, թե ինչ պի սի կար գա վի ճակ են ու -
նե նում աշ խար հա զո րա յին նե րը, ե թե ոչ խա -
ղաղ, ա պա գո նե ռազ մա կան դրու թյան և նրանց
կի րառ ման ըն թաց քում. արդ յոք նրանք հա վա -
սա րեց վում են զին ծա ռա յող նե րին, արդ յոք օգտ -
վում են զին ծա ռա յող նե րի հա մար օ րեն քով նա -
խա տես ված ե րաշ խիք նե րից և ար տո նու թյուն -
նե րից, վար ձատր վե լու են արդ յոք մար տա կան
գոր ծո ղու թյուն նե րին մաս նակ ցու թյան օ րե րի դի -
մաց, թե՝ ոչ, և այլն:
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2020 թվա կա նի հոկ տեմ բե րի 28-ին լրա -
ցում ներ կա տար վե ցին մի շարք օ րենք նե րում1,
սա կայն ո՛չ այդ օ րենք նե րը, ո՛չ Պաշտ պա նու -
թյան նա խա րա րի թիվ 9-Ն հրա մա նը վե րը շա -
րադր ված հար ցե րի պա տաս խան նե րը չեն պա -
րու նա կում:

Ու շագ րավ է նաև այն, որ «Պաշտ պա նու -
թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 15-րդ հոդ վա ծի 
3-րդ մա սի հա մա ձայն՝ զին ված ու ժե րը կազմ -
ված են զին վո րա կան կա ռա վար ման կենտ րո -
նա կան մարմ նից՝ զին ված ու ժե րի գլխա վոր
շտա բից, զին վո րա կան կա ռա վար ման այլ մար -
մին նե րից, զո րա միա վո րում նե րից, միա վո րում -
նե րից, զո րա տե սակ նե րից և զո րա մա սե րից,
զին վո րա կան հաս տա տու թյուն նե րից և զին վո -
րա կան այլ կազ մա վո րում նե րից: Պա տե րազ մի
կամ ռազ մա կան դրու թյան ժա մա նակ զին ված
ու ժե րի կազ մում ընդգրկ վում են նաև այլ զոր -
քե րը, քա ղա քա ցիա կան պաշտ պա նու թյան և
ար տա կարգ ի րա վի ճակ նե րի լիա զոր պե տա -
կան մարմ նի ու ժե րը: Զին ված ու ժե րի գլխա վոր
շտա բի են թա կա յու թյամբ գոր ծում է աշ խար -
հա զո րը:

Հոդ վա ծը թվար կում է այն մար մին նե րը, ո -
րոն ցից կազմ ված են զին ված ու ժե րը, նաև
նրանք, ո րոնք զին ված ու ժե րի կազ մում ընդգրկ -
վում են պա տե րազ մի կամ ռազ մա կան դրու -
թյան ժա մա նակ, այ նու հետև՝ ան ջա տե լով թվար -
կը վեր ջա կե տով, հոդ վա ծում նշվում է, որ զին -
ված ու ժե րի գլխա վոր շտա բի են թա կա յու թյամբ
գոր ծում է աշ խար հա զո րը: Տա ռա ցի նշա նա -
կու թյու նից ել նե լով՝ կա րե լի է ար ձա նագ րել, որ
աշ խար հա զո րը զին ված ու ժե րի կազ մի մեջ չի
մտնում, նույ նիսկ պա տե րազ մի կամ ռազ մա -
կան դրու թյան ժա մա նակ, այլ միայն հա մար -
վում է զին ված ու ժե րի կազ մի մեջ մտնող
գլխա վոր շտա բի են թա կա յու թյամբ գոր ծող
հա մա կարգ:

Աշ խար հա զո րա յին նե րի կար գա վի ճա կին
չի անդ րա դառ նում նաև «Զին վո րա կան ծա ռա -
յու թյան և զին ծա ռա յո ղի կար գա վի ճա կի մա -
սին» ՀՀ օ րեն քը, ո րի 5-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա -
սով նա խա տես վում է, որ զին վո րա կան ծա ռա -

յու թյան տե սակ ներն են 1) ժամ կե տա յի նը, 2)
պա հես տա զո րա յի նը և 3) զո րա հա վա քա յի նը:

Ժամ կե տա յին զին վո րա կան ծա ռա յու թյու -
նը բաղ կա ցած է պար տա դիր և պայ մա նագ րա -
յին զին վո րա կան ծա ռա յու թյուն նե րից2: Պա հես -
տա զո րա յին զին վո րա կան ծա ռա յու թյուն է հա -
մար վում պա հես տա զո րի պատ րաս տու թյան
շրջա նակ նե րում սույն օ րեն քով սահ ման ված
կար գով և ժամ կետ նե րում կազ մա կերպ ված
վար ժա կան հա վաք նե րի ժա մա նակ ի րա կա -
նաց վող ծա ռա յու թյու նը3: Զո րա հա վա քա յին զին -
վո րա կան ծա ռա յու թյուն է հա մար վում օ րեն քով
սահ ման ված դեպ քե րում հայ տա րար ված զո -
րա հա վա քի շրջա նակ նե րում զո րա հա վա քա յին
զո րա կո չի հի ման վրա կազ մա կերպ վող ծա ռա -
յու թյու նը4:

Օ րեն քի 72-րդ հոդ վա ծը նա խա տե սում է
նաև զին ծա ռա յող նե րին և զին ծա ռա յող նե րին
հա վա սա րեց ված ան ձանց, ին չով էլ ուղ ղա կիո -
րեն պայ մա նա վոր ված է այն ան ձանց շրջա նա -
կը, ով քեր օգտ վում են զին ծա ռա յող նե րի դրա -
մա կան և սո ցիա լա կան ա պա հո վու թյան ե րաշ -
խիք նե րից, և նշ ված հոդ վա ծով, կրկին, աշ -
խար հա զո րա յին նե րի հետ կապ ված որևէ կար -
գա վո րում նա խա տես ված չէ:

Այս պի սով, ստաց վում է, որ ան ձը կա մա -
վոր հի մունք նե րով ներգ րավ վում է զին ված
պաշտ պա նու թյան գոր ծին, ի րա կա նաց նում զին -
վո րա կան պար տա կա նու թյուն նե րից բխող գոր -
ծո ղու թյուն ներ, փաս տա ցի ի րա կա նաց նում ծա -
ռա յու թյուն, սա կայն դրան հա մար ժեք ի րա վունք -
նե րի վե րա բեր յալ ներ պե տա կան օ րենս դրու -
թյու նը կար գա վո րում ներ չի նա խա տե սում (բա -
ցի աշ խա տան քի պահ պա նու մը, զեն քով, հա -
մազ գես տով և անվ ճար սննդով ա պա հով վե լը):

Հաս կա նա լի է, որ խոս քը հատ կա պես վե -
րա բե րում է պա տե րազ մի կամ ռազ մա կան դրու -
թյան ժա մա նակ աշ խար հա զո րա յին նե րի ներգ -
րավ ման դեպ քե րին, քա նի որ հենց այդ ժա մա -
նակ է, որ կա մա վորն ի րա կա նաց նում է զին -
ծա ռա յո ղի գոր ծա ռույթ նե րին հա մար ժեք գոր -
ծո ղու թյուն ներ, և, ի հար կե, հաս կա նա լի է, որ
խա ղաղ ժա մա նակ աշ խար հա զո րա յին նե րին
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1 Լրացումներ կատարվեցին «Պաշտպանության մասին», «Տարածքային կառավարման մասին», «Տեղական ինքնա -
կա ռա վարման մասին» և «Երևան քաղաքում տեղական ինքնակառավարման մասին», ՀՀ օրենքներում:

2 Տե՛ս «Զինվորական ծառայության և զինծառայողի կարգավիճակի մասին» ՀՀ օրենք, հոդված 5, մաս 2:
3 Տե՛ս նույն հոդվածի 9-րդ մաս:
4 Տե՛ս նույն հոդվածի 10-րդ մաս:
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զին ծա ռա յող նե րին հա վա սա րեց նե լու գա ղա -
փարն էա պես կփո խեր այս ինս տի տու տի դերն
ու էու թյու նը, քա նի որ այդ պա րա գա յում այն
կհա վա սար վեր պայ մա նագ րա յին զին վո րա կան
ծա ռա յու թյա նը: 

Զին ված ու ժե րի ան դամ նե րի ի րա վունք նե -
րի մա սին Եվ րո պա յի խորհր դի Նա խա րար նե րի
կո մի տեի թիվ CM/Rec(2010)4 հանձ նա րա րա կա -
նի բա ցատ րա կան հու շագ րի «Մեկ նա բա նու թյուն -
ներ» բաժ նում «Զին ծա ռա յող» եզ րույ թը սահ մա -
նե լիս նշվում է, որ զին ծա ռա յող նե րի հա րա բե -
րու թյուն նե րը զին ված ու ժե րի հետ տար բեր վում
են ըստ նրանց` պրո ֆե սիո նալ (այլ կերպ նաև`
կա մա վոր), զո րա կո չիկ (պար տա դիր ժամ կե տա -
յին զին ծա ռա յող) կամ պա հես տա զո րա յին զին -
ծա ռա յող լի նե լու հան գա ման քի:

Մի շարք երկր ներ ու նեն ռազ մա կան պա -
հես տա զո րա յին ու ժեր` կազմ ված պա հես տա -
զո րա յին նե րից։ Պա հես տա զո րա յին նե րը կա րող
են անց նել զին ծա ռա յու թյան սե փա կան կամ -
քով կամ ըստ պար տա կա նու թյան: Ո րոշ դեպ -
քե րում նրանք հա մար վում են քա ղա քա ցիա -
կան բնակ չու թյուն, իսկ մյուս դեպ քե րում ա սո -
ցաց վում են զին ված ու ժե րի անձ նա կազ մի հետ,
երբ կանչ վում են վար ժան քի կամ մո բի լի զաց -
վում ռազ մա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի հա մար:
Զին ված ու ժե րում ծա ռա յու թյուն անց նե լու ըն -
թաց քում, այ սինքն` պար տա դիր կա նո նա վոր
վար ժան քի ժա մա նա կա հատ վա ծում, պա հես -
տա զո րա յին նե րը, ինչ պես զին ված ու ժե րի
ցան կա ցած այլ ան դամ, պետք է օգտ վեն ի -
րենց ի րա վունք նե րից5:

Պ րո ֆե սիո նալ, զո րա կո չա յին և պա հես -
տա զո րա յին ծա ռա յու թյուն նե րի հաս կա ցու թյուն -
նե րը նշե լուց հե տո նույն բա ցատ րա կան հու -
շագ րում նշվում է, որ բո լոր ե րեք կա տե գո րիա -
նե րի դեպ քում ընդ հա նուր է այն, որ նրանց հա -
մար զին վո րա կան կար գա պա հու թյան և աս -
տի ճա նա կար գու թյան պահ պա նու մը պար տա -
դիր է մինչև զին ված ու ժե րում ծա ռա յու թյան ա -
վար տը:

ԵԱՀԿ ժո ղովր դա վա րա կան հաս տա տու -
թյուն նե րի և մար դու ի րա վունք նե րի գրա սեն յա -

կի կող մից 2008 թվա կա նին տպագր ված «Զին -
ված ու ժե րի անձ նա կազ մի մար դու ի րա վունք -
նե րի և հիմ նա րար ա զա տու թյուն նե րի մա սին»
ձեռ նար կում նշվում է, որ «Զին ված ու ժե րի անձ -
նա կազ մը միա տարր խումբ չէ, քա նի որ նրա
մեջ ընդգրկ ված են մի շարք են թախմ բեր, ինչ -
պես, օ րի նակ՝ ժամ կե տա յին զին ծա ռա յող ներ,
կա մա վոր ներ, զին ված ու ժե րի տար բեր տե -
սակ նե րի ծա ռա յող նե րը (...), ինչ պես նաև տար -
բեր կո չում ներ ու նե ցող զին ծա ռա յող նե րը՝ շար -
քա յի նից մինչև գե նե րալ: Այս ձեռ նար կը ել նում
է այն տե սա կե տից, որ մար դու ի րա վունք նե րը
մարդ էա կի ա նօ տա րե լի մասն են, և զին ված
ու ժե րի անձ նա կազ մի ո րո շա կի խմբին պատ -
կա նե լու փաս տը չի կա րող բա ցա սա բար ազ դել
մար դու ի րա վունք նե րից օգտ վե լու վրա:

Մաս նա վո րա պես, «հա մազ գես տով քա ղա -
քա ցի նե րի» գա ղա փա րը չի կա րող սահ մա նա -
փակ վել միայն զո րա կոչ ված զին վո րա կան նե րի
շրջա նա կով: Ե թե զո րա կոչ ված ան ձը զենք է
վերց նում պար տա դիր զին վո րա կան ծա ռա յու -
թյան շրջա նակ նե րում, ա պա պրո ֆե սիո նալ զին -
վո րը հա մա ձայն է ծա ռա յել զին ված ու ժե րում
կա մա վո րու թյան հի մունք նե րով: Զին ված ու ժե -
րին կա մա վոր կեր պով միա նա լու բուն փաստն
ինք նին չի նշա նա կում, որ ան ձը հրա ժար վում է
իր մար դու ի րա վունք նե րից (...)6:

Այս պա րա գա յում աշ խար հա զո րա յին նե րը,
թե կուզև կա մա վոր, մտնում են զին վո րա կան
հա րա բե րու թյուն նե րի մեջ, այ սինքն, նշա նակ -
վում են կոնկ րետ պաշ տո նի, ու նե նում վե րա -
դաս հրա մա նա տար, ո րի հրա ման նե րը պար -
տա վոր են կա տա րել: Աշ խար հա զո րի կա ռուց -
ված քը, պատ րաս տու թյան և կի րառ ման պլան -
նե րը հաս տատ վում են Հա յաս տա նի Հան րա -
պե տու թյան զին ված ու ժե րի գլխա վոր շտա բի
պե տի հրա մա նով, դրա ընդ հա նուր ղե կա վա -
րումն ի րա կա նաց նում է Հա յաս տա նի Հան րա -
պե տու թյան զին ված ու ժե րի գլխա վոր շտա բի
պե տը` զին ված ու ժե րի պատ րաս տու թյան գլխա -
վոր վար չու թյու նում ձևա վոր ված աշ խար հա զո -
րա յին շտա բի մի ջո ցով: Բա ցի դրա նից, աշ -
խար հա զո րա յինն ստա նում է զին վո րա կան հա -
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5 Տե՛ս Զինված ուժերի անդամների իրավունքների մասին Եվրոպայի խորհրդի Նախարարների կոմիտեի թիվ
CM/Rec(2010)4 հանձնարարականի բացատրական հուշագրի 2-րդ՝ «Մեկնաբանություններ», բաժինը, էջ 36:

6 Տե՛ս ԵԱՀԿ ժողովրդավարական հաստատությունների և մարդու իրավունքների գրասենյակի կողմից 2008
թվականին տպագրված «Զինված ուժերի անձնակազմի մարդու իրավունքների և հիմնարար ազատությունների
մասին» ձեռնարկ, էջ 17:



մազ գեստ, զենք, անց նում զին վո րա կան պատ -
րաս տու թյուն, իսկ պա տե րազ մի կամ ռազ մա -
կան դրու թյան ժա մա նակ ներգ րավ վում մար -
տա կան գոր ծո ղու թյուն նե րին: Թվարկ ված գոր -
ծա ռույթ նե րը հա մադ րու թյան մեջ դի տար կե լիս
պարզ է դառ նում, որ աշ խար հա զո րա յինն ի -
րա կա նաց նում է այն բո լոր գոր ծա ռույթ նե րը,
որն ի րա կա նաց նում է, օ րի նակ, պա հես տա զո -
րա յին զին ծա ռա յո ղը (վար ժա կան հա վաք նե -
րից ու նախ նա կան պատ րաս տու թյու նից մինչև
մար տա կան գոր ծո ղու թյուն նե րին մաս նակ ցու -
թյու նը): Հետևա բար, աշ խար հա զո րա յին նե րը
ո րո շա կի պայ ման նե րում փաս տա ցի հա վա սար -
վում են զին ծա ռա յող նե րին, ին չը անհ րա ժեշտ
է ամ րագ րել նաև օ րենսդ րո րեն և նրանց ա պա -
հո վել նույն ե րաշ խիք նե րով (խոս քը հատ կա -
պես մար տա կան գոր ծո ղու թյուն նե րին ներգ -
րավ վե լու մա սին է, քա նի որ խա ղաղ ժա մա -
նակ, կնքված պայ մա նագ րի հի ման վրա, աշ -
խար հա զո րա յին նե րին, օ րի նակ, դրա մա կան
հա տու ցում տրա մադ րե լու պա րա գա յում այդ
ինս տի տու տը գա ղա փա րա կան ա ռու մով կփո -
խի իր դերն ու էու թյու նը և կ հա վա սար վի պայ -
մա նագ րա յին զին վո րա կան ծա ռա յու թյա նը):

Ա վե լին, աշ խար հա զո րա յին նե րին զին ծա -
ռա յող նե րի հա մար նա խա տես ված ե րաշ խիք -
նե րով չա պա հով վե լը կա րող է հան գեց նել նաև
խտրա կա նու թյան ար գել քի սկզբուն քի խախտ -
ման, քա նի որ, ըստ էու թյան, նրանք ի րա կա -
նաց վող գոր ծա ռույթ նե րի տե սանկ յու նից
գտնվում են նույ նան ման վի ճա կում, ինչ, օ րի -
նակ, պա հես տա զո րա յին զին ծա ռա յող նե րը:
Տար բե րու թյու նը միայն նշված գոր ծա ռույթ նե -
րի ի րա կա նաց մա նը ներգ րավ ման կա մար տա -
հայ տու թյունն է:

Խնդ րի կար գա վոր ման նպա տա կով անհ -
րա ժեշտ է «Զին վո րա կան ծա ռա յու թյան և զին -
ծա ռա յո ղի կար գա վի ճա կի մա սին» ՀՀ օ րեն -
քով «աշ խար հա զո րա յին ծա ռա յու թյու նը» ևս
հա մա րել զին վո րա կան ծա ռա յու թյուն, կամ կոնկ -
րետ հան գա մանք նե րի առ կա յու թյան դեպ քում
(մար տա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի կամ զո րա -
վար ժու թյուն նե րի կամ վար ժա կան հա վաք նե -
րի մաս նակ ցու թյուն և այլն) աշ խար հա զո րա յի -
նին հա վա սա րեց նել զին ծա ռա յո ղին և ո րո շել
այն դրա մա կան ու սո ցիա լա կան ե րաշ խիք նե -
րի շրջա նա կը, ո րոն ցից աշ խար հա զո րա յի նը
կկա րո ղա նա օգտվել:
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Повышение интенсивности международной
миграции непосредственно связано с активными
глобализационными и интеграционными про-
цессами, наблюдаемыми в последние десятилетия. 

Иванов Д.В. писал, что «основными при-
чинами перемещения людей в поисках работы
из одного государства в другое являются бед-
ность и неспособность зарабатывать или про-
изводить достаточно для того, чтобы обеспечить
себя и свою семью».1

Необходиться согласиться с Бекяшевым
Д.К., который считает, что «международная
трудовая миграция – это миграция, связанная с
пересечением иностранными физическими ли-
цами государственной границы какого-либо го-
сударства на определенный срок в целях полу-
чения работы в стране въезда».2

Причинами международной трудовой миг-
рации являются: неравномерность мирового
экономического развития; неравенство доходов
и возможностей в разных странах, в частности
между промышленно развитыми и развиваю-
щимися странами; дисбаланс населения, про-
являющийся в избытке рабочей силы в разви-
вающихся странах и в ее недостатке в опреде-
ленных отраслях в развитых странах и др.3

Цели политики в области трудовой мигра-
ции, вытекающие из общепризнанных между-
народных норм: реализация права граждан на
свободу перемещений; содействие сокращению
безработицы и облегчению ситуации на нацио-
нальных рынках труда; повышение благосо-
стояния трудящихся; предотвращение утечки
интеллектуального потенциала страны за гра-
ницу; защита прав и интересов трудящихся-
мигрантов в странах пребывания.4

Выработкой концепции миграции сейчас
включены в полномочия международных и ре-
гиональных организаций. В 1989 г. на 59-й
сессии Совета Международной организацией
по миграции (МОМ) были даны дефиниции
«миграция» и «мигрант». 

«Миграция - часть процесса развития го-
сударств: тех, из которых лица уезжают, и тех,
в которые пытаются попасть, а также государств,
которые принадлежат к обеим категориям, не-
зависимо от причин перемещения.5

«Мигрант – это лицо, перемещающееся из
одного государства в другое и нуждающееся в
международных миграционных услугах, которые
предоставляются международными организа-
циями»6.
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1 Иванов Д.В. Вынужденная и трудовая миграция населения в международном и национальном праве. М., 2010. С. 206.
2 Бекяшев Д.К., Иванов Д.В. Международно-правовое регулирование вынужденной и трудовой миграции: монография.

М.: Проспект, 2013. 392 с.
3 Трифонов С.Г., Капранова Ю.И. Ретроспективный анализ института гражданства.// Философия права. №3, 2019
4 Юдина Т.Н. Миграция: словарь основных терминов: Учеб. пособие. М.: Издательство РГСУ; Академический Проект,

2007. – 472 с.
5 Старовойтова С.С. Анализ предпосылок миграционных процессов // Современные научные исследования и

инновации. 2015. № 10 
6 Continued effectiveness of the Organization in view of the new challenges: Doc. MC/1631 / Intergovernmental Committee

for Migration. Geneva, 1989. P. 12–14.
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В 1996 г. Экономический суд СНГ рас-
сматривал вопрос о толковании термина «миг-
рант». Было указано на отсутствие его дого-
ворно-правовой регламентации и предложено
следующее определение: мигрант - это понятие,
включающее в себя все категории лиц, осу-
ществляющие пространственные перемещения,
независимо от причин перемещения, их дли-
тельности и пространственных границ7. 

Наличие четко унифицированных понятий
«миграция» и «международная миграция» об-
легчило бы работу по выявлению точного ко-
личества лиц, являющихся мигрантами, опре-
делению их правового статуса, что позволило
им отстаивать свои интересы. 

Сфера правового регулирования трудовой
миграции включает в себя нормы международ-
ного публичного и международного частного
права, нашедшие отражение в различных актах,
принятых ООН, МОТ, Советом Европы, СНГ,
региональными объединениями государств, а
также многосторонних и двусторонних согла-
шениях РФ.

Одним из главных международно-правовых
документов в области прав трудящихся-миг-
рантов на сегодняшний день является Между-
народная конвенция о защите прав всех трудя-
щихся-мигрантов и членов их семей от 18
декабря 1990 года. 

Основная цель принятия Конвенции - соз-
дание международно-правового механизма за-
щиты прав всех трудящихся-мигрантов и членов
их семей. До ее принятия отдельные положения,
регулирующие правовой статус трудящихся-
мигрантов, содержались в ряде документов,
выработанных в рамках Международной орга-
низации труда (МОТ): в Конвенции о трудя-
щихся-мигрантах (№ 97), в Конвенции о зло-
употреблениях в области миграции и об обес-
печении трудящимся-мигрантам равенства воз-
можностей и обращения (№ 143), в Рекоменда-

ции о трудящихся-мигрантах (№ 86), в Реко-
мендации о трудящихся-мигрантах (№ 151), в
Конвенции о принудительном или обязательном
труде (№ 29) и Конвенции об упразднении при-
нудительного труда (№ 105) и других. По со-
стоянию на 30 мая 2013 г. ее ратифицировали
47 государств; подписали, но не ратифицировали
16 государств.8

Статья 2 Конвенции о защите прав всех
трудящихся-мигрантов и членов их семей от 18
апреля 1990 г. определяет, что «трудящийся -
мигрант – это лицо, которое будет заниматься,
занимается или занималось оплачиваемой дея-
тель ностью в государстве, гражданином кото-
рого он или она не являются».9 При этом опре-
деление трудящегося-мигранта, представленное
в Конвенции, не ограничивает действие статуса
такого лица в государстве, гражданином кото-
рого он или она не является и где будет зани-
маться, занимается или занималось оплачивае-
мой деятельностью, а также не ограничивает
сам процесс миграции никакими временными
рамками. Более того, определение охватывает
мигрантов как с документами, так и без тако-
вых.

В данном контексте понятие кон -
кретизируется в определении отдельных кате-
горий мигрантов. 

Ранее в Конвенции МОТ №97 о работни-
ках-мигрантах 1949 года применяется термин
не «трудящийся-мигрант», а «работник-миг-
рант» и обозначает «лицо, которое мигрирует
из одной страны в другую с намерением по-
лучить работу, иначе, чем на собственный
счет, и включает всякое лицо, допускаемое в
соответствии с законом в качестве работни-
ка-мигранта. В данной Конвенции, выделяются
следующие категории работников-мигрантов:
пограничные работники, въехавшие на корот-
кий срок лица свободных профессий и артисты,
моряки».10
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7 Соглашение стран СНГ от 24.09.1993 “О помощи беженцам и вынужденным переселенцам”//СПС Консультант Плюс
8 Азарова Е.Г., Андриченко Л.В., Бочарникова М.А., Голованова Н.А., Захаров М.Л., Коршунова Т.Ю., Ломакина Л.А.,

Плюгина И.В., Серегина Л.В., Чиканова Л.А. Аналитический обзор на тему: “Соответствие российского законодательства
требованиям международной организации труда” / отв. ред. Л.А. Чиканова // СПС Консультант Плюс.

9 “Международная конвенция о защите прав всех трудящихся-мигрантов и членов их семей”(Заключена 18.12.1990).//
Международное публичное право. Сборник документов. Т. 1.- М.: БЕК, 1996. С. 492 - 515.

10 Конвенции и рекомендации, принятые Международной конференцией труда. 1919 - 1956. Т. I.- Женева: Международное
бюро труда, 1991. С. 965 - 981.
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Принятие Конвенции МОТ № 143 о работ-
никах-мигрантах (дополнительные положения)
было обусловлено резким ростом масштабов без-
работицы и нерегламентированной миграции.
Данный акт представляет собой первую много-
стороннюю попытку рассмотреть вопрос о поло-
жении нелегальных мигрантов, а также пред-
усматривает санкции в отношении торговцев не-
легальной рабочей силой. Данная Конвенция за-
крепила понятие «трудящийся-мигрант» - «...лицо,
которое мигрирует или мигрировало из одной
страны в другую с целью получения лю бой ра-
боты, кроме как за собственный счет, и включает
в себя любое лицо, законно въехавшее в страну
в качестве трудящегося-мигранта. Однако в меж-
дународном миграционном праве, как и в на -
циональном законодательстве большинства стран
мира, до сих пор не сложился единый подход к
по нятию трудящегося-мигранта».

В настоящее время международно-правовое
регулирование трудовой миграции осуществ-
ляется в рамках Содружества независимых го-
сударств (СНГ), Союзного государства Беларуси
и России, и Евразийского экономического союза
(ЕАЭС), а до 1 января 2015 г. оно осуществлялось
в рамках Евразийского экономического сообще-
ства (ЕврАзЭС).

В рамках Евразийского Экономического
Сообщества, на протяжении долгих велся проект
по подписанию Конвенции о правовом статусе
трудящихся-мигрантов. Конвенция была под-
писана 14 ноября 2008 года, между Азербай-
джаном, Молдовой, Арменией, Российской Фе-
дерацией, Грузией, Белоруссией, Таджикистаном,
Туркменистаном, Узбекистаном, Кыргызстаном
и Казахстаном.11

Данная Конвенция была направлена на
регулирование статуса трудящихся-мигрантов
государств - участников СНГ и членов их семей,
а также на создание условий для обеспечение
одинакового количества обращений в отношении
трудящихся-мигрантов, членов их семей и граж-
дан принимающего государства в той мере,

как это регламентируется ее законодательством
и международными обязательствами. В настоя-
щее время данная Конвенция не действует в
РФ, Таджикистане и Узбекистане.

Конвенция 2008 г. распространяет свое
действие на всех трудящихся-мигрантов и членов
их семей, находящихся на территории прини-
мающего государства - члена СНГ. При этом
круг членов семьи трудящегося-мигранта уста-
навливается в соответствии с законодательством
принимающего государства.

Это позволит в определенной степени ре-
гулировать численность лиц, на которых будут
распространяться положения Конвенции 2008
г. Кроме того, действие данной Конвенции не
распространяется на ряд категорий иностранных
граждан, в том числе моряков, лиц, ходатай-
ствующих о предоставлении им статуса беженца
или убежища на территории принимающей сто-
роны и получивших его, священнослужителей,
занимающихся религиозной деятельностью в
официально зарегистрированных религиозных
организациях, лиц, приезжающих в целях об-
учения (ст. 3).

В понятии «трудящийся-мигрант», данном
в Конвенции 2008 г., не ясно, что именно по-
нимается под оплачиваемой трудовой деятель-
ностью; не уточнено, распространяется ли дей-
ствие Конвенции на лиц, осуществляющих тру-
довую деятельность в соответствии с граждан-
ско-правовыми договорами. Апеллирование к
аналогичным понятиям, закрепленным в других
международных актах, в данном случае невоз-
можно, поскольку установленный в ст. 1 Кон-
венции 2008 г. понятийный аппарат применяется
только для целей данной Конвенции. Учитывая,
что в ст. 1 в качестве субъекта, предоставляю-
щего работу трудящимся-мигрантам, упоминается
как работодатель, так и наниматель, можно
сделать вывод, что трудовая деятельность пред-
полагает деятельность, осуществляемую не толь-
ко на основе трудовых, но и гражданско-пра-
вовых договоров.12
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11 “Конвенция о правовом статусе трудящихся-мигрантов и членов их семей государств-участников Содружества Неза-
висимых Государств” (Заключена в г. Кишиневе 14.11.2008).//СПС Консультант Плюс

12 Азарова Е.Г., Андриченко Л.В., Бочарникова М.А., Голованова Н.А., Захаров М.Л., Коршунова Т.Ю., Ломакина Л.А.,
Плюгина И.В., Серегина Л.В., Чиканова Л.А. Аналитический обзор на тему: “Соответствие российского законодательства
требованиям международной организации труда” / отв. ред. Л.А. Чиканова // СПС Консультант Плюс. 2014.



Проведенный анализ международных актов
приводит к выводу о том, что в настоящее
время нет единого понимания в применении
дефиниции «трудящийся-мигрант».

В заключении, необходимо отметить, что в
области правового регулирования внешней тру-
довой миграции большое значение имеют нормы
международного публичного и частного права,

закрепленные в актах, принятых ООН, МОТ,
Советом Европы, СНГ, региональными объеди-
нениями государств, а также многосторонних и
двусторонних соглашениях РФ. При этом меж-
дународные договоры и соглашения выступают
для РФ, ведущим международно-правовым ис-
точником в сфере правового регулирования
внешней трудовой миграции. 
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ՍԵՂՄԱԳՐԵՐ / АБСТРАКТЫ / ABSTRACTS

ՍԵՎԱԿ ՊՈՂՈՍՅԱՆ 
Էրեբունի և Նուբարաշեն վարչական շրջանների դատախազի տեղակալ, 
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի քրեական իրավունքի ամբիոնի հայցորդ 

ՀԱՆՑԱԳՈՐԾՈՒԹՅԱՆ ՕԺԱՆԴԱԿՈՂԻ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆԸ, ՕԺԱՆԴԱԿՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ 

Հոդ վա ծում քննարկ վում են օ ժան դա կո ղի ա րարք նե րի ո րակ ման, դրանց սպա ռիչ ցանկ օ րեն քով սահ մա նե լու և
այլ խնդրա հա րույց հար ցեր: Կա տա րած հե տա զո տու թյան հի ման վրա հե ղի նա կը հան գում է այն եզ րա կա ցու թյան, որ
օ ժան դա կո ղի ա րարք նե րի սպա ռիչ ցանկ տա լու անհ րա ժեշ տու թյուն չկա, ա ռա ջար կում է Ընդ հա նուր մա սի հա մա պա -
տաս խան հոդ վա ծի վրա հղում կա տա րել այն ան ձի ա րար քը ո րա կե լիս, ո րը թե կուզ կազ մա կերպ ված խմբի կամ հան -
ցա վոր հա մա գոր ծակ ցու թյան ան դամ է և հան ցան քը կա տա րել է դրանց կազ մում: 

Բա նա լի բա ռեր. օ ժան դա կող, կա տա րող, կազ մա կերպ ված խումբ, հան ցա վոր հա մա գոր ծակ ցու թյուն, նա խա -
պես խոս տա նալ, պարտակել
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ПОНЯТИЕ ПОСОБНИЧЕСТВА СОВЕРШЕНИЮ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ВИДЫ ПОСОБНИЧЕСТВА

В статье обсуждается квалификация действий пособника, их исчерпывающий перечень законом и другие
проблемные вопросы. На основании исследования автор приходит к выводу, что нет необходимости приводить исчер-
пывающий перечень действий пособника, предлагает ссылаться на соответствующую статью Общей части при
описании действий лица, которое является членом организованной группы или преступного сообщества и совершил
преступление в составе преступной группы.
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THE CONCEPT OF THE CRIME FACILITATOR: TYPES OF ASSISTANCE

The article discusses the issues of qualifying the actions of the facilitator, defining their exhaustive list by law, as well as
other problematic issues. Based on the research, the author concludes that there is no need to provide an exhaustive list of
the actions of the facilitator, suggests referring to the relevant article of the General Part when qualifying the action of a
person who is even just a member of an organized group or criminal cooperation and has committed the crime being a part
of them.
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ԱՐԱՄ ԱՅՎԱԶՅԱՆ
ՀՀ ազգային անվտանգության ծառայության քննչական դեպարտամենտի պետին առընթեր 
ՀԿԳ ավագ քննիչ, մայոր, իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, 
Եվրասիա միջազգային համալսարանի իրավագիտության ամբիոնի դասախոս 

ՇՈՐԹՄԱՆ ՀԱՄԱՐ ՔՐԵԱԿԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆ ՍԱՀՄԱՆՈՂ ՕՐԵՆՍԴՐՈՒԹՅԱՆ ԶԱՐԳԱՑՄԱՆ
ՊԱՏՄՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ՇՈՐԹՄԱՆ ՈՐԱԿՄԱՆ ՈՐՈՇ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ

ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ 

Հոդ վա ծում ներ կա յաց ված է սե փա կա նու թյան դեմ ուղղ ված հան ցա գոր ծու թյուն նե րից մե կի՝ շորթ ման հան ցա -
կազ մի ա ռա ջաց ման և կա տա րե լա գործ ման պատ մա կան զար գա ցու մը վեր ջին մի քա նի տաս նամ յակ նե րի ըն թաց -
քում: Դրան զու գա հեռ, վկա յա կո չե լով տար բեր ար տա սահ ման յան երկր նե րի օ րենսդ րա կան մո տե ցում ներն ու ձևա -
կեր պում նե րը, ա ռաջ են քաշ վել ի րա վա կի րառ պրակ տի կա յում ո րակ ման հետ կապ ված ո րոշ հիմ նախն դիր ներ՝ ներ -
կա յաց նե լով կոնկ րետ ա ռա ջարկ ներ: 

Բա նա լի բա ռեր. Հափշ տա կու թյուն, շոր թում, օ րենսդ րու թյուն, պե տա կան կամ հան րա յին գույք, հիմ նախն դիր:
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ИСТОРИЯ РАЗВИТИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ВЫМОГАТЕЛЬСТВО И 
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ ВЫМОГАТЕЛЬСТВА В РЕСПУБЛИКЕ АРМЕНИЯ 

В статье представлено историческое развитие появления и совершенствования состава одного из преступлений
против собственности – вымогательства в течении последних десятилетий. Вместе с этим, представляя законодательные
подходы и формулировки разных иностранных государств, автором выявляются некоторые проблемы квалификации
в правоприменительной практике, а также излагаются конкретные предложения.

Ключевые слова: Хищение, вымогательство, законодательство, государственное или общественное имущество,
проблема.
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THE HISTORY OF DEVELOPMENT OF LEGISLATION ENVISAGING CRIMINAL RESPONSIBILITY FOR EXTORTION
AND SOME PROBLEMS RELATED TO LEGAL QUALIFICATION OF EXTORTION IN THE REPUBLIC OF ARMENIA

The historical evolution of genesis and development of corpus delicti of one of the crimes against property, i.e.
extortion, in last decades have been presented in the article. In parallel, referring to different foreign countries’ legislative
approaches and definitions, some problems, related to legal qualification in legal practice, have been highlighted and specific
proposals have been presented.

Keywords: theft, extortion, legislation, state or public property, problem.
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ՔՐԻՍՏԻՆԵ ԱԼԵՔՍԱՆՅԱՆ
Երևանի պետական համալսարանի իրավագիտության
ֆակուլտետի սահմանադրական իրավունքի ամբիոնի ասպիրանտ

ՎԱՐՉԱՐԱՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՄԱՉԱՓՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ՄՅՈՒՍ ՍԿԶԲՈՒՆՔՆԵՐԻ ՆԵՐԴԱՇՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ ՄԱՐԴՈՒ
ՍԱՀՄԱՆԱԴՐԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔՆԵՐԻ ԵՐԱՇԽԱՎՈՐՄԱՆ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ

Հոդ վա ծում ներ կա յաց վում են վար չա րա րու թյան հա մա չա փու թյան և վար չա րա րու թյան մյուս, մաս նա վո րա պես,
վար չա րա րու թյան օ րի նա կա նու թյան, ի րա վա կան ո րո շա կիու թյան և օ րի նա կան ակն կա լիք նե րի պաշտ պա նու թյան,
կա մա յա կա նու թյան ար գել ման, հա յե ցո ղա կան լիա զո րու թյուն նե րի սահ մա նա փակ ման և տն տես վա րու թյան սկզբունք -
նե րի սկզբունք նե րի միջև կապն ու փոխ գոր ծակ ցու թյան ներ դաշ նա կու թյու նը մար դու ի րա վունք նե րի ե րաշ խա վոր ման
և պաշտ պա նու թյան հա մա տեսք տում: Վար չա րա րու թյան հա մա չա փու թյան սկզբուն քը փոխլ րաց նում է վար չա րա րու -
թյան օ րի նա կա նու թյան սկզբուն քին՝ ա պա հո վե լով մար դու սահ մա նադ րա կան ի րա վունք նե րի հա մա կող մա նի պաշտ -
պա նու թյուն։ Վար չա րա րու թյան հա մա չա փու թյան և ի րա վա կան ո րո շա կիու թյան (հատ կա պես, վեր ջի նիս տար րեր
հան դի սա ցող կան խա տե սե լիու թյան և օ րի նա կան ակն կա լիք նե րի պաշտ պա նու թյան) սկզբունք նե րի հա րա բե րակ ցու -
թյու նը դրսևոր վում է նրա նում, որ ե թե ա ռա ջի նը վար չա կան մարմ նից պա հան ջում է հա վա տա րիմ մնալ հա մա չա փու -
թյան սկզբուն քի կի րառ ման սե փա կան պրակ տի կա յին, ա պա երկ րոր դը լու ծում է օ րի նա կան ակն կա լիք նե րի պաշտ -
պա նու թյան և այլ շա հե րի, ինչ պես նաև վար չա րա րու թյան մյուս սկզբունք նե րի միջև բա խու մը։ Վար չա րա րու թյան հա -
մա չա փու թյան սկզբունքն ա պա հո վում է հա յե ցո ղա կան լիա զո րու թյուն նե րի ի րա վա չափ և հիմ նա վոր ված օգ տա գոր -
ծու մը։ Հա մա չա փու թյան սկզբուն քը, մաս նա վո րա պես, վեր ջի նիս չա փա վո րու թյան տար րը մի կող մից պա րու նա կում է
տնտես վա րու թյան պա հան ջը, մյուս կող մից տնտես վա րու թյան սկզբուն քի և մար դու ի րա վունք նե րի միջև բախ ման
դեպ քում, այս սկզբունքն ա պա հո վում է դրանց միջև հա վա սա րակշռ ման ի րա կա նա ցու մը։ Այս պի սով, վար չա րա րու -
թյան հա մա չա փու թյան սկզբուն քը սեր տո րեն փոխ գոր ծակ ցում է վար չա րա րու թյան մյուս սկզնունք նե րի հետ, իսկ
վար չա րու թյան մյուս սկզբունք ներն անհ րա ժեշտ նա խադր յալ ներ են ստեղ ծում այս սկզբուն քի հետևո ղա կան և կա յուն
կի րառ ման հա մար:

Բա նա լի բա ռեր. սկզբունք, վար չա րա րու թյան հա մա չա փու թյուն, օ րի նա կա նու թյուն, ի րա վա կան ո րո շա կիու -
թյուն, օ րի նա կան ակն կա լիք նե րի պաշտ պա նու թյուն, տնտեսավարություն։
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КРИСТИНЕ АЛЕКСАНЯН
Аспирант кафедры конституционного права ЕГУ

ГАРМОНИЯ СОРАЗМЕРНОСТИ АДМИНИСТРИРОВАНИЯ И ДРУГИХ ПРИНЦИПОВ В КОНТЕКСТЕ ГАРАНТИРОВА-
НИЯ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ ЧЕЛОВЕКА

В статье приводится связь между соразмерностью администрирования и другими принципами администрирования,
в частности, принципами законности администрирования, правовой определенностью и защитой законных ожиданий,
запретом произвола, ограничением дискреционных полномочий и экономической эффективности в контексте гаран-
тирования и защиты прав человека. Принцип пропорциональности дополняет принцип законности администрирования,
обеспечивая всестороннюю защиту конституционных прав человека. Соотношение принципов соразмерности и
правовой определенности администрирования (в частности, являющейся ее элементами предсказуемости и защиты
законных ожиданий) проявляется в том, что если первое требует от административного органа придерживаться
собственной практики применения принципа соразмерности, то второе решает вопросы столкновение между защитой
законных ожиданий и других интересов, а также другими принципами администрирования. Принцип соразмерности
администрирования обеспечивает правомерное и обоснованное использование дискреционных полномочий. Принцип
соразмерности, в частности, ее элемент размерности, с одной стороны, содержит требование экономической эффек-
тивности, с другой стороны, в случае столкновения между принципом экономической эффективности и правами
человека, этот принцип обеспечивает баланс между ними. Таким образом, принцип пропорциональности администри-
рования тесно взаимодействует с другими принципами администрирования, остальные же принципы администрирования
создают необходимые предпосылки для последовательного и стабильного применения этого принципа.

Ключевые слова: принцип, соразмерность администрирования, законность, правовая определенность, защита
законных ожиданий, экономическая эффективность.

KRISTINE ALEKSANYAN
PhD student at the YSU Chair of Constitutional law

HARMONY OF PROPORTIONALITY OF ADMINISTRATION AND OTHER PRINCIPLES IN THE CONTEXT OF GUARAN-
TEEING CONSTITUTIONAL HUMAN RIGHTS

The article presents the relationship between the proportionality of administration and other principles of administration,
in particular, the legality of administration, legal certainty and the protection of legitimate expectations, the prohibition of ar-
bitrariness, the restriction of discretionary powers and the principles of economic efficieny in the context of guaranteeing
and protecting human rights. The principle of proportionality of administration complements the principle of legality of ad-
ministration, providing comprehensive protection of constitutional human rights. The correlation between the principles of
proportionality and the legal certainty of administration (in particular, its elements of predictability and protection of
legitimate expectations) is that if the former requires the administrative body to adhere to its own practice of applying the
principle of proportionality, the latter solves the conflict between protection of legitimate expectations and other interests, as
well as other principles of administration. The principle of proportionality of administration ensures the legitimate and
justified use of discretionary powers. The principle of proportionality, in particular, the element of balancing, on one hand,
contains the requirement of economic efficiency, and on the other hand, in case of a conflict between the principle of
economic efficiency and human rights, this principle provides a balance between them. Thus, the principle of proportionality
of administration closely interacts with the other principles of administration, and other principles of adminsitrattion create
the necessary premises for the consistent and sustainable application of this principle.

Keywords: principle, proportionality of administration, legality, legal certainty, protection of legitimate expectations,
economic efficiency.
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ԱՐԹՈՒՐ ԴԱՎԹՅԱՆ 
ՀՀ ԳԱԱ Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտի հայցորդ

«ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ
ԻՐԱՎՈՒՆՔՈՒՄ»

Սույն հոդվածում հեղինակը հանգամանորեն ուսումնասիրել է սեփականության իրավունքի հասկացությունը,
էությունը, բովանդակությունը և առանձնահատկությունները՝ ընդհանուր իրավունքի (անգլոսաքսոնական) համակարգում: 

Բանալի բառեր. սեփականություն, սեփականության իրավունք, ընդհանուր իրավունք, թրասթ, հավատարմագրային
կառավարման սեփականություն: 

Օ
Ր

Ի
Ն

Ա
Կ

Ա
Ն

Ո
Ւ

Թ
Յ

Ո
Ւ

Ն
  №

1
2

2
  2

0
2

1



АРТУР ДАВТЯН
Соискатель Института Философии, Социологии и Права НАН РА

«ПОНЯТИЕ ПРАВА СОБСТВЕННОСТИ И ОСОБЕННОСТИ В ОБЩЕМ ПРАВЕ»

В данной статье автор обстоятельно изучает понятие, сущность, содержание и особенности права собственности
в общей (англо-саксонской) правовой системе.

Ключевые слова: собственность, право собственности, общее право, траст, имущество доверительного
управления.

ARTUR DAVTYAN
Applicant of the Institute of Philosophy, 
Sociology and Law of NAS of RA

“THE CONCEPT OF PROPERTY RIGHTS AND FEATURES IN COMMON LAW”

In this article, the author thoroughly studies the concept, essence, content and features of property rights in the
general (Anglo-Saxon) legal system.

Keywords: property, property rights, common law, trust law, trust management property.
_______________________________________________________________________________________________
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ՄԻԼԵՆԱ ՍԱՐԳՍՅԱՆ
«Կորպորատիվ իրավաբան» ուղղվածությամբ՝ Հայ-Ռուսական (Սլավոնական) համալսարանի՝
Իրավունքի և Քաղաքականության ինստիտուտի 2-րդ կուրսի մագիստրանտ

ՉԿԱՅԱՑԱԾ ՍԱԿԱՐԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ ԱՆՎԱՎԵՐ ՃԱՆԱՉԵԼՈՒ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

Հա մա ձայն ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի՝ օ րեն քի խախտ մամբ անց կաց ված սա կար կու թյուն նե րը կա րող են
ան վա վեր ճա նաչ վել շա հագր գիռ ան ձի հայ ցով: Ընդ ո րում, ՀՀ օ րենս դ րու թյու նը ա ռանձ նաց նում է նաև «չկա յա ցած
սա կար կու թյուն ներ» հաս կա ցու թյու նը: Այդ հաս կա ցու թյու նը որևէ կերպ չի բա ցա հայտ վում, և օ րեն քը սահ մա նա փակ -
վում է միայն սա կար կու թյուն նե րը չկա յա ցած ճա նա չե լու հիմ քե րի ամ րագր մամբ: Սա կայն, հաշ վի առ նե լով օ րեն քով
նա խա տես ված՝ սա կար կու թյուն նե րը չկա յա ցած հայ տա րա րե լու հստակ ի րա վա կան հետևանք նե րը, կա րող ենք պնդել,
որ հնա րա վոր են դեպ քեր, երբ սա կար կու թյուն նե րը չկա յա ցած հայ տա րա րե լով և դրա ի րա վա կան հետևանք նե րով
խախտ վում են ան ձի ի րա վունք նե րը և շա հե րը: Նշ վա ծով պայ մա նա վոր ված՝ հարց է ծա գում, թե հնա րա վո՞ր է արդ յոք
չկա յա ցած սա կար կու թյուն նե րը ճա նա չել ան վա վեր:

Հոդ վա ծում ներ կա յաց ված է քննարկ վող հար ցի վե րա բեր յալ Ռու սաս տա նի Դաշ նու թյան օ րենսդ րա կան և դա -
տա կան փոր ձը, շա րադր ված են մի շարք ի րա վա բան-գիտ նա կան նե րի կար ծիք նե րը` չկա յա ցած սա կար կու թյուն նե րը
վի ճար կե լու հնա րա վո րու թյան մա սին: Ա ռա ջարկ վում է կա տա րե լա գոր ծել ՀՀ օ րենսդ րու թյու նը սա կար կու թյուն նե րը
չկա յա ցած հայ տա րա րե լու ի րա վա կան հետևանք նե րի կար գա վոր ման մա սով, մաս նա վո րա պես՝ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան
օ րենսգր քի 465-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սում ամ րագ րել ի րա վուն քի պաշտ պա նու թյան հա մա պա տաս խան ե ղա նա կը, ո րը
թույլ կտա շա հագր գիռ ան ձի հայ ցով ան վա վեր ճա նա չել չկա յա ցած սա կար կու թյուն նե րը:

Բա նա լի բա ռեր. ա ճուրդ, մրցույթ, չկա յա ցած սա կար կու թյուն ներ, ան վա վե րու թյուն, շա հագր գիռ անձ, ի րա վուն -
քի պաշտ պա նու թյան ե ղա նակ: 

МИЛЕНА САРГСЯН
(магистрант 2-ого курса Института Права и Политики Российско-Армянского (Славянского) университета
по направлению «Корпоративный юрист»)

ПРАВОВЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРИЗНАНИЯ НЕСОСТОЯВШИХСЯ ТОРГОВ НЕДЕЙСТВИТЕЛЬНЫМИ

В соответствии с Гражданским кодексом Республики Армения торги, проведенные с нарушением закона, могут
быть признаны недействительными. При этом законодательством Республики Армения выделяется также понятие
«несостоявшихся торгов». Данное понятие не раскрывается, и закон ограничивается только закреплением оснований
для признания торгов несостоявшимися. Однако, учитывая предусмотренные законом конкретные правовые
последствия объявления торгов несостоявшимися, можно утверждать, что возможны случаи нарушения прав и
интересов лица объявлением торгов несостоявшимися и наступившими вследствие этого правовыми последствиями.
В связи с этим возникает вопрос возможности признания несостоявшихся торгов недействительными.

В статье представлен законодательный и судебный опыт Российской Федерации по регулированию рассматриваемого
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вопроса, изложены подходы разных ученых-правоведов относительно возможности оспаривания несостоявшихся
торгов. Высказана идея о необходимости совершенствования законодательства Республики Армения в части
регулирования правовых последствий объявления торгов несостоявшимися, а именно: сформулировано предложение
по поводу закрепления в части 1 статьи 465 Гражданского кодекса Республики Армения соответствующего
способа защиты права, позволяющего признать несостоявшиеся торги недействительными по иску заинтересо-
ванного лица.

Ключевые слова: аукцион, конкурс, несостоявшиеся торги, недействительность, заинтересованное лицо, способ
защиты права.

MILENA SARGSYAN
(2nd-year MA student of the Institute of Law and Politics of the Russian-Armenian (Slavonic) University
in the direction of “Corporate Lawyer”)

LEGAL PROBLEMS OF FAILED TENDERS INVALIDATION

In accordance with the Civil Code of the Republic of Armenia, tenders held in violation of the law may be declared
invalid. At the same time, the legislation of the Republic of Armenia also distinguishes the notion of “failed tenders”. This
notion is not disclosed, and the law is limited only by stating the grounds for declaring tenders failed. Taking into account the
specific legal consequences of declaring tenders failed, provided by the law, it can be claimed that there may be cases when
the rights and interests of a person are violated by the announcement of the tender failed and the resulting legal
consequences. In this regard, the question about the possibility of invalidating failed tenders arises.

The article presents the legislative and judicial experience of the Russian Federation in regulating the issue under con-
sideration, sets out the approaches of various legal scholars regarding the possibility of challenging failed tenders. There is
expressed an idea about the need to improve the legislation of the Republic of Armenia in terms of regulating the legal con-
sequences of the announcement of tenders failed, namely: a proposal was formulated to fix in part 1 of article 465 of the
Civil Code of the Republic of Armenia the appropriate way of protecting a right, which would allow the failed tenders to be
recognized as invalid at the suit of an interested person.

Keywords: auction, competition, failed tenders, invalidity, interested party, way of protecting a right.
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ՍԻՄՈՆ ՍԻՄՈՆՅԱՆ
Հայաստանում Ֆրանսիական համալսարանի և Ժան Մուլեն Լիոն 3 համալսարանի ասպիրանտ

ՀԵՂԻՆԱԿԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՏԱՐԱԾՈՒՄԸ ԱՐՀԵՍՏԱԿԱՆ ԲԱՆԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՕԳՏԱԳՈՐԾՄԱՄԲ
ՍՏԵՂԾՎԱԾ ԱՇԽԱՏԱՆՔՆԵՐԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ

Հոդ վա ծում քննարկ վում է մտա վոր սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի ար դիա գույն խնդիր նե րից մե կը՝ ար հես տա կան
բա նա կա նու թյան օգ տա գործ մամբ ստեղծ ված աշ խա տանք նե րի նկատ մամբ հե ղի նա կա յին ի րա վուն քի տա րած ման
հիմ նախն դի րը: Վեր ջինս գտնվում է Մտա վոր սե փա կա նու թյան հա մաշ խար հա յին կազ մա կեր պու թյան ու շադ րու թյան
կենտ րո նում, սա կայն քննարկ վող հար ցի վե րա բեր յալ այդ կա ռույ ցի կող մից վերջ նա կան մո տե ցում դեռ չի ըն դուն վել: 

Ար հես տա կան բա նա կա նու թյու նը, ի տար բե րու թյուն դա սա կան հա մա կարգ չա յին ծրագ րե րի, օժտ ված է ո րո շա -
կի ինք նու րույ նու թյամբ և ան կան խա տե սե լիու թյամբ, ո րոնք էա պես փո խում են ան ձի մաս նակ ցու թյան աս տի ճա նը և
ե ղա նա կը հե ղի նա կա յին ի րա վուն քով պաշտ պա նու թյա նը հա վակ նող աշ խա տան քի ստեղծ ման հար ցում: Հոդ վա ծը
կոչ ված է պար զե լու, թե արդ յոք նմա նա տիպ աշ խա տանք նե րը հա մար վում են ան ձի կող մից ստեղծ ված և բա վա րա -
րում են ստեղ ծա գոր ծու թյուն նե րի յու րօ րի նա կու թյան պա հան ջին: 

Բա նա լի բա ռեր. Ար հես տա կան բա նա կա նու թյուն, ալ գո րիթմ, հա մա կարգ չա յին ծրա գիր, ստեղ ծա գոր ծու թյուն,
հե ղի նա կա յին ի րա վունք, յու րօ րի նա կու թյուն:

СИМОН СИМОНЯН
Аспирант Университета Жан Мулен Лион 3 и Французского университета в Армении

РАСПОСТРАНЕНИЕ АВТОРСКОГО ПРАВА НА РАБОТЫ СОЗДАННЫЕ С ПОМОЩЬЮ
ИСКУССТВЕННОГО ИНТЕЛЛЕКТА

В статье рассматривается один из самых актуальных вопросов права интеллектуальной собственности - распо-
странение авторского права на работы, созданные с использованием искусственного интеллекта. Эта тема находится
в центре внимания Всемирной организации интеллектуальной собственности, но окончательный подход к обсуждаемому
вопросу еще не принят.
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Искусственный интеллект, в отличие от классических компьютерных программ, наделен определенной степенью
независимости и непредсказуемости, что существенно меняет степень личного участия человека в создании
произведения, защищенного авторским правом. Цель статьи - выяснить, считаются ли такие работы как произведения
созданные человеком и соответствуют ли они требованию оригинальности произведений.

Ключевые слова: искусственный интеллект, алгоритм, компьютерная программа, произведение, авторское
право, оригинальность

SIMON SIMONYAN
PhD student at the University Jean Moulin Lyon 3 and French University in Armenia

THE COPYRIGHT PROTECTION FOR THE WORKS GENERATED BY ARTIFICIAL INTELLIGENCE

The article is devoted to one of the most discussed and controversial issues of the IP law, which is the problem of the
copyright protection for works generated by the use of the artificial intelligence. This issue is the center of attention of the
World intellectual property organization. However, there is no final position adopted by the organization concerning this
question.

Artificial intelligence, as opposed to classical computer programs, has a certain degree of independence and
unpredictability, which significantly modifies the degree of personal involvement of a human in the creation of the work
pretending to be protected by the copyright. The article aims to find out whether such works are considered to be created
by a person and meet the requirement of originality.

Keywords: artificial intelligence, algorithm, computer program, creation, copyright, originality.
_______________________________________________________________________________________________
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ՍՈՆԱ ՄԱՐԳԱՐՅԱՆ
Երևանի Ավան և Նոր Նորք վարչական շրջանների դատախազության դատախազ, 
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի քրեական իրավունքի ամբիոնի հայցորդ

ԱՊՕՐԻՆԻ ԾԱԳՈՒՄ ՈՒՆԵՑՈՂ ԳՈՒՅՔԻ ԲՌՆԱԳԱՆՁՄԱՆ ՎԱՐՈՒՅԹԻ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԴԱՏԱՎԱՐԱԿԱՆ
ԲՆՈՒՅԹԸ 

Սույն հոդ վա ծի ու սում նա սի րու թյան ա ռար կան են հան դի սա նում ա պօ րի նի ծա գում ու նե ցող գույ քի բռնա գանձ -
ման վա րույ թին վե րա բե րող ո րոշ հիմ նախն դիր ներ: Մաս նա վո րա պես, վեր լու ծու թյան են են թարկ վել քա ղա քա ցիա կան
դա տա վա րու թյան ար դի տե սակ նե րը և դա տա վա րա կան տի պե րը, ին չի արդ յուն քում փորձ է ար վել բա ցա հայ տել ա -
պօ րի նի ծա գում ու նե ցող գույ քի բռնա գանձ ման վա րույ թի քա ղա քա ցիա դա տա վա րա կան բնույ թը:

Բա նա լի բա ռեր. ա պօ րի նի ծա գում ու նե ցող գույ քի բռնա գանձ ման վա րույթ, քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու -
թյան տար բե րակ ված ձևեր, դա տա վա րա կան ձևեր, դա տա վա րու թյան մրցակ ցա յին տիպ, դա տա վա րու թյան խա ռը
կամ հիբր դա յին տի պ։

СОНА МАРГАРЯН
Прокурор прокуратуры административных округов Аван и Нор Норк,
соискатель кафедры уголовного права юридического факультета ЕГУ

ГРАЖДАНСКО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЙ ХАРАКТЕР ПРОИЗВОДСТВА ПО КОНФИСКАЦИИ ИМУЩЕСТВА
НЕЗАКОННОГО ПРОИСХОЖДЕНИЯ

В данной статье рассмотрены отдельные вопросы относительно производства по конфискации имущества
незаконного происхождения, которое предусматривает применение производства против собственности в Республике
Армения. Более конкретно, были проанализированы некоторые вопросы, касающиеся существующих типов судо-
производства, в результате чего была предпринята попытка выявлять тип судопроизводства, характеризующий про-
изводства по конфискации имущества незаконного происхождения.

Ключевые слова: производство по конфискации имущества незаконного происхождения, дифференцированные
формы гражданского судопроизводства, типы судопроизводства, состязательный тип судопроизводства, смешанный
или гибридный тип судопроизводства.
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SONA MARGARYAN
Prosecutor of the Prosecutor’s office of Avan and Nor Nork administrative districts of
Yerevan, PHD applicant of the Criminal law chair of Faculty of Law, YSU

CIVIL-PROCEDURAL CHARACTER OF THE PROCEEDINGS FOR CONFISCATION OF PROPERTY OF ILLICIT ORIGIN

Certain issues regarding proceedings for confiscation of property of illicit origin, which presents legal process against
property, have been scrutinized in the given article. More precisely, some issues concerning the existing types of
proceedings were analyzed, as result attempt was made to discover and bring out the exact type of proceedings
characteristic to proceedings for confiscation of property of illegal origin.

Keywords: proceedings for confiscation of property of illicit origin, differentiated forms of civil proceedings, types of
proceedings, adversarial type of proceedings, mixed or hybrid type of legal proceedings.
_______________________________________________________________________________________________

* * *
_______________________________________________________________________________________________

ԼԻԱՆԱ ՄԱԼԽԱՍՅԱՆ
իրավ. գիտ. թեկնածու, ՀՀ ԳԱԱ Փիլիսոփայության, 
Սոցիոլոգիայի և Իրավունքի Ինստիտուտի Դոկտորանտ

ՑԵՂԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆԸ ՈՐՊԵՍ ՏՈՀՄԱՑԵՂԱՅԻՆ ԿԱՌԱՎԱՐՄԱՆ ՀԱՄԱԿԱՐԳ

Ամ փո փե լով «Ցե ղա վա րու թյու նը որ պես տոհ մա ցե ղա յին կա ռա վար ման հա մա կար գի» վե րա բեր յալ հե տա զո տու -
թյու նը, կա րե լի է եզ րա կաց նել. Ցե ղա վա րու թյան իշ խա նու թյու նը ամ փոփ ված է ֆոր մալ կար գա վի ճա կում: Ցե ղա վա րու -
թյու նը կա ռա վար վում է ան հա տի կող մից, ով ու նի գե րա կա յու թյուն հպա տակ նե րի նկատ մամբ և օժտ ված է աստ վա -
ծա յին կա ռա վար ման ի րա վուն քով: Ցե ղա վա րու թյու նում ձևա վոր ված և հա զա րամ յակ ներ պահ պան ված սո ցիա լա կան
իշ խա նու թյան կրո նա կան օ րի նա կա նաց ման միակ այ լընտ րան քը հա սա րա կա կան պայ մա նագ րի հա յե ցա կար գի ձևա -
վո րումն էր, ին չը քա ղա քա կան հե տա գա զար գա ցում նե րի արդ յուն քում հան գեց րեց բա նա կան սո ցիա լա կան-քա ղա -
քա կան բա նա վե ճի կազ մա կերպ ման ինս տի տու ցիո նալ մե խա նիզ մի ո րոն մա նը, զար գաց մա նը, կատ րե լա գործ մա նը և
հա սա րա կա կան պայ մա նագ րի պահ պան մա նը:

Բա նա լի բա ռեր. Ցե ղա վա րու թյուն, կա ռա վար ման հա մա կարգ, իշ խա նու թյուն, նպա տա կա յին միա վո րում ներ,ա -
ռաջ նորդ,ցե ղա պետ:

ЛИАНА МАЛХАСЯН.
Кандидат юридических наук, докторант Института Философии,
Социологии и Права НАН РА

ВОЖДЕСТВО КАК СИСТЕМА ПЛЕМЕННОГО УПРАВЛЕНИЯ

Подводя итоги исследования «Вождество как система племенного управления», можно сделать вывод: власть
вождества заключена в формальном статусе. Вождество управляется индивидуумом, который имеет превосходство
над подчинёнными и наделен божественным правом управления. Единственной альтернативной религиозной
легализации социальной власти, формированной в вождестве и сохраненной тысячелетиями, являлось формирование
концепции общественного договора, что вследствие дальнейших политических развитий провело к поиску, развитию,
усовершенствованию и сохранению общественного договора.

Ключевые слова: вождество, система правления, власть, целевые союзы, лидер, вождь.

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

TRIBAL LEADERSHIP AS A TRIBAL MANAGEMENT SYSTEM.

Summing up the research about “Tribal leadership as a system of tribal management”, it can be concluded: The tribal
leadership power is summarized in formal status. Tribal leadership is ruled by an individual who has dominance towards
subjects and is endowed with the right of divine rule. The only alternative to the religious legitimacy of the social power,
which was formulated and preserved for millennia in the tribal leadership, was the formation of social contract concept,
which, as a result of further political developments, led to the search, development, improvement of the organization of
rational socio-political debate institutional mechanism and maintenance of the social contract.

Keywords: tribal leadership, management system, power, target unions, leader, chieftain.
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ԼԵՎՈՆ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
ՀՀ ԳԱԱ փիլիսոփայության սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտի հայցորդ

ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԻ ԱՍՏԻՃԱՆԱԿԱՐԳՈՒԹՅԱՆ ԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

Սույն հոդվածում հեղինակը հանգամանորեն քննարկել է իրավունքի աղբյուրների աստիճանակարգության հետ
կապված խնդիրները, մասնավորապես՝ աստիճանակարգության բնույթը, բովանդակությունը և համակարգը:

Բանալի բառեր. իրավունք, իրավունքի աղբյուր, իրավունքի աղբյուրների աստիճանա կար գու թյուն, իրավունքի
համակարգ:

ЛЕВОН АРУТЮНЯН
Соискатель Института философии, социологии и права НАН РА.

ПРОБЛЕМЫ ИЕРАРХИИ ИСТОЧНИКОВ ПРАВА

В данной статье автор обстоятельно рассматривает проблемы иерархии источников права, в частности-сущность,
содержание и система иерархии источников права.

Ключевые слова: право, источники права,иерархии источников права, система права.

LEVON HARUTYUNYAN
Applicant of the Institute of Philosophy, Sociology and Law of NAS RA

THEORETICAL PROBLEMS OF SOURCES OF MODEM NATIONAL LAW

In this article, the author examined in detail the theoretical and methodological problems of sources (forms) of national
(hierarchical) law, in particular the hierarchy of sources of law and their system.

Keywords: law, sources of law, hierarchy of sources of law, system of sources of law,system of law.
_______________________________________________________________________________________________

* * *
_______________________________________________________________________________________________

ԼԻԼԻԹ ԶԻՐՈՅԱՆ 
Եվրոպական համալսարանի իրավագիտության ամբիոնի հայցորդ

ԲՆԱՊԱՀՊԱՆԱԿԱՆ ԱՆՎՏԱՆԳՈՒԹՅԱՆ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՊԵՏԱԿԱՆ ԵՐԱՇԽԻՔՆԵՐԸ

Սույն հոդ վա ծում անդ րա դարձ է կա տար վել պե տու թյան դե րին եւ գոր ծա ռույթ նե րին բնա պահ պա նա կան անվ -
տան գու թյան ա պա հով ման ո լոր տում։ Հա մե մա տա կան է անց կաց վել մի շարք պե տու թյուն նե րի սահ մա նադ րու թյուն -
նե րի հետ եւ հոդ վա ծի շրջա նակ նե րում ար վել է մի շարք ա ռա ջար կու թյուն ներ։ Բ նա պահ պա նա կան օ րենսդ րու թյան ա -
ռաջ նա յին խնդիր նե րից մե կը շրջա կա մի ջա վայ րի պաշտ պա նու թյան ո լոր տում մար դու ի րա վունք նե րի և ա զա տու -
թյուն նե րի ա պա հո վումն է:

Բ նա պահ պա նա կան անվ տան գու թյան և բա րեն պաստ շրջա կա մի ջա վայր ու նե նա լու ի րա վուն քի սահ մա նա -
դրաի րա վա կան ե րաշ խիք նե րին վե րա բե րում են պե տա կան իշ խա նու թյան մար մին նե րի կող մից մար դու ի րա վունք նե -
րը պաշտ պա նե լու կոչ ված պե տա կան մար մին նե րի գոր ծու նեու թյան նկատ մամբ վե րահս կո ղու թյան ա պա հո վու մը:

Բա նա լի բա ռեր. Բ նա պահ պա նա կան անվ տան գու թյուն, է կո լո գիա կան քա ղա քա կա նու թյուն, բա րեն պաստ շրջա -
կա մի ջա վայր, բնա պահ պա նա կան օ րենսդ րու թյուն, է կո լո գիա կան ի րա վա խախ տում ներ:

ЛИЛИТ ЗИРОЯН 
Соискатель Юридической кафедры Европейского университета

ГОСУДАРСТВЕННЫЕ ГАРАНТИИ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ЭКОЛОГИЧЕСКОЙ БЕЗОПАСНОСТИ.

Статье рассматриваются роль и функции государства в обеспечении экологической безопасности. Ее сравнили с
конституциями ряда штатов, и в рамках статьи был внесен ряд предложений. Одна из первоочередных задач
экологического законодательства - обеспечение прав и свобод человека в области охраны окружающей среды.

Экологическая безопасность և Конституционные гарантии права на благоприятную окружающую среду включают
обеспечение контроля за деятельностью государственных органов, призванных защищать права человека со стороны
государственных органов. 

Ключевые слова: Экологическая безопасность, экологическая политика, благоприятная среда, экологическое
законодательство, экологические нарушения.
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LILIT ZIROYAN 
PHD student in of the European University

THE STATE GUARANTEES FOR PROVIDING ENVIRONMENTAL SAFETY

This article addresses the role and functions of the state in ensuring environmental security. It has been compared with
the constitutions of a number of states and a number of suggestions have been made within the framework of the article.
One of the primary tasks of environmental legislation is to ensure human rights and freedoms in the field of environmental
protection.

Environmental security and The constitutional guarantees of the right to a favorable environment include ensuring
control by state authorities over the activities of state bodies called to protect human rights.

Keywords: Environmental security, environmental policy, favorable environment, environmental legislation, environmental
violations.
_______________________________________________________________________________________________

* * *
_______________________________________________________________________________________________

ՀԱՄԼԵՏ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ
ՀՀ մարդու իրավունքների պաշտպանի աշխատակազմի
Զինծառայողների և նրանց ընտանիքների անդամների
իրավունքների պաշտպանության բաժնի առաջատար մասնագետ

ԿԱՄԱՎՈՐ ՀԻՄՈՒՆՔՆԵՐՈՎ ԶՈՐԱՀԱՎԱՔԱՅԻՆ ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ԾԱՌԱՅՈՒԹՅՈՒՆ ԱՆՑՆՈՂ ԱՆՁԱՆՑ
ԿԱՐԳԱՎԻՃԱԿԸ

Հոդվածում անդրադարձ է կատարված զինվորական ծառայության կամավոր հիմունքներով ներգրավվող
անձանց, հատկապես ռազմական դրության և դրա հիման վրա զորահավաք հայտարարվելու պարագայում մարտական
գործողություններին մասնակցող քաղաքացիների կարգավիճակի հետ կապված օրենսդրական խնդիրներին:
Ուսումնասիրության առարկա է դարձել 2020 թվականին ներպետական օրենսդրություն ներմուծված «աշխարհազոր»
ինստիտուտը, ինչը թեև անհրաժեշտ, սակայն ուշացած քայլ էր: Հոդվածում ընդգծված է այն խնդիրը, որ աշխարհազորին
միացող անձանց կարգավիճակին օրենսդիրը չի անդրադարձել: Վերլուծությունը կառուցվել է այն գաղափարի շուրջ,
որ աշխարհազորայինները հատկապես պատերազմի, ռազմական գործողությունների կամ զինվորական վարժանքների
ընթացքում իրականացնում են այն նույն գործառույթներն, ինչ զինծառայողները, նշվածի հաշվառմամբ էլ որպես
եզրահանգում է նշվել նրանց հավասար իրավունքներով և երաշխիքներով ապահովելու անհրաժեշտությունը:

Բանալի բառեր. Զինվորական ծառայություն, կամավոր, աշխարհազորային, ռազմական գործողություն,
զորահավաք, կարգավիճակ, պահեստազորային, երաշխիք, խտրականություն, զինված ուժեր:

ГАМЛЕТ АРУТЮНЯН
Ведущий специалист отдела по защите прав военнослужащих и 
членов их семей Аппарата Защитника прав человека Республики Армения

СТАТУС ЛИЦ, ПРОХОДЯЩИХ МОБИЛИЗАЦИОННУЮ ВОЕННУЮ СЛУЖБУ НА ДОБРОВОЛЬНОЙ ОСНОВЕ

В статье рассматриваются правовые вопросы, связанные со статусом лиц, которые проходят военную службу на
добровольной основе, особенно те законодательные проблемы, которые относятся к статусу лиц, участвующих в
боевых действиях, в случае объявления военного положения и мобилизации Предметом исследования стал институт
«ополчения»,è» введенный во внутреннее законодательство в 2020 году, что было необходимым, но запоздалым
шагом. В статье подчеркивается тот факт, что законодатель не прояснил правовой статус лиц, которые будут
считаться ополченцами. Анализ основан на следующей идее: ополченцы, особенно во время войны, боевых действий
или учений, выполняют те же функции, что и военнослужащие, именно из этого и выводится заключение о
необходимости обеспечения их равными правами и гарантиями.

Ключевые слова: Военная служба, доброволец, ополченец, боевое действие, мобилизация, статус, состоящий в
резерве, гарантия, дискриминация, вооруженные силы.
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HAMLET HARUTYUNYAN
Lead Specialist of Unit for Protection of Rights of
Military Servicemen and their Family Members of
Human Rights Defender’s Office

STATUS OF PERSONS UNDERGOING VOLUNTARY MOBILIZATION MILITARY SERVICE 

The article examines legal issues related to the status of persons who do military service on a voluntary basis, especially
those legislative problems that relate to the status of persons participating in hostilities in the event of a declaration of martial
law and mobilization. The subject of the study was the institution of the “militia”, introduced into domestic legislation in 2020,
which was a necessary but belated step. The article emphasizes the fact that the legislator has not clarified the legal status of
persons who will be considered militiaman. The analysis is based on the following idea: militiamen, especially during war,
hostilities or military exercises, perform the same functions as military personnel, based on this the necessity of providing
them with equal rights and guarantees is concluded.

Keywords: military service, volunteer, militiaman, combat, mobilization, standing by, guarantee, discrimination, armed
forces.
_______________________________________________________________________________________________

* * *
_______________________________________________________________________________________________

ՔՐԻՍՏԻՆԵ ՏՐԻՖՈՆՈՎԱ ՍԵՐԳԵՅ ՏՐԻՖՈՆՈՎ 
Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, Իրավաբանական գիտությունների թեկնածու
Քաղաքացիական իրավունքի ամբիոնի դոցենտ, Քաղաքացիական իրավունքի ամբիոնի դոցենտ,
Վարչական և ֆինանսական իրավունքի ամբիոնի Պետական   և իրավական կարգապահությունների 
դոցենտ Ղրիմի մասնաճյուղ դեպարտամենտի դոցենտ Ղրիմի մասնաճյուղ
ФГБОУВО «Ռուսաստանի արդարադատության ФГБОУВО «Ռուսաստանի արդարադատության 
պետական   համալսարան» պետական   համալսարան»

ԳԼՈԲԱԼԻԶԱՑԻԱՅԻ ՊԱՅՄԱՆՆԵՐՈՒՄ ԱՇԽԱՏԱՆՔԱՅԻՆ ՄԻԳՐԱՑԻԱՅԻ ՄԻՋԱԶԳԱՅԻՆ-ԻՐԱՎԱԿԱՆ
ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ ՀԻՄՆԱՀԱՐՑԵՐԸ

Աշ խա տան քը վե րա բեր վում է աշ խա տան քա յին միգ րա ցիա յի մի ջազ գա յին ի րա վա կան կար գա վոր ման խնդրին:
Ի րա կա նաց վում է ՄԱԿ-ի, ԱՄԿ-ի, ԵՄ-ի, ԱՊՀ-ի և աշ խա տան քա յին միգ րանտ նե րի ի րա վա կան կար գա վի ճա կը կար -
գա վո րող միջ պե տա կան   հա մա ձայ նագ րե րի շրջա նակ նե րում ըն դուն ված մի ջազ գա յին ակ տե րի վեր լու ծու թյուն: Ու սում -
նա սի րում է ան ձին որ պես աշ խա տան քա յին միգ րանտ դա սա կար գե լու չա փա նիշ նե րը: Են թադր վում է, որ այս կա տե -
գո րիա յի մեջ ան հա տին դա սա կար գե լու նշան ներ կան, բայց ի րա վա կան ակ տե րի տեքս տե րում այս սահ մա նու մը բա -
ցա կա յում է:

Բա նա լի բա ռեր. ՄԱԿ, ԱՄԿ, ԵՄ, ԱՊՀ, մի ջազ գա յին ակ տեր, միգ րանտ ներ, աշ խա տան քա յին միգ րա ցիա, քա -
ղա քա ցիու թյուն, օ տա րերկր յա քա ղա քա ցի։

КРИСТИНЭ ТРИФОНОВА СЕРГЕЙ ТРИФОНОВ 
кандидат юридических наук, доцент кандидат юридических наук
доцент кафедры гражданского права, доцент кафедры гражданского права,
доцент кафедры административного и доцент кафедры государственно-правовых дисциплин 
финансового права Крымского филиала Крымского филиала
ФГБОУВО «Российский государственный ФГБОУВО «Российский государственный 
университет правосудия» университет правосудия»

ПРОБЛЕМЫ МЕЖДУНАРОДНО-ПРАВОВОГО УРЕГУЛИРОВАНИЯ ТРУДОВОЙ МИГРАЦИИ В УСЛОВИЯХ 
ГЛОБАЛИЗАЦИИ

Статья посвящена проблеме международно-правового регулирования трудовой миграции. Проводится анализ
международных актов, принятых в рамках ООН, МОТ, ЕС, СНГ и межгосударственных соглашений регулирующих
правовой статус трудящихся мигрантов. Исследуются критерии отнесения личности к категории трудовых мигрантов.
Делается вывод о наличии признаков для отнесения физического лица к данной категории, но при этом данная
дефиниция отсутствует в текстах нормативно-правовых актов.

Ключевые слова: ООН, МОТ, ЕС, СНГ, международные акты, мигрант, трудовая миграция, гражданство, ино-
странный гражданин 
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KRISTINE TRIFONOVA SERGEY TRIFONOV
Candidate of Legal Sciences, Associate Professor PhD in Law Associate Professor at the Department of Civil Law,
Associate Professor of the Department of Civil Law, Associate Professor of the Department of State and 
Associate Professor of the Department of Administrative Legal Disciplines
and Financial Law Crimean branch FGBOUVO
Crimean branch FGBOUVO “Russian State University of Justice”
“Russian State University of Justice” 

ON THE ISSUE OF INTERNATIONAL LEGAL REGULATION OF LABOR MIGRATION IN THE 
CONTEXT OF GLOBALIZATION

The article is devoted to the problem of international legal regulation of labor migration. The analysis of international
acts adopted within the framework of the UN, ILO, EU, CIS and interstate agreements regulating the legal status of migrant
workers is carried out. The article examines the criteria for classifying a person as a labor migrant. It is concluded that there
are signs for classifying an individual in this category, but this definition is absent in the texts of legal acts.

Keywords: UN, ILO, EU, CIS, international acts, migrant, labor migration, citizenship, foreign citizen
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ՀԵՂԻՆԱԿՆԵՐԻ ՀԱՄԱՐ

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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