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Գրա կա նու թյան մեջ տա րած ված է կար -
ծիք, որ Եվ րո պա յում կո ռուպ ցիան սկսվել է վաղ
միջ նա դա րում, որն իր հեր թին կապ վում էր
ապ րան քադ րա մա կան հա րա բե րու թյուն նե րի
զար գաց ման, պե տա կան ա պա րա տում աշ խա -
տող նե րի քա նա կի ա վե լաց ման հետ: Այս սո -
ցիա լա կան նե գա տիվ երևույ թի զար գաց ման
նոր է տա պը և դրա հաս կա ցու թյան ձևա վոր -
ման փու լը հա մընկ նում է Եվ րո պա յի տա րած -
քում կենտ րո նաց ված պե տու թյուն նե րի և ներ -
կա յումս գո յու թյուն ու նե ցող ի րա վա կան հա մա -
կար գե րի ծա գե լու պատ մա կան ժա մա նա կա -
շրջա նի հետ:

Ժա մա նա կա կից ի րա վա գի տու թյան մեջ կո -
ռուպ ցիոն գոր ծո ղու թյուն նե րի շար քին կրի մի -
նա լիստ նե րը դա սում են. ձեռ նար կատ իրա կան
գոր ծու նեու թյան մեջ ա պօ րի նի մաս նակ ցու թյու -
նը, պաշ տո նա կան լիա զո րու թյուն նե րի չա րա -
շա հու մը, յու րա ցու մը կամ վատ նու մը, խար դա -
խու թյու նը, շոր թու մը, հար կա յին հան ցա գոր ծու -
թյուն նե րը և այլն: Սա կայն կոռ ռուպ ցիոն հան -
ցա գոր ծու թյուն նե րի հա մա կար գում ա մե նից հա -
ճախ հան դի պում է կա շառ քը՝ ի րե նից ներ կա -
յաց նե լով ա ռա վել ակն հայտ օ րի նա կը կո ռուպ -
ցիոն բնույ թի այլ հան ցա գոր ծու թյուն նե րի շար -
քում [1]:

Այս պի սով` կա րե լի է եզ րա կաց նել, որ կո -
ռուպ ցիան հա մա լիր հա սա րա կա կան երևույթ
է, ո րի հիմ քում ըն կած են խո րը սո ցիալ-տն տե -
սա կան, քա ղա քա կան, ինս տի տու ցիո նալ և բա -
րո յա-է թի կա կան պատ ճառ ներ: Ներ կա յիս պայ -
մա նե րում այս երևույ թը դար ձել է հա սա րա կա -
կան զար գաց ման հա մա կար գա յին սպառ նա -
լիք նե րից մե կը:

Կա շա ռա կե րու թյունը պե տա կան ծա ռա յու -
թյան դեմ ուղղ ված ա ռա վել բարձր հան րա յին
վտան գա վո րու թյամբ օժտ ված հան ցա գոր ծու -
թյուն է: Այն հե ղի նա կազր կում է պե տա կան իշ -
խա նու թյու նը, ձևա վո րում նի հի լիս տա կան
(ժխտո ղա կան) վե րա բեր մունք պե տա կան իշ -

խա նու թյան, օ րեն քի նկատ մամբ: Կա շա ռա կե -
րու թյու նը այն պի սի վտան գա վոր կրի մի նալ
երևույ թի մի ջուկն է, ինչ պի սին է կո ռուպ ցիան:

Կա շառ քի` որ պես կո ռուպ ցիա յի դրսևոր -
ման ձևի կրի մի նա լիս տի կա կան բնու թա գի րը
մեր կող մից ներ կա յաց վում է որ պես տվյալ հան -
ցա գոր ծու թյան կամ հան ցա գոր ծու թյուն կա տա -
րած ան ձի վե րա բեր յալ օ րի նա չա փո րեն փոխ -
կա պակց ված, փոխ կախ ված և կ րի մի նա լիս տի -
կա կան տե սանկ յու նից էա կան հատ կա նիշ նե րի
վե րա բեր յալ տվյալ նե րի հա մա կարգ ված հա -
մակ ցու թյուն: Այդ պի սի տվյալ նե րը ու նեն գի -
տա կան մե թո դա կան նշա նա կու թյուն կա շառ քի
քննու թյան ու բա ցա հայտ ման ժա մա նա կա կից
մե թո դի կա յում` դրսևոր վե լով որ պես հան ցա -
գոր ծու թյան դի տարկ վող կա տե գո րիա յի, կոնկ -
րետ դեպ քի քննու թյան փաս տա կան տվյալ նե -
րի գնա հատ ման մատ րի ցա:

Դա տա կան և քնն չա կան պրակ տի կա յում
հան դի պող կա շառ քի կա տար ման և հան ցա -
գոր ծու թյան հետ քե րը վե րաց նե լու ձևե րը, դրանց
կա տար ման ա ռա վել հան դի պող տե ղե րը, կա -
շառք տա լու կամ ստա նա լու հակ վա ծու թյուն ու -
նե ցող ան ձանց բնու թագ րող հատ կա նիշ նե րը
և հան ցա գոր ծու թյան բա ցա հայտ ման ա ռու մով
էա կան այլ հատ կա նիշ նե րը հե տա զո տո տե լով`
քննի չը կա րող է կոնկ րետ քրե ական գոր ծի
քննու թյան արդ յուն քե րի ա վե լի հա վաս տի և օբ -
յեկ տիվ գնա հա տա կան տալ, ո րո շել գոր ծով օբ -
յեկ տիվ ճշմար տու թյան բա ցա հայտ ման հա մար
անհ րա ժեշտ հե տա գա քննչա կան գոր ծո ղու -
թյուն նե րի և օ պե րա տիվ-հե տա խու զա կան գոր -
ծո ղու թյուն նե րի կա տար ման ուղ ղու թյուն նե րի,
մի ջո ցա ռում նե րի բնույ թը:

«Հան ցա գոր ծու թյան կրի մի նա լիս տի կա կան
բնու թա գիր» հաս կա ցու թյան բո վան դա կու թյու -
նը ընդգր կում է ինչ պես հան գա մանք ներ, ո -
րոնք կոնկ րետ քրեա կան գոր ծով ա պա ցուց -
ման ա ռար կան են կազ մում, այն պես էլ հան -
գա մանք ներ, ո րոնք դուրս են գա լիս ա պա ցուց -



ման ա ռար կա յի շրջա նակ նե րից, սա կայն ու նեն
էա կան նշա նա կու թյուն կա շառ քի քննու թյան
հա մար, այ սինքն` այն պի սի հան գա մանք ներ,
ո րոնք են թա կա են հաս տատ ման:

Կ րի մի նա լիս տի կա կան բնու թա գիր հաս -
կա ցու թյան տար րե րի և ա պա ցուց ման ա ռար -
կա յի հան գա մանք նե րի միջև ար տա քին տեր -
մի նա բա նա կան նմա նու թյու նը չի վկա յում այն
մա սին, որ վեր ջին ներս ո րո շում են կրի մի նա -
լիս տի կա կան բնու թագ րի բո վան դա կու թյու նը,
հան դի սա նում են դրա կա ռուց ված քա յին տար -
րը: Քնն վող հան ցա գոր ծու թյան կա տար ման
տե ղը, ժա մա նա կը, կա տար ման ե ղա նա կը և
այլ կող մե րը բնու թագ րող և կոնկ րետ քրեա -
կան գոր ծով ա պա ցուց ման ա ռար կան կազ -
մող հան գա մանք նե րը են թա կա են ա պա ցուց -
ման դրա քննու թյան ըն թաց քում: Նույն հան -
գա ման նե րը, ո րոնք կրի մի նա լիս տի կա կան բնու -
թա գրի տարրեր են, քննու թյան սկզբում ար -
դեն իսկ պարզ են և են թա կա են օգ տա գործ -
ման հան գա մանք նե րը ա պա ցու ցե լու շա հին
ծա ռա յեց նե լու հա մար: Նման տե սա կե տի են
հետևում ռուս կրի մի նա լիստ գիտ նա կան նե րից
շա տե րը: 

Ու նե նա լով կա շառ քի` որ պես կո ռուպ ցիա յի
դրսևոր ման ձևի ա պա ցուց ման ա ռար կան կազ -
մող հան գա մանք նե րի վե րա բեր յալ նախ նա կան
կրի մի նա լիս տի կա կան տե ղե կատ վու թյուն, նա -
խաքն նու թյուն ի րա կա նաց նող մար մի նը կա րող
է ո րո շել քննու թյան ուղ ղու թյու նը և ծա վա լը,
կրի մի նա լիս տի կա կան բնու թա գի րը կազ մող
տար րե րի ի մա ցու թյու նը նպաս տում է կա շառ -
քի քննու թյան ու բա ցա հայտ ման մի ջոց նե րի և
մե թոդ նե րի ճիշտ ո րոշ մա նը:

Այս ա ռու մով մենք հա մա միտ ենք Ա.Ն.
Խա լի կո վա յի «հան ցա գոր ծու թյան կրի մի նա լիս -
տի կա կան բնու թա գիր» և «ա պա ցուց ման են -
թա կան հան գա մանք նե րի շրջա նակ» հաս կա -
ցու թյուն նե րի հստակ տա րան ջատ ման անհ րա -
ժեշ տու թյանը: Հա մե մա տե լով այդ կա տե գո րիա -
նե րը` չպետք է մո ռա նալ, որ քննարկ վող «բնու -
թագ րիչ նե րը» փո խառն ված են գի տե լիք նե րի
տար բեր ճյու ղե րից, իսկ ա վե լի կոն կերտ` քրեա -
կան դա տա վա րու թյու նից և կ րի մի նա լիս տի կա -
յից, հետևա բար դրան ցից յու րա քանչ յու րը հա -
մա պա տաս խա նա բար ու նի հե տա զոտ ման իր
ա ռար կան և իր յու րա հա տուկ խնդիր նե րի հա -
մա կար գը: Մաս նա վո րա պես, ինչ պես նշում է

Ի.Ա. Վոզգ րի նը, ա պա ցուց ման են թա կա հան -
գա մանք նե րը կրի մի նա լիս տի կա կան բնու թագ -
րի տե սանկ յու նից հե տա զոտ վում են դրանց դե -
տա լի զա ցիա յի ճա նա պար հով, ո րը ար տա ցո -
լում է ա պա ցուց ման առար կա յի ա ռանձ նա հատ -
կու թյուն նե րը, իր հեր թին նմա նա կերպ կոն կեր -
տա ցում քրեա դա տա վա րա կան գի տու թյու նը չի
նա խա տե սում [2]:

Կա շառ քը քննու թյան բար դու թյան տե սա -
կե տից ա մե նա բարդ հան ցա գոր ծու թյուն նե րից
մե կն է: Նախևա ռաջ այն հիմ նա կա նում կա -
տար վում է ա ռանց ա կա նա տես նե րի: Դա բա -
ցատր վում է այն հան գա ման քով, որ հան ցա -
գոր ծու թյան բո լոր մաս նա կից նե րը` կա շառք
տվո ղը, կա շառք ստա ցո ղը և ո րոշ դեպ քե րում
միջ նոր դը շա հագրգռ ված են հան ցա գոր ծու -
թյան կա տար ման մեջ ու ձեռ նար կում են բո լոր
մի ջոց նե րը սե փա կան հան ցա վոր վար քա գի ծը
ու հան ցա դե պը թաքց նե լու ուղ ղու թյամբ: Երկ -
րորդ` քա նի որ հան ցա գոր ծու թյան բո լոր մաս -
նա կից նե րը կրում են քրեա կան պա տաս խա -
նատ վու թյուն, վեր ջին ներս հիմ նա կա նում հրա -
ժար վում են ճշմար տա ցի ցուց մունք տա լուց`
ստեղ ծե լով նման դեպ քե րում յու րօ րի նակ փո -
խա դարձ ե րաշ խիք նե րի հա մա կարգ:

Կա շառ քի` որ պես կո ռուպ ցիա յի դրսևոր -
ման ձևի վտան գա վո րու թյու նը հան գում է նրան,
որ այն ուղղ ված է պաշ տո նա տար ան ձի նա -
խա պես կան խամ տա ծած ոչ օ րի նա չափ վար -
ձատր մա նը, ո րը օբ յեկ տի վո րեն հան գեց նում է
պե տա կան ամ բողջ ա պա րա տի տար րա լուծ -
մա նը, նպաս տում է ամ բողջ պե տա կան հա -
մա կար գի կո ռում պաց վա ծու թյա նը, խարխ լում
և վար կա բե կում է պե տա կան իշ խա նու թյան
ա ռանց այն էլ ոչ բարձր հե ղի նա կու թյու նը հա -
սա րա կու թյան մեջ: Կա շա ռա կե րու թյու նը իր
մեջ նե րա ռում է կա շառ քի ստա ցու մը պաշ տո -
նա տար ան ձի կող մից, կա շառք տա լը և ո րոշ
դեպ քե րում միջ նոր դու թյու նը, ո րը իր սե փա -
կան ի մաս տով չի հա մար վում պաշ տո նեա կան
հան ցա գոր ծու թյուն, քա նի որ կա րող է կա տար -
վել նաև ոչ պաշ տո նա տար ան ձի կող մից: Ել -
նե լով վե րո շա րադր յա լից` կա րե լի է են թադ րել,
որ կա շառ քի ստաց ման հետ միա ժա մա նակ
կա շառք տա լը և միջ նոր դու թյու նը կազ մում են
անհ րա ժեշտ «հա մա կա տա րում»` կրի մի նա լիս -
տի կա կան ի մաս տով: Վե րոնշ յալ սուբ յեկտ նե -
րից յու րա քանչ յու րի հան ցա վոր ոտնձ գու թյու -
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նը չի կա րող կա տար վել ինքնըս տինք յան մյուս -
նե րից ան կախ, այլ կա պակց ված են միմ յանց
հետ: Հետևա բար դրան ցից յու րաքանչ յու րի հա -
րա բե րակ ցու թյու նը մե կը մյու սի հան դեպ պայ -
մա նա կա նո րեն կա զմում են «անհ րա ժեշտ հա -
մակ ցու թյուն» եզ րույ թը, ո րի դեպ քում կա շառ -
քը տա լու փաս տի բա ցա կա յու թյու նը են թա -
դրում է նաև վեր ջինիս ստաց ման փաս տի բա -
ցա ռում:

Խո սե լով կա շա ռա կե րու թյան՝ որ պես կո -
ռուպ ցիա յի ա մե նա լուրջ դրսևո րում նե րից մե կի
մա սին, ո րը պաշ տո նա տար ան ձանց կող մից
շա հա դի տա կան նա տակ նե րով կա տար վող հան -
ցա գոր ծեու թյան ա ռա վել վտան գա վոր տա րա -
տե սակ է, անհ րա ժեշտ է ման րա մասն դի տար -
կել այս երևույ թը կազ մող ա ռա վել բու թագ րիչ և
ս պե ցի ֆի կան ար տա ցո լող տար րե րը`

 հան ցա գոր ծու թյան կա տար ման տի պա -
յին ի րա վի ճակ նե րը,

 հան ցա գոր ծի ան ձը,
 հան ցա վոր ոտնձ գու թյան ա ռար կան,
 հան ցա գոր ծու թյան հետ քե րը,
 հան ցա գոր ծու թյան կա տար ման ե ղա -

նա կը:
Նշված տար րե րի շար քին են դաս վում նաև

կա շառ քի մա սին ե լա կե տա յին տվյալ նե րը և ե -
լա կե տա յին քննչա կան ի րա վի ճակ նե րը:

Կա շառ քի վե րա բեր յալ քրեա կան գոր ծի
հա րուց ման հար ցը լու ծե լու կա պակ ցու թյամբ
էա կան կրի մի նա լիս տի կա կան նշա նա կու թյուն
ու նի կա շառ քի վե րա բեր յալ ե լա կե տա յին տե -
ղե կատ վու թյան ու սում նա սի րու թյու նը, հա մա -
կար գու մը: Ե լա կե տա յին տե ղե կատ վու թյու նը ի -
րե նից ներ կա յաց նում է հան ցա գոր ծու թյան կա -
տար մա նը և հան ցա վոր ա րար քի հետ քե րը
թաքց նե լուն ուղղ ված, հա վա նա կան հան ցա -
գոր ծի ան ձը և ա րար քի հա վա նա կան դրդա -
պատ ճառ նե րը բնու թագ րող, տու ժո ղի ան ձին
վե րա բե րող, հան ցան քի կա տար ման ո րոշ այլ
հան գա մանք նե րի (հան ցա գոր ծու թյան կա տար -
ման տեղ, ժա մա նակ, կա տար ման ե ղա նակ և
այլն) վե րա բեր յալ տվյալ նե րի հա մա կարգ: 

Որ պես կա նոն, քրեա կան գոր ծի հա րուց -
ման հար ցի լու ծու մը ուղ ղա կիո րեն կախ ված է
կա շառ քի վե րա բեր յալ ստաց ված կամ հա մա -
կարգ ված տե ղե կատ վու թյան ո րա կից և ամ -
բող ջա կա նու թյու նից, ո րի ա պա հո վու մը նման
տե ղե կատ վու թյան ստուգ ման սկզբնա կան փու -

լում ի րա վա պահ մար մին նե րի աշ խա տա կից -
նե րի հիմ նա կան խնդիր նե րից է [3]:

Կա շառ քի բա ցա հայտ ման հա մար մեծ նշա -
նա կու թյուն կա րող են ու նե նալ օ պե րա տիվ-հե -
տա խու զա կան գոր ծու նեու թյուն ի րա կա նաց րած
մարմ նի կող մից նկա րա հան ված լու սան կար նե -
րը, ո րոն ցով ընղգծ վում է կա շառք տվո ղի և
կա շառք վերց նո ղի կամ միջ նոր դի հան դի պու -
մը, կա շառ քի ա ռար կա յի փո խանց ման պահ և
այլն:

Կա շառ քի գոր ծե րով ա պա ցուց ման ա ռար -
կա յի ա ռանձ նա հատ կու թյու նը, ինչ պես նաև
քննու թյան ու բա ցա հայտ ման մե թո դա բա նա -
կան դժվա րու թյուն նե րը պայ մա նա վոր ված են
հան ցա գոր ծու թյան այս տե սա կի ա ռանձ նա -
հատ կու թյուն նե րով:

Ե թե կա շառ քը կրում է բազ մաէ պի զոդ
բնույթ, ա պա ա ռան ձին է պի զոդ նե րի քննու թյու -
նը նույն պես լրա ցու ցիչ բար դու թյուն է ներ կա -
յաց նում ի րե նից: Խնդ րա հա րույց ի րա վի ճա կը
բար դաց նում է նաև այն, որ այս հա կաի րա վա -
կան ա րար քը հա ճախ ու ղեկց վում է կո ռուպ -
ցիոն բնույ թի այլ հան ցա գոր ծու թյուն նե րի կա -
տար մամբ: Վե րոնշ յալ ու այլ հան գա ման քնե րի
առ կա յու թյու նը նշա նա կա լի չա փով դժվա րաց -
նում է քննու թյան և ա պա ցուց ման գործընթացը
ամ բող ջու թյան մեջ և ա ռան ձին քնննչա կան
գոր ծո ղու թյուն նե րի կա տա րու մը մաս նա վո րա -
պես:

ՀՀ քրեա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր -
քում ա ռանձ նաց ված է քննչա կան գոր ծո ղու -
թյուն նե րի հա մա կար գը և հան ցա գոր ծու թյուն -
նե րի քննու թյան ժա մա նակ դրանց կի րառ ման
դստա վա րա կան կարգն ու պայ ման նե րը: Կ րի -
մի նա լիս տի կա կան գրա կա նու թյան մեջ դրանք
դա սա կարգ վում են տար բեր հիմ քե րով, մաս -
նա վո րա պես` հաշ վի առ նե լով քննու թյան փու -
լե րը, դրանց մի ջո ցով ա պա ցու ցո ղա կան ին -
ֆոր մա ցիա յի ստաց ման մե թոդ նե րի, մի ջոց նե -
րի և ե ղա նակ նե րի ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե -
րի հաշ վա ռու մը: Ինչ պես հայտ նի է, ո րոշ քննչա -
կան գոր ծո ղու թյուն ներ ուղղ ված են նյու թա պես
ար տա ցոլ վող տե ղե կու թյուն նե րի ստաց մա նը
(դեպ քի վայ րի զննու թյուն, խու զար կու թյուն,
ձեր բա կա լում, առգ րա վում և այլն), մյուս նե րը
բնու թագր վում են կրի մի նա լիս տի կա յի տե սանկ -
յու նից նշա նա կա լի վեր բալ տե ղե կատ վու թյան
ստաց մամբ (հար ցաքն նու թյուն, ա ռե րե սում,

Օ
Ր

Ի
Ն

Ա
Կ

Ա
Ն

Ո
Ւ

Թ
Յ

Ո
Ւ

Ն
  №

1
2

3
  2

0
2

1



ցուց մունք նե րի ստու գու մը դեպ քի վայ րում և
այլն):

Ի րա վա բա նա կան գրա կա նու թյան մեջ հա -
ճախ վե րոնշ յալ գոր ծո ղու թյան պրակ տի կա յում
կա տար ման տի պա յին տակ տի կա կան թե րու -
թյուն ներ են մատ նանշ վում, մաս նա վո րա պես`

1. ո րոշ դեպ քե րում ընդ հան րա պես դեպ քի
վայ րի զննու թյուն չի ի րա կա նաց վում, չնա յած
վեր ջի նիս ի րա կա նաց ման տակ տի կա կան հնա -
րա վո րու թյուն նե րի ու հա վա նա կան դրա կան
արդ յուն քի մա սին ար դեն իսկ խոս վել է:

2. Որոշ դեպ քե րում դեպ քի վայ րի զննու -
թյան կա տար ման և կա շառք տա լու կամ ստա -
նա լու վե րա բեր յալ հա ղորդ ման մեջ առ կա է
ժա մա նա կա յին խզում, ընդ ո րում, նման փաս -
տե րը եր բեմն հիմ նա վոր վում են իբր տակ տի -
կա կան նկա տա ռում նե րից ել նե լով (նա խա պատ -
րաստ ման ուղղ ված անհ րա ժեշտ գոր ծո ղու թյուն -
նե րի կա տար մամբ): Այս պա րա գա յում տակ -
տի կա պես գրա գետ է ժա մա նա կա յին խզում
չթու յլատ րե լը, քան զի դան դա ղու մը կա րող է
հան գեց նել հան ցա գոր ծու թյան հետ քե րի ձևա -
փոխ մա նը, թաքց նե լուն և, ի վեր ջո, բացառմանը:

3. Որոշ դեպ քե րում ար ձա նագ րու թյան մեջ
բա ցա կա յում են կի րառ ված կրի մի նա լիս տի կա -
կան տեխ նի կա կան մի ջոց նե րի (տե սա ձայ նագ -
րառ ման սար քեր, հետ քե րի հայտ նա բեր ման և
ֆիքս ման սար քեր) ի դեն տի ֆի կաց նող տվյալ -
նե րի վե րա բեր յալ նշում ները [4]:

Կա շառ քի գոր ծե րով հե տա գա քննչա կան
գոր ծո ղու թյուն ներն են վկա նե րի հար ցաքն նու -
թյու նը, փոր ձաքն նու թյուն նե րի նշա նա կու մը, մե -
ղադր յալ նե րի հար ցաքն նու թյու նը և այլն: Քն -
նու թյան ո րո շա կիաց ման տե սանկ յու նից կա -
րող են ի րա կա նաց վել փաս տաթղ թե րի, տար -
բեր տե սա կի պաշ տո նա կան գրու թյուն նե րի
զննու մը, ո րոնք ինչ-որ ձևով ար տա ցո լում են
կա շառք վերց նո ղի ծա ռա յո ղա կան գոր ծու նեու -
թյու նը, կոնկ րետ ի րա վի ճակ նե րի ու սում նա սի -
րում, ո րոնց պա րա գա յում տե ղի է ու նե ցել հան -
ցա գոր ծու թյան մաս նա կից նե րի հան դի պու մը,
կա շառ քի ա ռար կա յի փո խան ցու մը և այլն, հան -
ցա գոր ծու թյան մաս նա կից նե րի պայ մա նա վոր -
վա ծու թյան ու սում նա սի րու մը, վկա նե րի և մե -
ղադր յալ նե րի հար ցաքն նու թյու նը:

Պրակտիկայում նախնական քննության
փուլում առավել բարդ իրավիճակ է ստեղծվում
այն ժամանակ, երբ օպերատիվ հետախուզա-

կան միջոցառման կիրառման փաստացի կամ
իրավական հիմքը բացակայում է: Կաշառք
ստացողները քաջ գիտակցում են իրենց գոր-
ծողությունների (անգործության) հանրային
վտանգավորության աստիճանը և ձեռնարկում
են բոլոր միջոցառումները, որպեսզի խուսա-
փեն քրեական պատասխանատվությունից:
Նման պարագայում հաճախ կասկածյալի հար-
ցաքննությունը իրականացվում է հանցագոր-
ծության վերաբերյալ տեղեկությունների ոչ բա-
վարար հիմքի վրա, ինչն էլ իր հերթին հնարա-
վորություն է տալիս կասկածյալին հրաժարվե-
լու իրեն մեղսագրվող արարքի կատարման վե-
րաբերյալ ցուցմունքներ տալուց: 

Կա շառ քի քննու թյան բարդ խնդիր նե րից
մե կը հան ցա գոր ծու թյան դրվագ նե րի և ան -
դամ նե րի բա ցա հայ տումն է նաև: Դրա հա մար
խոր հուրդ է տրվում ու սում նա սի րել կաս կած -
յալ նե րի (մե ղադր յալ նե ր) կեն սա գոր ծու նեու թյու -
նը, որ պես զի բա ցա հայտ վի այն ժա մա նա կա -
շրջա նը, ո րում վեր ջի նի նյու թա կան ա պա հո -
վու թյան մա կար դա կը գե րա զան ցում է նրա օ -
րի նա կան ե կա մուտ նե րը: Այդ նպա տա կով ի -
րա կա նաց վում են նրա բան կա յին հա շիվ նե րի
ո րո նում ներ, մե ղադր յա լի և ն րա ըն տա նի քի
ան դամ նե րի ու նեց ված քի գնա հա տում, նրա ըն -
տա նի քի սո վո րա կան ծախ սե րի պար զում և այն
ժա մա նա կա հատ վա ծի ո րո շում, երբ ե կա մուտ -
նե րի և ծախ սե րի մա կար դա կը բարձ րա նում Է:
Մի շարք սուբ յեկտ ներ թաքց նում են ի րենց
ծախ սե րը՝ ի րենց գու մար նե րը ներդ նե լով գաղտ -
նի գոր ծարք նե րի մեջ, այլ ան ձանց ա նու նով
գույք կամ տրանս պոր տա յին մի ջոց ներ ձեռք
բե րելով:

Ամ փո փե լով վե րա շա րադր յա լը` անհ րա -
ժեշտ է ևս մեկ ան գամ նշել, որ կա շա ռա կե րու -
թյունն ի րե նից ներ կա յաց նում է կո ռուպ ցիա յի
«մի ջու կը»` լի նե լով վեր ջի նիս ծայ րա հեղ բա ցա -
սա կան և տա րած ված դրսևոր ման ձևը: Կո -
ռուպ ցիան նպաս տում է պե տա կան իշ խա նու -
թյան քայ քայ մա նը, հա սա րա կա կու թյան մեջ
վեր ջի նիս հե ղի նա կու թյան նվազ մա նը և, ի վեր -
ջո, նի հի լիս տա կան վե րա բեր մուն քի ամ րապնդ -
մա նը, հասց նում է նյու թա կան ահ ռե լիի վնաս -
ներ: Պե տա կան իշ խա նու թյան կող մից կո ռուպ -
ցիա յի դեմ պայ քա րի քա ղա քա կա նու թյան մշակ -
ման ու կեն սա գործ ման պայ ման նե րում կա շառ -
քի բա ցա հայտ ման ու քննու թյան մե թո դի կա յի
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և գործ նա կան ցու ցում նե րի մշա կու մը ներ կա -
յումս խիստ ար դիա կան է՝ ի րա վա պահ մար -
մին նե րի առջև դրված խնդիր նե րին օպ տի մալ
լու ծում տա լու նկա տա ռու մով:

Ու սում նա սի րու թյան արդ յուն քում կա շառ -
քի քննու թյան մե թո դի կա յի վե րա բեր յալ կա րե -
լի է ա ռանձ նաց նել տե սա կան եզ րա կա ցու թյուն -
ներ և գի տա գործ նա կան հրա հանգ ներ, մաս -
նա վո րա պես` 

1. Կո ռուպ ցիա հաս կա ցու թյու նը ու նի ընդ -
գըրկուն բնույթ և ա վե լի լայն ի մաստ, քան կա -
շառ քը կամ կա շա ռա կե րու թյու նը: Ներ պե տա -
կան պո զի տիվ ի րա վուն քում չու նե նա լով նոր -
մա տիվ ձևա կեր պում՝ նշված հաս կա ցու թյան ի -
մաս տը բա ցա հայտ վել է մի ջազ գա յին ի րա վա -
կան ակ տե րում: Կո ռուպ ցիան պաշ տո նա տար
ան ձանց և հա ման ման ազ դե ցու թյուն ու նե ցող
այլ ան ձանց կող մից իշ խա նա կան լիա զո րու -
թյուն նե րի` շա հա դի տա կան նպա տակ նե րով,
հա կա ռակ ծա ռա յու թյան, հա սա րա կու թյան և
պե տու թյան շա հե րի օգ տա գործ մանն ուղղ ված
գոր ծո ղու թյուն նե րի բազ մա շերտ և բարդ հա -
մա կարգ է: Դրա դրսևոր ման ձևե րը տար բեր
են և ի րեն ցից ներ կա յաց նում են է թի կա կան,
սահ մա նադ րա կան, վար չաի րա վա կան, ֆի նան -
սա կան, քրեաի րա վա կան, քրեա դա տա վա րա -
կան և այլ նոր մե րի խախ տում, ո րոնք ի րա կա -
նաց վում են պե տաիշ խա նա կան լիա զո րու թյամբ
օժտ ված մար մին նե րի և պաշ տո նա տար ան -
ձանց կող մից: Այս երևույ թը հա ճախ բնու թագր -
վում է նաև իշ խա նու թյուն նե րի «ծախ վա ծու -
թյուն» բնո րոշ մամբ, վեր ջի նիս ա մե նաակն հայտ
դրսևո րում նե րից մե կը հան դի սա նում է կա շա -
ռա կե րու թյու նը:

2. Կա շառ քի կրի մի նա լիս տի կա կան բնու -
թագ րի հա մար, որ պես վեր ջի նիս ա ռանձ նա -
հատ կու թյու նը ար տա ցո լող առ աջ նա յին տար -
րեր են՝ հան ցա վոր ոտնձ գու թյան ա ռար կան,
հան ցա գոր ծու թյան կա տար ման ե ղա նա կը, հան -
ցա գոր ծու թյան կա տար ման տի պա կան ի րա -
վի ճակ նե րը, հան ցա գոր ծի ան ձը, հան ցա գոր -
ծու թան հետ քե րը և այլն:

3. Կա շառ քի վե րա բեր յալ հան ցա գոր ծու -
թյուն նե րի բա ցա հայտ ման վե րա բեր յալ պրակ -
տի կան վկա յում է այն մա սին, որ նմա նաբ նույթ
հան ցա գոր ծու թյուն նե րի քննու թյան ծրագ րա -
վո րու մը տե ղի է ու նե նում ոչ պատ շաճ մա կար -
դա կով:

4. Կո ռուպ ցիոն հան ցա գոր ծու թյուն նե րի
քնու թյան ժա մա նակ ին ֆոր մա ցիա յի պա կա սի
հետևանքով նման տե ղե կատ վու թյան աղբ յուր -
նե րի բա ցա հայտ ման ուղ ղու թյամբ ա մե նաարդ -
յու նա վետ մի ջոց նե րից է օ պե րա տիվ-հե տա խու -
զա կան մի ջո ցա ռում նե րի ի րա կա նաց մամբ բա -
ցա հայ տու մը: Կա շառք ստա նա լու կամ կա շառք
տա լու նմա նա կու մը` որ պես օ պե րա տիվ-հե տա -
խու զա կան մի ջո ցա ռում կի րա ռե լու և դրա արդ -
յունք նե րի` հե տա գա յում արդ յու նա վետ օգ տա -
գործ ման հնա րա վո րու թյու նը ուղ ղա կիո րեն կախ -
ված են նա խաք նու թյան մար մին նե րի և օ պե -
րա տիվ հե տա խու զա կան գոր ծու նեու թյան ի րա -
վունք ու նե ցող մա րի մին նե րի միջև փոխ գոր -
ծակ ցու թյան պատ շաճ մա կար դա կից:

5. Անհ րա ժե շէտ է փաս տել պրակ տիկ աշ -
խա տող նե րի մոտ տեխ նի կակ րի մի նա լիս տի կա -
կան մի ջոց նե րի ամ բող ջու թյամբ կամ մա սամբ
բա ցա կա յու թյու նը` որ պես խնդիր: Միա ժա մա -
նակ հան ցա գոր ծու թյան այս տե սա կի քննու -
թյան և արդ յունք նե րի դա տա վա րա կան ամ -
րագր ման ա ռու մով առ կա է օբ յեկ տիվ անհ րա -
ժեշ տու թյուն քննու թյուն ի րա կա նաց նող մար -
մին նե րի կող մից տեխ նի կա կան մի ջոց նե րի և
հա տուկ գի տե լիք նե րի կի րա ռու մը: Փաս տա -
կան տվյալ նե րը, ո րոնք կա րող են ստաց վել
գի տա տեխ նի կա կան մե թոդ նե րի և մի ջոց նե րի
կի րառ մամբ, դրանց տակ տի կա պես գրա գետ
կազ մա կերպ ված ա ռանձ նա ցու մը և ֆիք սու մը
կա րող են դառ նալ ա պա ցու ցո ղա կան զանգ -
վա ծի էա կան տար րեր: Ա պա ցուց ման են թա -
կան հան գա մանք նե րի շար քում ի րե նից ա ռա -
վել բար դու թյուն է ներ կա յաց նում «հան ցակ ցու -
թյան» և կա շառ քի ա ռար կա յի փո խանց ման
փաս տը ա պա ցու ցելն այն ի մաս տով, ո րով հի -
շա տակ վել է վե րո շա րադր յա լում: Նշ ված հան -
գամքն նե րի ա պա ցուց ման բար դու թյու նը հիմ -
նա կա նում արդ յունք է քննիչ նե րի մոտ նմա -
նաբ նույթ գոր ծեր քննե լու փոր ձի պա կա սի,
վկա նե րի կող մից ակն հայտ սուտ ցուց մունք ներ
տա լու հան գա ման քի, կեղծ այ լու րե քու թյան կամ
սուտ մատ նու թյան, կամ հան ցա վոր դեպ քը
թաքց նե լուն ուղղ ված տա րաբ նույթ մի ջոց նե րի
կի րառ ման: 

6. Կա շառ քի քննու թյան ա ռանձ նա հատ -
կու թյու նը կապ ված է հան ցա գոր ծու թյան հա -
տուկ սուբ յեկ տա յին կազ մի հետ, որն էլ նա խո -
րո շում է հնա րա վո րու թյու նը վեր ջին նե րիս կող -
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մից քննու թյան ըն թաց քը խո չըն դո տե լու կամ
ար գելք ներ ստեղ ծե լու ուղ ղու թյամբ: Ա մե նա տա -
րած ված հնարք նե րից են հան ցա գոր ծու թյան
հետ քե րի թաքց նու մը, դա տա վա րու թյան մաս -
նա կից նե րի վրա ճնշում գոր ծադ րե լը, կեղծ այ -
լու րե քու թյան ստեղ ծու մը և այլն: Նման հնա րա -
վոր հա կազ դե ցու թյու նը են թադ րում է գոր ծո -
ղու թյուն նե րի ամ բող ջա կան հա մա կարգ, ո րը
ուղղ ված է հան ցանք կա տա րած ան ձին բա ցա -
հայ տե լուն, նա խազ գու շաց մա նը և չե զո քաց մա -
նը:

7. Կա շառ քի գոր ծե րով ա պա ցու ցո ղա կան

զանգ վա ծի հիմ քը կազ մում են հան ցա գոր ծու -
թյան նյու թա կան ու ի դեա լա կան հետ քե րը:
Քննի չի կող մից կրի մի նա լիս տի կա կան մե թոդ -
նե րի գրա գետ օգ տա գործ ման պա րա գա յում և
տեխ նի կա-կրի մի նա լիս տի կա կան մի ջոց նե րի
օգ տա գոր ծու մը վերջ նա կան արդ յուն քում նպաս -
տում են ոչ միայն կրմի նա լիս տի կա կան նշա -
նա կու թյուն ու նե ցող ին ֆոր մա ցիա յի հա մալր -
մա նը և ամ րապնդ մա նը, այլև նման ան ձանց
հնա րա վոր հա կազ դե ցու թյան և կան խար գե լող
մի ջո ցա ռում նե րի մա սին ծրագ րա վոր ման հիմ -
քում դրվող տե ղե կատ վու թյան աղբ յուր է:
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ՔՐԵԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ

ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 38-րդ հոդ վա ծի
4-րդ մա սի հա մա ձայն՝ «Դր դիչ է հա մար վում
այն ան ձը, ով մեկ ու րիշ ան ձի դրդել է հան -
ցանք կա տա րե լու՝ հա մո զե լու, նյու թա պես շա -
հագրգ ռե լու, սպառ նա լի քի մի ջո ցով կամ այլ ե -
ղա նա կով»:

Դրդ չու թյունն առ կա է այն դեպ քում, երբ
ան ձը ա րարք է կա տա րում՝ այլ ան ձի մեջ հան -
ցան քի կա տար ման դի տա վո րու թյուն, ցան կու -
թյուն ա ռա ջաց նե լու հա մար: 

Դրդ չու թյան հա մար անհ րա ժեշտ է, որ
անձն իր ա րարք նե րով կոնկ րետ ան ձի մեջ
կոնկ րետ հան ցան քը կա տա րե լու դի տա վո րու -
թյուն ա ռա ջաց նի: Ուս տի դրդչու թյուն չեն կա -
րող հա մար վել ա նո րոշ շրջա նա կի ան ձանց
հան ցա գոր ծու թյան հա կե լը, հան ցանք կա տա -
րե լու հրա պա րա կա յին կո չե րը, հան ցանք ներ
կա տա րե լու քա րոզ չու թյու նը, այս կամ այն հան -
ցա գոր ծու թյան նրբու թյուն նե րը, ե ղա նակ նե րը
սո վո րեց նե լը, ան ձի ան բա րեն պաստ ազ դե ցու -
թյունն այլ ան ձի վրա՝ թե կուզև դրա ազ դե ցու -
թյամբ վեր ջինս հան ցանք կա տա րի և այլն:

Հարկ է նշել, որ ո րոշ դեպ քե րում դրդչի ա -
րար քը կա րող է պա րու նա կել ինք նու րույն հան -
ցա կազմ, և այդ դեպ քում առ կա է ի դեա լա կան
հա մակ ցու թյու նը, ին չը հնա րա վոր է հետևյալ
ի րա վի ճակ նե րում.

1) Ի րա վա բա նա կան գրա կա նու թյան մեջ
ա ռանձ նաց վում է այն դեպ քը, երբ որ պես դրդչու -
թյան ե ղա նակ՝ օգ տա գործ վում է բռնու թյու նը,
սպա նու թյունը կամ ա ռող ջու թյա նը ծանր վնաս
պատ ճա ռե լու սպառ նա լի քը: Այս պա րա գա յում
հան ցա վո րի ա րար քը ո րակ վում է որ պես մար -
դու դեմ ուղղ ված հա մա պա տաս խան հան ցա -
գոր ծու թյուն և որ պես մեկ այլ հան ցա գոր ծու -
թյան դրդչու թյուն1, ե թե, ի հար կե, գոր ծադր ված
սպառ նա լի քը չի բա ցա ռում դրա ազ դե ցու թյամբ
կա տար ված ա րար քի հան ցա վո րու թյու նը: 

Կար ծում ենք, որ ա րար քը հա մակ ցու թյամբ
ո րա կե լը այս պա րա գա յում ճիշտ չէ: Բանն այն
է, որ նշված սպառ նա լիք նե րը դրդչու թյան մի -
ջոց են և ա մե նա կարևո րը՝ ընդգրկ վում են դրա
բո վա նա դա կու թյան մեջ. չէ՞ որ սպա ռա լի քը
դրդչու թյան օ րենսդ րա կան բնո րոշ ման մեջ ար -
դեն իսկ նշվում է: Ուս տի կրկնա կի դա տա -
պարտ ման ար գել քի վե րա բեր յալ սկզբուն քը
չխա խ տե լու հա մար, այն դեպ քե րում, երբ դրդչու -
թյան մի ջո ցը զուտ հան ցա գոր ծու թյա նը դրդե -
լու մի ջոց է, և այլ նպա տակ ներ չի հե տապն -
դում, ա պա, կար ծում ենք, ա րար քը չպետք է ո -
րա կել հա մակ ցու թյամբ: Այլ հարց է, երբ սպառ -
նա լիք ներ ներ կա յաց նո ղը նպա տակ է հե տապն -
դում ոչ միայն հան ցա գոր ծու թյան դրդել մեկ ու -
րի շին, այլև ի րա գոր ծել այլ նպա տակ ներ, օ րի -
նակ, նաև ա հա բե կել այդ ան ձին: Նման դեպ -
քե րում ա րար քը պետք է ո րա կել հա մակ ցու -
թյամբ: Ի հար կե, այլ նպա տա կի առ կա յու թյու նը
պետք է ա պա ցուց վի:

2) Երբ որ պես դրդչու թյան ե ղա նակ օգ տա -
գործ վում է կա շառք տա լը, օ րի նակ՝ երբ ան ձը
կա շառք է տա լիս պաշ տո նա տար ան ձին իր
օգ տին որևէ հան ցանք կա տա րե լու հա մար, իսկ
վեր ջինս վերց նում է կա շառ քը և կա շառք տվո -
ղի օգ տին կա տա րում է այդ հան ցան քը: Փաս -
տո րեն, կա շառք տվո ղը, նյու թա պես շա հագրգ -
ռե լով, դրդում է հան ցա գոր ծու թյան: Նման դեպ -
քե րում կա շառք տվո ղի ա րար քը պետք է ո րա -
կել հան ցա գոր ծու թյուն նե րի հա մակ ցու թյամբ՝
կա շառք տալ և կոնկ րետ հան ցա գոր ծու թյան
դրդչու թյուն, քա նի որ կա շառք տա լով ան ձը
պաշ տո նա տար ան ձին հան ցա գոր ծու թյան դրդե -
լուց զատ նաև սե փա կան շահն է հե տապն -
դում: 

3) Երբ դրդի չը հան ցա գոր ծու թյան կա տար -
մանն է ներգ րա վում տվյալ հան ցա գոր ծու թյան
հա մար քրեա կան պա տաս խա նատ վու թյան տա -
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րի քի հա սած ան չա փա հա սի: Ք րեա կան պա -
տաս խա նատ վու թյան տա րի քի հա սած ան չա -
փա հա սի կող մից հան ցան քը կա տա րե լու դեպ -
քում դրդի չի ա րար քը պետք է ո րակ վի ՀՀ քր.
օր.-ի 165-րդ հոդ վա ծի հա մա պա տաս խան մա -
սով և որ պես այն հան ցա գոր ծու թյան դրդչու -
թյուն, ո րի կա տար մա նը դրդել է տվյալ հան -
ցա գոր ծու թյան սուբ յեկտ հան դի սա ցող ան չա -
փա հա սին: 

Կար ծում ենք, որ այս դեպ քում էլ խախտ -
վում է կրկնա կի դա տա պարտ ման ար գել քը:
Փաս տո րեն ան ձը եր կու ան գամ պա տաս խա -
նատ վու թյան է են թարկ վում դրդչու թյան հա -
մար: Մեր կար ծի քով, հար ցի ճիշտ լու ծում կլի -
ներ հոդ ված 165-ով նա խա տես ված ա րար քը
ա պաք րեա կա նաց նե լը և ն ման դեպ քե րը զուտ
դրդչու թյուն ո րա կե լը:

4) Երբ պաշ տո նա տար ան ձի կող մից որ -
պես դրդչու թյան ե ղա նակ է օգ տա գործ վում
ակն հայտ ա պօ րի նի հրա մա նը կամ կար գադ -
րու թյու նը, ո րը հան ցա վոր բնույթ ու նի: Այն դեպ -
քում, երբ պաշ տո նա տար անձն իր են թա կա յի
կող մից հան ցան քը կա տա րե լու հա մար վեր ջի -
նիս տա լիս է ա պօ րի նի հրա ման կամ կար գադ -
րու թյուն, ով գոր ծում է՝ գի տակ ցե լով այդ հրա -
մա նի (կար գադ րու թյուն) ա պօ րի նի և հատ կա -
պես հան ցա վոր լի նե լը, պաշ տո նա տար ան ձի
ա րար քը, բա ցի հա մա պա տաս խան հան ցա գոր -
ծու թյան դրդչու թյու նից, հա մակ ցու թյամբ պետք
է ո րա կել նաև ՀՀ քր. օր.-ի 308-րդ (պաշ տո -
նեա կան լիա զո րու թյուն նե րը չա րա շա հե լը) կամ
309-րդ (պաշ տո նեա կան լիա զո րու թյուն ներն
անց նե լը) հոդ վա ծով:

5) Երբ ան ձը շորթ ման ժա մա նակ պա հան -
ջում է գույ քը տի րա պե տո ղին ի րեն հանձ նել
եր րորդ ան ձին պատ կա նող գույ քը, այ սինքն՝
ի րա կա նաց նել հափշ տա կու թյուն: Նշ ված դեպ -
քում, ե թե գույ քը հանձն վի նրան, ա պա նրա ա -
րար քը պետք է ո րակ վի որ պես շոր թում և հափշ -
տա կու թյան հա մա պա տաս խան ե ղա նա կի
դրդչու թյուն: 

Փաս տո րեն, այն դեպ քե րում, երբ դրդչու -
թյունն ի րե նից քրեա կան օ րենսգր քով նա խա -

տես ված մեկ այլ հան ցանք է ներ կա յաց նում,
ա պա ա րար քը պետք է ո րա կել հան ցա գոր ծու -
թյուն նե րի հա մակ ցու թյամբ, ի հար կե, մեր կար -
ծի քով, միայն այն դեպ քե րում, երբ բա ցառ վում
է կրկնա կի դա տա պար տու մը:

Դրդ չու թյան հետ կապ ված մեկ այլ վի ճե լի
հարց է ընդ հան րա պես հան ցակ ցու թյան սուբ -
յեկ տիվ հատ կա նիշ նե րից մե կի, այն է՝ փո խա -
դարձ սուբ յեկ տիվ կա պի հար ցը: Ք րեա կան ի -
րա վուն քի տե սու թյան մեջ սրա վե րա բեր յալ
ձևա վոր վել է եր կու, կա րե լի է ա սել, նույ նիսկ ե -
րեք կար ծիք: Ք րեա գետ նե րի մի մասն այն կար -
ծի քին է, որ հան ցակ ցու թյա նը բնո րոշ է միայն
երկ կող մա նի սուբ յեկ տիվ կա պը2: Մյուս նե րը
գտնում են, որ այն պար տա դիր է միայն հա մա -
կա տար ման դեպ քում, իսկ մյուս դեպ քե րում
հնա րա վոր է նաև միա կող մա նի սուբ յեկ տիվ
կա պը3: Վեր ջա պես. կան քրեա գետ ներ, ո րոնք
կար ծում են, որ բա վա րար է միայն միա կող մա -
նի սուբ յեկ տիվ կա պը4: Պարզ ա սած, հնա րա -
վոր են արդ յոք ի րա վի ճակ ներ, երբ կա տա րո ղը
չի գի տակ ցում, որ ի րեն հան ցակ ցում են (հնա -
րա վոր չէ, որ կա տա րո ղին հան ցակ ցո ղը չգի -
տակ ցի այդ մա սին): Կար ծում ենք, որ սուբ յեկ -
տիվ կա պը կա րող է լի նել նաև միա կող մա նի,
երբ խոս քը կա տա րո ղի և օ ժան դա կո ղի կամ
կա տա րո ղի և դր դի չի մա սին է, օ րի նակ՝ ան ձը
տե ղե կա նում է, որ հափշ տա կու թյուն է նա խա -
պատ րաստ վում պա հես տից և կա տա րո ղին օգ -
նե լու նպա տա կով, ա ռանց նրա հետ հա մա ձայ -
նեց նե լու, նա խօ րոք ան ջա տում է պա հես տի
ազ դան շա նա յին հա մա կար գը: Կա տա րողն ա -
ռանց որևէ խո չըն դո տի հան դի պե լու կա տա -
րում է հափշ տա կու թյու նը: Հարց է ա ռա ջա նում,
թե ինչ պես պետք է ո րա կել կա տա րո ղին օգ նող
ան ձի ա րար քը. չէ՞ որ փո խա դարձ սուբ յեկ տիվ
երկ կող մա նի կա պը բա ցա կա յում է: Շա տերն
ա ռա ջար կում են ա րար քը ո րա կել որ պես հան -
ցա գոր ծու թյան նա խա պատ րաս տու թյուն: Բայց
չէ՞ որ նա խա պատ րաս տու թյան դեպ քում հան -
ցա գոր ծու թյու նը չի ա վարտ վում ան ձի կամ քից
ան կախ հան գա մանք նե րով, մինչ դեռ այս դեպ -
քում հան ցա գոր ծու թյունն ա վարտ վում է հենց
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կա տա րո ղին օգ նո ղի կա մա յին ջան քե րի շնոր -
հիվ: Ուս տի կար ծում ենք, որ ո րոշ դեպ քե րում,
երբ խոս քը դրդի չի և կա տա րո ղի, օ ժան դա կո -
ղի և կա տա րո ղի մա սին է, ա պա կա րող է նաև
բա վա րար լի նել միա կող մա նի սուբ յեկ տիվ կա -
պը:

Անդ րա դառ նանք դրդի չին, քա նի որ այս
դեպ քում միա կող մա նի սուբ յեկ տիվ կա պը նրբու -
թյուն ու նի: Հարց է ծա գում. արդ յոք կա տա րո -
ղը կա րող է հան ցանք կա տա րել՝ չկաս կա ծե -
լով, որ հան ցա գոր ծու թյա նը մաս նակ ցում է նաև
դրդի չը, այն պես, ինչ պես դա օ ժան դա կո ղի պա -
րա գա յում է: Օ րի նակ՝ լավ ի մա նա լով ան ձին,
նրա բնավո րու թյան գծե րը, ագ րե սի վու թյու նը,
դյու րագրգ ռու թյու նը, բռնու թյուն գոր ծադ րե լու
հակ վա ծու թյու նը՝ դրդի չը նրան պատ մում է ա -
պա գա տու ժո ղի՝ այդ ան ձի մա սին ար ված բա -
ցա սա կան ար տա հայ տու թյուն նե րի մա սին, կամ
կեղծ տե ղե կու թյուն ներ է հա ղոր դում ա պա գա
կա տա րո ղին ինչ-որ վա տու թյուն ա նե լու՝ տու -
ժո ղի նա խա պատ րաստ վե լու մա սին՝ այն հաշ -
վով, որ վեր ջինս այդ տե ղե կու թյուն նե րի ազ դե -
ցու թյան ներ քո կվնա սի ա պա գա տու ժո ղին:
Հաշ վի առ նե լով այն, որ դրդի չի հաս կա ցու -
թյան մեջ նշվում է նաև «… կամ այլ ե ղա նա -
կով» ար տա հայ տու թյու նը, ին չը վկա յում է այն
մա սին, որ դրդչու թյան ե ղա նակ նե րի սպա ռիչ
ցանկ չկա՝ վե րը նկա րագր ված ե ղա նա կով
դրդչու թյու նը լիո վին հնա րա վոր է: Պետք է նաև
նկա տի ու նե նալ, որ Էդ. Ա ղա յա նի բա ցատ րա -
կան բա ռա րա նում դրդել նշա նա կում է նաև
ներշն չել5: Նման տե սա կետ է ար տա հայտ վել
նաև տե սու թյան մեջ, որ տեղ նշվում է, որ դրդչու -
թյու նը կա րող է ի րա կա նաց վել նաև խան դի,
վրե ժի զգա ցում ա ռա ջաց նե լով և այլն6: Պար -
զա պես նման դեպ քե րում դրդչու թյունն ա պա -
ցու ցե լը, այն հան գա ման քը ա պա ցու ցե լը, որ
ան ձը մեկ ու րի շին ուղ ղա կի դի տա վո րու թյամբ
դրդում էր հան ցանք կա տա րե լու, ան չափ դժվար
է, բայց, ի հար կե, անհ նար չէ, օ րի նակ՝ կա րե լի
է հաշ վի առ նել նախ կի նում տվյալ ան ձի, այ -
սինքն՝ ա պա գա կա տա րո ղի դրսևո րած վար -

քա գի ծը՝ նրան ո րո շա կի գոր ծո ղու թյան կա -
տար մա նը հա կե լը դրդո ղի կամ այլ ան ձի ազ -
դե ցու թյան ներ քո և այլն: Նշենք նաև, որ դրդի -
չը կա րող է գոր ծել նաև ա նո րոշ դի տա վո րու -
թյամբ, օ րի նակ՝ չկոնկ րե տաց նե լով, թե տվյալ
դեպքում ինչ տե սա կի հան ցան քի է դրդում: Վե -
րը նկա րագր ված դեպ քում, ե թե ա պա ցուց վի,
որ դրդի չը հա կում էր ա պա գա տու ժո ղի նկատ -
մամբ որևէ տե սա կի բռնու թյուն գոր ծադ րե լու,
ա պա նրա ա րար քը պետք է ո րակ վի որ պես
փաս տա ցի կա տար ված հան ցա գոր ծու թյան
դրդչու թյուն:

Դր դի չի մա սին խո սե լիս անհ րա ժեշտ է նշել
նաև, որ դրդչու թյունն առ կա է այն դեպ քում,
երբ հան ցա գոր ծու թյան են դրդում քրեա կան
պա տաս խա նատ վու թյան են թա կա ան ձին: Ե -
թե հան րավ տանգ ա րար քի են դրդում այն պի -
սի ան ձի, ո րը են թա կա չէ քրեա կան պա տաս -
խա նատ վու թյան կամ ա րար քը կա տա րում է՝
դրա սո ցիա լա կան նշա նա կու թյու նը չգի տակ -
ցե լով, և դր դո ղը գի տակ ցում է դա, ա պա առ -
կա է հան ցա գոր ծու թյան միջ նոր դա վոր ված կա -
տա րու մ: Ե թե դրդո ղը չի գի տակ ցում, որ հան -
րավ տանգ ա րար քի է դրդում այն պի սի ան ձի,
ո րը են թա կա չէ քրեա կան պա տաս խա նատ -
վու թյան, ա պա, մեր կար ծի քով, նա պետք է
պա տաս խա նատ վու թյան են թարկ վի դրդչու -
թյան փոր ձի հա մար: Դրա հա մար էլ քրեա կան
ի րա վուն քի տե սու թյան մեջ ա ռա ջարկ վել է դրդի -
չի հետևյալ բնո րո շու մը. «դրդիչ է հա մար վում
այն ան ձը, ո րը հան ցա գոր ծու թյան է հա կում
այն պի սի ան ձի, որն ակն հայ տո րեն են թա կա է
քրեա կան պա տաս խա նատ վու թյան»7: Կար ծում
ենք, որ նման բնո րո շու մը ա վե լի ճիշտ է ար -
տա հայ տում դրդչու թյան էու թյու նը, սա կայն բա -
վա րար չէ: 

Դրդ չու թյան հաս կա ցու թյան մեջ պետք է
ար տա ցոլ վի նաև միջ նոր դա վոր ված դրդչու -
թյան, որն, ի դեպ, ար ված է քրեա կան նոր օ -
րենսգր քի նա խագ ծում, և մ յուս ի րա վի ճա կը: 

Ի րե նից հե տաքրք րու թյուն է ներ կա յաց նում
նաև այն հար ցը, թե արդ յոք հնա րա վոր է դրդչու -
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թյունն ան գոր ծու թյամբ: Տա րած ված կար ծիքն
այն է, որ դա հնա րա վոր չէ8: Կար ծում ենք, սա -
կայն, որ դա հնա րա վոր է: Ճիշտ է այս դեպ -
քում ա պա ցուց ման դժվա րու թյուն ներ կա րող են
լի նել, բայց ոչ անհ նա րի նու թյուն, օ րի նակ՝ պա -
հես տի մոտ գտնվում է մի անձ, ո րը հայտ նի է
որ պես փորձ ված գող: Պա հես տի պա հա կը, ո -
րը գի տի դա, ճա նա չում է նրան և ո րոշ պատ -
ճառ նե րով ցան կա նում է, որ նա պա հես տից
գո ղու թյուն կա տա րի, դի տա վո րու թյամբ և ցու -
ցադ րա բար հե ռա նում է՝ այդ մար դու մեջ պա -
հես տից գո ղու թյուն կա տա րե լու դի տա վո րու -
թյուն, ցան կու թյուն ա ռա ջաց նե լով:

Վե րոգր յա լի հի ման վրա ա ռա ջար կում ենք
դրդի չի հետևյալ բնո րո շու մը. «Դր դիչ է հա մար -
վում այն ան ձը, ո րը հա մո զե լու, նյու թա պես շա -
հագրգ ռե լու, սպառ նա լի քի մի ջո ցով կամ այլ ե -

ղա նա կով հան ցա գոր ծու թյան է հա կում այն պի -
սի ան ձի, որն ակն հայ տո րեն են թա կա է քրեա -
կան պա տաս խա նատ վու թյան: Դր դիչ է հա -
մար վում նաև այն ան ձը, ո րը հրահրել է դրդչու -
թյան քրեա կան պա տաս խա նատ վու թյան են -
թա կա ան ձին կամ մեկ ու րի շին հան ցանք կա -
տա րե լու` այդ նպա տա կով գի տակ ցա բար օգ -
տա գոր ծե լով այն պի սի ան ձի, ո րն օ րեն քի ու -
ժով են թա կա չէ քրեա կան պա տաս խա նատ -
վու թյան կամ գոր ծել է անզ գու շու թյամբ: Ե թե
ան ձը մեկ ու րի շին դրդել է հան ցանք կա տա րե -
լու, սա կայն չի գի տակ ցել, որ դրա հա մար օգ -
տա գոր ծում է այն պի սի ան ձի, որն օ րեն քի ու -
ժով են թա կա չէ քրեա կան պա տաս խա նատ -
վու թյան կամ գոր ծում է անզ գու շու թյամբ, ա պա
պա տաս խա նատ վու թյան է են թարկ վում դրդչու -
թյան փոր ձի համար»:
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Սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը մար դու բնա -
կան և ա նօ տա րե լի ի րա վունքն է, հետևա բար
դրա ե րաշ խա վոր ված պաշտ պա նու թյու նը պե -
տու թյան և ն րա ինս տի տուտ նե րի կարևոր գոր -
ծա ռույթ նե րից է: Այս ա ռու մով անհ րա ժեշտ է
ընդգ ծել, որ մինչև 2018թ. ապ րիլ-մա յիս ա -
միս նե րին կա յա ցած խա ղաղ, թավշ յա հե ղա -
փո խու թյու նը, սե փա կա նու թյան պաշտ պա նու -
թյան խնդի րը մեր երկ րում բա վա րար չի ե ղել:
Այս պես՝ 2019 թվա կա նի հոկ տեմ բե րի 31-ի
դրու թյամբ Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա -
կան դա տա րա նը կա յաց րել է 20 վճիռ ընդ դեմ
Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան՝ սե փա կա -
նու թյան ի րա վուն քի խախ տում նե րի վե րա բեր -
յալ, ո րից 12-ը վե րա բե րում է Երևա նի Բ յու -
զան դի փո ղո ցի քա ղա քա ցի նե րի օ րի նա կան
ի րա վունք նե րի մաս սա յա կան խախ տում նե -
րին:

Այս ա մե նը վկա յում են սե փա կա նու թյան և
սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի գի տա կան հե տա -
զո տու թյուն նե րի անց կաց ման անհ րա ժեշ տու -
թյու նը և ար դիա կա նու թյու նը, այդ թվում՝ փի լի -
սո փա յու թյան տե սանկ յու նից:

Ընդ հան րա պես սե փա կա նու թյու նը կազ -
մում է յու րա քանչ յուր հա սա րա կար գի հիմ քը,
հետևա բար ա ռանց սե փա կա նու թյան ո րո շա կի
ձևի ոչ մի մարդ կա յին հա մայնք գո յու թյուն ու -
նե նալ չի կա րող:

Ինչ պես նշե ցինք, սե փա կա նու թյու նը նաև
փի լի սո փա յու թյան հե տա զո տու թյան օբ յեկտ է,
ո րի ըն թաց քում հայտ նի փի լի սո փա նե րը փոր -
ձել են հաս կա նալ սե փա կա նու թյան էու թյու նը,
նրա սո ցիա լա կան նշա նա կու թյու նը, տեղն ու
դե րը ժա մա նա կա կից ի րա վա կան հա մա կար -
գե րում:

Ընդ հան րա պես փի լի սո փա յու թյու նը սե փա -
կա նու թյու նը և սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը ու -
սում նա սի րում է ֆի զի կա կան, սո ցիա լա կան և
հոգևոր աշ խար հի կե ցու թյան և մ տա ծո ղու թյան
և այլ նի հա մընդ հա նուր օ րի նա չա փու թյուն նե րի
հե տա զոտ ման հա մա տեքս տում:

Այս պես՝ Հին Հու նաս տա նի փի լի սո փա Պլա -
տո նը (427-347մ.թ.ա.) ընդ հան րա պես մեր ժում
էր մաս նա վոր սե փա կա նու թյու նը, սա կայն ար -
դա րու թյան տե սանկ յու նից գտնում էր, որ «Ար -
դա րու թյու նը նրա նում է, որ պես զի յու րա քանչ -
յուրն ու նե նա ի րե նը և կա տա րի նույն պես ի րե -
նը», ինչ պես նաև «ոչ ոք չզավ թի ու րի շի նը և
չզրկ վի իր ու նեց ված քից»1:

Ի տար բե րու թյուն Պ լու տո նի՝ Ա րիս տո տե լը
(384-322 մ.թ.ա.) կողմ նա կից էր մաս նա վոր սե -
փա կա նու թյա նը և գտ նում էր, որ սե փա կա նու -
թյու նը բնա կան է ցան կա ցած հա սա րա կու թյու -
նում: Ըստ Ա րիս տո տե լի՝ պե տու թյան հիմ նա -
կան գոր ծա ռույթ նե րից են Պո լի սի (քա ղաք-պե -
տու թյուն) քա ղա քա ցի նե րի անվ տան գու թյան և
սե փա կա նու թյան (գույ քի) ա պա հո վու մը, քա -
ղա քա ցի նե րի գեր հարս տաց ման և քա ղա քա -
կան իշ խա նու թյան ուռ ճաց ման կան խար գե լու -
մը, ստրուկ նե րին հնա զան դու թյան մեջ պա հե -
լը և այլն2:

Սե փա կա նու թյան, այդ թվում մաս նա վոր
սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի վե րա բեր յալ ամ -
բող ջա կան տե սա կան ուս մուն քը (հա յե ցա կարգ)
մշակ վել է Հին Հ ռո մի ի րա վա բան նե րի կող -
մից3: Այս տե սանկ յու նից անհ րա ժեշտ է ընդ -
գծել, որ հռո մեա կան ի րա վա բա նա կան միտ քը
հեն վում էր հին հու նա կան փի լի սո փա յու թյան
հիմ նադ րույթ նե րի վրա: Հին հռո մեա ցի նե րի
կող մից մշակ ված մաս նա վոր ի րա վուն քի, այդ
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1 Տե՛ս Պլատոն, Երկեր չորս հատորով: հ. IV, հին հունարենից թարգմ. և ծնթ.: Սերգեյ Ստեփանյանի, Եր., 2017:
2 Տե՛ս Միրումյան Կ. Քաղաքական ուսմունքների պատմություն: Ուսումնական ձեռնարկ բուհերի համար, Եր., 2006,

էջ 76:
3 Մանրամասն տե՛ս Римское право.М., 1990.
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թվում՝ սե փա կա նու թյան և գույ քի տի րա պետ -
ման մա սին ուս մուն քը էա կան նշա նա կու թյուն
ու նե ցավ ի րա վուն քի (քա ղա քա ցիա կան ի րա -
վուն ք) հե տա գա զար գաց ման վրա, ընդ հուպ
մինչև ներ կա ժա մա նա կաշր ջա նը:

Հ ռո մեա կան ի րա վա բան նե րի ջան քե րով
ստեղծ ված քա ղա քա ցիա կան, այդ թվում սե -
փա կա նու թյան ի րա վուն քի ուս մուն քը դար ձավ
ամ բողջ ի րա վա բա նա կան գի տու թյան և քա -
ղա քա ցիա կան օ րենսդ րու թյան հե տա գա զար -
գաց ման հիմ քը4:

Միջ նա դար յան և նոր ժա մա նա կաշր ջա -
նի Արևմտ յան Եվ րո պա յի ի րա վա բա նա կան
միտ քը և ի րա վուն քի փի լի սո փա յու թյու նը զար -
գա ցել է հռո մեա կան ի րա վա գի տու թյան նկա -
տե լի ազ դե ցու թյան ներ քո: Այս ա ռու մով գտնում
ենք, որ անհ րա ժեշտ է հան գա մա նո րեն կանգ
առ նել Հե գե լի (1770-1831թթ.) ի րա վուն քի փի -
լի սո փա յու թյան հա մա կար գում սե փա կա նու -
թյան և սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի հա յե ցա -
կար գի վրա, քան զի նշված հար ցերը ա ռա վել
խո րու թյամբ ու հա մա կարգ ված են ներ կա յա -
նում նրա ի րա վուն քի փի լի սո փա յու թյան հա -
մա կար գում5:

Ըստ Հե գե լի՝ ի րա վա կան հա յե ցա կար գի՝
սե փա կա նու թյան բա նա կան լի նե լը ոչ թե պա -
հանջ մունք նե րի բա վա րար ման մեջ է, այլ այն
բա նում, որ նե րառ վում է ան ձի մերկ սուբ յեկ -
տի վու թյու նը: Միայն սե փա կա նու թյան մեջ է
ան ձը հան դես գա լիս որ պես բա նա կա նու թյուն:
Ե թե նույ նիսկ ան ձի ա զա տու թյան ա ռա ջին ի -
րա կա նու թյու նը ար տա քին ի րի մեջ է, և այդ ա -
զա տու թյան ի րա կա նու թյու նը հո ռի ի րա կա նու -
թյուն է, այ նուա մե նայ նիվ, վե րա ցա կան անձն
իր ան մի ջա կա նու թյան մեջ չի կա րող չու նե նալ
ան մի ջա կան առ կա կե ցու թյուն6:

Այն, ինչ ան մի ջա կա նո րեն տար բեր է ա -
զատ ո գուց, նրա հա մար ու ինք նին իր է, որն
ան դեմ է, ա նա զատ և ի րա վա զուրկ7:

Ընդ հան րա պես, յու րա քանչ յուր կեն դա նի
էակ նկա տում է Հե գե լը, սուբ յեկտ է, սա կայն
անձ, դեմք է դառ նում միայն ա զատ լի նե լով:

Վե րա ցա կան անձ նա վո րու թյան ա զա տու թյունն
իր ի րա կա նա ցու մը գտնում է, ըստ Հե գե լի, մաս -
նա վոր սե փա կա նու թյան ի րա վուն քում:

Հե գե լը հիմ նա վո րում է մարդ կանց ձևա -
կան, ի րա վա կան հա վա սա րու թյու նը, մար դիկ
հա վա սար են հենց որ պես ա զատ անձ նա վո -
րու թյուն ներ, հա վա սար են մաս նա վոր սե փա -
կա նու թյան նկատ մամբ միա տե սակ ի րա վուն -
քով, բայց ոչ սե փա կա նու թյա նը տի րե լու չա փե -
րով: Իսկ փաս տա կան հա վա սա րու թյան պա -
հան ջը նա գնա հա տում է որ պես վե րա ցա կան
(դեկ րա տա տիվ) տե սա կետ, դա տարկ և մա կե -
րե սա յին բա նա խո հա կա նու թյուն:

Հե գե լը նշում է, որ բո լոր ի րե րը կա րող են
դառ նալ մար դու սե փա կա նու թյու նը, քա նի որ
մարդն ա զատ կամք է և, որ պես այդ պի սին,
ինք նին է և իր հա մար, մինչ դեռ ի րերն այդ
հատ կա նի շը չու նեն: Դա նշա նա կում է, որ յու -
րա քանչ յուրն ի րա վունք ու նի իր կամ քը դարձ -
նել իր կամ ի րը դարձ նել իր կամ քը, քա նի որ ի -
րը որ պես ար տաք նա յին, ինք նան պա տակ չու -
նի, ինքն իր հետ ան վերջ հա րա բե րու թյուն չէ,
այլ ինքն իր նկատ մամբ ար տաք նա յին մի ինչ
է: Ար տաք նա յին են նաև կեն դա նի նե րը, դրա -
նով իսկ նրանք իր են: Կամքն է միայն, որ ան -
վերջ է, բա ցար ձակ է մնա ցած ա մեն ին չի
նկատ մամբ, իսկ մնա ցա ծը հա րա բե րա կան է8:
Ի րը սե փա կա նաց նե լը, ըստ էու թյան, ի րի նկատ -
մամբ տի րա պե տու թյունն ի ցույց դնե լը, տե ղի է
ու նե նում ի րի մեջ այլ նպա տակ դնե լու մի ջո -
ցով:

Այն, որ անձն իր ար տա քին իշ խա նու թյան
մեջ տի րում է ինչ-որ բա նի, տի րա պե տու թյուն
է: Այդ տի րա պե տու թյան հատ կան շա նա կան
կողմն այն է, որ ան ձը, բնա կան պա հանջ մունք -
նե րից, ձգտում նե րից և կա մա յա կա նու թյու նից
մղված, մի ին չը դարձ նում է ի րե նը: Տի րա պե -
տու թյունն ու նի նաև մեկ ու րիշ կողմ, այն, որ
ան ձը՝ որ պես ա զատ կամք, իր հա մար տի րա -
պե տու թյան մեջ ա ռար կա յա կան է, դրա նով իսկ
ի րա կան կամք է: Տի րա պե տու թյան այս կողմն
էլ նրա ճշմա րիտ և ի րա վա կան ո րո շար կումն է:
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Սե փա կա նու թյուն ու նե նա լը պա հանջ մուն քը բա -
վա րա րե լու մի ջոց է, սա կայն ա զա տու թյան տե -
սա կե տից սե փա կա նու թյան ճշմար տու թյունն
այն է, որ սե փա կա նու թյունն ա զա տու թյան ա -
ռա ջին առ կա կե ցու թյունն է և իր հա մար էա -
կան նպա տա կը9:

Նկա տի ու նե նա լով, որ ան ձի կամ քը, որ -
պես անձ նա կան կամք, դրա նով իսկ ե զա կի
կամք, սե փա կա նու թյան մեջ ան ձի հա մար դառ -
նում է օբ յեկտ, ա պա սե փա կա նու թյու նը ձեռք է
բե րում մաս նա վոր սե փա կա նու թյան բնույթ:
Ընդ հա նուր սե փա կա նու թյու նը, որն իր բնույ -
թով կա րող է լի նել ե զա կի տի րա պե տու թյան
տակ, ձեռք է բե րում իր մեջ լու ծար վող ընդ -
հան րու թյան ո րո շար կում: Ընդ հա նուր սե փա -
կա նու թյան մեջ իր բաժ նե մա սը թող նե լու կամ
չթող նե լու հար ցի լու ծու մը լիո վին պայ մա նա -
վոր ված է կա մա յա կա նու թյամբ: Քա նի որ ընդ -
հա նուր սե փա կա նու թյունն իր մեջ կրում է կա -
մա յա կա նու թյան տարր, այն հա կա սում է ի րա -
վուն քին:

Ար տա քին ի րե րի նկատ մամբ ան ձի հա -
մընդ հա նուր կող մը կամ բա նա կանն այն է, որ
նա սե փա կա նու թյուն ու նե նա10: Ան ձի հատ կա -
կան կողմն ընդգր կում է նրա սուբ յեկ տիվ նպա -
տակ նե րը, պա հանջ մունք նե րը, կա մա յա կա նու -
թյու նը, տա ղան դը, ար տա քին հան գա մանք նե -
րը և այլն: Հատ կա կան կող մով է պայ մա նա -
վոր ված տի րա պե տու թյունն ընդ հան րա պես,
սա կայն վե րա ցա կան ան ձի ո լոր տում նրա հատ -
կա կան կող մը՝ որ պես ա զա տու թյան հետ նույ -
նա կան, դեռևս ա ռա ջադր ված չէ: Հետևա բար
ին չի՞ն է տի րում ան ձը և ի՞նչ չա փե րի սե փա կա -
նու թյուն ու նի ի րա վա կան պա տա հա կա նու թյուն
է: Այս կա պակ ցու թյամբ Հե գելն անդ րա դառ -
նում է հա վա սա րու թյան խնդրին: Վե րա ցա կան
ան ձի ո լոր տում ան ձինք հա վա սար են, սա կայն
այդ պի սի հա վա սա րու թյու նը վե րա ցա կան, դա -
տո ղա կան հա վա սա րու թյուն է: Այս տեղ հա վա -
սա րու թյու նը միայն վե րա ցա կան ան ձե րի հա -
վա սա րու թյուն է, ո րոնց սահ ման նե րից այն
կողմ է մնում այն ա մե նը, ինչ վե րա բե րում է
տի րա պե տու թյա նը: Իսկ վեր ջինս ան հա վա սա -

րու թյան հիմքն է: Այդ պատ ճա ռով գույ քի հա -
վա սա րու թյան պա հան ջը դա տարկ և մա կե րե -
սա յին դա տո ղա կա նու թյուն է: Այդ պա հան ջը
բա րի ցան կու թյուն է, որն, ինչ պես բո լոր բա րի
ցան կու թյուն նե րը, ա նի րա կա նա նա լի է, օբ յեկ -
տիվ էա կան ցան կու թյուն չէ11:

Պար զա բա նե լով իր այս միտ քը՝ Հե գե լը
նշում է հետևյա լը.«Գույ քի բաշխ ման հա վա -
սա րու թյու նը, ե թե այն ի րա կա նաց վի, կարճ
ժա մա նա կից հե տո կխախտ վի, քա նի որ ու -
նեց ված քը պայ մա նա վոր ված է աշ խա տա սի -
րու թյամբ: Իսկ այն, ինչ ա նի րա գոր ծե լի է, չի
կա րե լի փոր ձել ի րա գոր ծել: Մար դիկ իս կա -
պես հա վա սար են, բայց միայն որ պես ան -
ձինք, այ սինքն՝ նրանց սե փա կա նու թյան աղբ -
յու րի հար ցում: Դա նշա նա կում է, որ հա վա -
սա րու թյան մա սին խո սե լիս պետք է նկա տի
ու նե նալ միայն ան ձանց հա վա սա րու թյու նը:
Իսկ ե թե անձը ինչ ու նի և որ քան ու նի, այդ
հար ցե րը դուրս են գա լիս հա վա սա րու թյան
սահ ման նե րից»12:

Այ նու հետև Հե գելն անց նում է սե փա կա -
նու թյան ո րո շար կում նե րի քննարկ մա նը: Նա
գտնում է, որ սե փա կա նու թյան՝ որ պես ան ձի
առ կա կե ցու թյան հա մար բա վա րար չեն ան -
ձի կամ քը և ներ քին պատ կե րա ցումն այն մա -
սին, որ մի ինչ պետք է ի րե նը լի նի: Անհ րա -
ժեշտ է նաև, որ նա տի րի այդ գույ քին:Առ կա
կե ցու թյու նը, որն ստա նում է ան ձի կամ քը,
նե րա ռում է նաև ու րիշ նե րի կող մից ճա նաչ վե -
լը: Այն ի րը, որ ան ձը ցան կա նում է տի րել,
պետք է տի րա զուրկ անել: Սե փա կա նու թյան
հաս կա ցու թյունն այն է, որ անձն իր կամ քը
զե տեղ վում է ի րի մեջ, իսկ մնա ցած ո րո շար -
կում նե րը վե րա բե րում են սե փա կա նու թյան ի -
րաց մա նը13:

Հե գե լը գտնում է, որ սե փա կա նու թյան մեր -
ձա կա ո րո շար կում նե րը տրվում են ի րե րի նկատ -
մամբ կամ քի հա րա բե րու թյամբ: Այդ տե սա կե -
տից սե փա կա նու թյու նը ա) ի րի ան մի ջա կան
տի րա պե տումն է, քա նի որ կամքն իր առ կա
կե ցու թյունն է ստա նում ի րի՝ որ պես դրա կան
ինչ-որ բա նի մեջ: Սե փա կա նու թյու նը բ) կապ -
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9 Տե՛ս Հեգել, նշվ. աշխ., էջ 104:
10 Տե՛ս Ստեփանյան Հ., նշվ. աշխ., էջ 287:
11 Տե՛ս Հեգել, նշվ. աշխ., էջ 107:
12 Տե՛ս նույն տեղը, էջ 108:
13 Տե՛ս նույն տեղը, էջ 108-109:



ված է սպառ ման հետ: Քա նի որ կամ քի նկատ -
մամբ ի րը բա ցա սա կան մի բան է, ու րեմն,
կամքն իր առ կա կե ցու թյու նը պետք է ու նե նա
ի րի մեջ, մի բա նի մեջ, ին չը պետք է բա ցաս վի,
այ սինքն՝ սպառ վի, վեր ջա պես գ) կամ քը ի րից
ռեֆ լեք սիա է կա տա րում իր մեջ, ին չը օ տա -
րումն է, որն ար տա հայտ վում է ի րի վե րա բեր -
յալ ա զատ կամ քի տար բեր դրսևո րում նե րով:

Այս տե ղից հետևում է, որ սե փա կա նու թյան
բո վան դա կու թյան ի րա վա զո րու թյուն նե րը թե՛

տե սա կան-փի լի սո փա յա կան և թե՛ գործ նա կան
մա կար դա կում՝ ե րեքն են. տի րա պե տում, օգ -
տա գոր ծում և տ նօ րի նում:

Հե գե լի սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի փի -
լի սո փա յու թյունն օ ժան դա կել է տվյալ խնդրի
հաս կա ցու թյան ա վե լի խո րը ի մա ցու թյան, և
հան դես գա լով ա ռան ձին ինք նու րույն գի տա -
կար գի տես քով՝ իր հաս տա տուն տեղն է գտել
նրա ի րա վա փի լի սո փա յու թյան հա մա կար գում:

16
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Ու սում նա սի րե լով պայ մա նագ րի մեկ նա -
բան ման մա սին վե ճի նա խադր յալ նե րը՝ կարևոր
է ու շադ րու թյուն դարձ նել այն հար ցին, թե արդ -
յոք կա րե լի է ա ռանձ նաց նել այն դեպ քե րը, երբ
պայ մա նագ րի մեկ նա բա նու մը հա մար վում է ա -
վե լորդ, այ սինքն՝ պայ մա նագ րի պայ մա նը հա -
մար վում է պարզ և ո րո շա կի: Պայ մա նագ րա յին
վե ճե րի լուծ ման ժա մա նակ պայ մա նի ի մաս տը,
ո րի մա սին կող մե րը վի ճում են, դա տա րա նին
շատ դեպ քե րում պարզ է ար դեն ա ռա ջին ըն -
թեր ցու մից հե տո: Սա կայն կող մե րից մե կը կամ
եր կու սը կա րող են պնդել վի ճե լի պայ մա նի այլ՝
տա ռա ցիից տար բեր վող նշա նա կու թյան մա սին:
Ընդ ո րում, կող մի կամ կող մե րի նմա նա տիպ
պնդում նե րը միշտ չէ, որ ի րենց դա տա վա րա -
կան ի րա վունք նե րի չա րա շահ ման արդ յունք են:
Նշա նա կու թյու նը, ո րը շեղ վում է տա ռա ցիից,
կա րող է հիմն ված լի նել այն պի սի հան գա մանք -
նե րի վրա, ո րոնք չեն կա րող հայտ նա բեր վել
միայն պայ մա նագ րի տեքս տի ըն թեր ցու մով: 

Այս պի սի ի րա վի ճակ նե րը ա ռա ջաց նում են
բազ մա թիվ հար ցեր, ո րոնց պա տաս խան ներն
ստա նալն ու նի շատ կարևոր նշա նա կու թյուն.
ա ռա ջին՝ ինչ պե՞ս են հա րա բե րակց վում պայ -
մա նագ րում պա րու նակ վող բա ռե րի և բա ռա -
կա պակ ցու թյուն նե րի տա ռա ցի ի մաս տի հաս -
տա տու մը և ինք նին մեկ նա բան ման գործ ըն -
թա ցը, ո րը են թադ րում է հա տուկ կա նոն նե րի
առ կա յու թյուն, և երկ րորդ՝ արդ յոք պայ մա նագ -
րի մեկ նա բա նու մը ա վե լորդ է, երբ վի ճե լի պայ -
մա նը դա տա րա նին պարզ է տա ռա ցի նշա նա -
կու թյան հաս տա տու մից հե տո: 

Ներ պե տա կան դա տա կան պրակ տի կա յում
մի տու մը վի ճե լի պայ մա նի բա ռե րի և ար տա -
հայ տու թյուն նե րի տա ռա ցի նշա նա կու թյու նը
պար զելն է, ին չը պայ մա նա վոր ված է ՀՀ քա -
ղա քա ցիակն օ րենսգր քի 447-րդ հոդ վա ծի կար -
գա վո րում նե րով: Ընդ ո րում, մեկ նա բան ման յու -
րա քանչ յուր հա ջորդ աս տի ճան թույ լատր վում է
միայն նա խոր դի կի րա ռու թյու նից հե տո, ե թե

ա նո րո շու թյու նը շա րու նա կում է մնալ չհաղ թա -
հար ված: Այս պես հոդ վա ծի ա ռա ջին մա սում
սահ ման ված է. «Պայ մա նագ րի պայ ման նե րը
մեկ նա բա նե լիս դա տա րա նը պետք է ել նի նրա -
նում պա րու նակ վող բա ռե րի և ար տա հայ տու -
թյուն նե րի տա ռա ցի նշա նա կու թյու նից (ա ռա -
ջին կա նոն): Պայ մա նագ րի պայ մա նի տա ռա ցի
նշա նա կու թյու նը պարզ չլի նե լու դեպ քում այն
սահ ման վում է պայ մա նագ րի մյուս պայ ման նե -
րի և պայ մա նագ րի ամ բող ջա կան ի մաս տի հետ
հա մադ րե լու մի ջո ցով (երկ րորդ կա նոն)»: 

Ըստ նույն հոդ վա ծի 2-րդ մա սի՝ ե թե այս եր -
կու կա նոն նե րը հնա րա վո րու թյուն չեն տա լիս ո -
րո շե լու պայ մա նագ րի բո վան դա կու թյու նը, ա պա
պետք է պարզ վի կող մե րի ի րա կան ընդ հա նուր
կամ քը՝ հաշ վի առ նե լով պայ մա նագ րի նպա տա -
կը (եր րորդ կա նոն): Օ րենսդ րա կան այս հիե -
րար խիկ մո տե ցումն իր ար տա ցո լումն է գտել
նաև ներ պե տա կան դա տա կան պրակ տի կա յում:
Մաս նա վո րա պես «Կա րատ» ՍՊԸ-ն  ընդ դեմ «Էգ -
նա Շին» ՍՊԸ-ի գոր ծով Վճ ռա բեկ դա տա րա նը
գտել է, որ վե րոնշ յալ հոդ վածն ամ րա գրում է
պայ մա նագ րի մեկ նա բա նու թյան ե րեք կա նոն`
պայ մա նագ րի մեկ նա բա նու մը` ել նե լով դրա բա -
ռե րի և ար տա հայ տու թյուն նե րի տա ռա ցի նշա -
նա կու թյու նից, պայ մա նագ րի մեկ նա բա նու մը` հա -
մադ րե լով այն պայ մա նագ րի մյուս պայ ման նե րի
և պայ մա նագ րի ամ բող ջա կան ի մաս տի հետ, և
պայ մա նագ րի մեկ նա բա նու մը կող մե րի ի րա կան
ընդ հա նուր կամ քը պար զե լու մի ջո ցով: Ընդ որում,
այդ կա նոն նե րը կի րառ վում են հա ջոր դա բար1։

Պետք է նշել, որ այս գոր ծը ե ղավ հիմ նա -
քա րա յին այն ա ռու մով, որ ձևա վո րեց տա ռա ցի
մեկ նա բան ման նա խա պատ վու թյան ար մա տա -
վոր ված քա ղա քա կա նու թյուն: Բա վա կա նին եր -
կար ժա մա նակ ներ պե տա կան բո լոր դա տա -
կան ատ յան նե րը հղում էին կա տա րում բա ցա -
ռա պես այս գոր ծին: Եվ դա, մեր կար ծի քով,
պայ մա նա վոր ված էր կի րառ ման հեշ տու թյամբ,
քան զի դա տա րան նե րը ու սում նա սի րում էին
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միայն պայ մա նագ րի տեքս տը և սահ մա նա փա -
կում էին կող մե րի ա պա ցույց ներ ներ կա յաց նե -
լու հնա րա վո րու թյու նը: Ի րա վա կան վե ճը լու ծե -
լու հա մար դա տա րան նե րից պա հանջ վում էր
միայն պայ մա նագ րի տեքս տը ճա նա չել կող մե -
րի ի րա կան կամ քին հա մա պա տաս խա նող: 

Այ նուա մե նայ նիվ պետք է նշել, որ ներ պե -
տա կան դա տա կան պրակ տի կան մի քա նի տա -
րի հե տո փո խեց իր հու նը: 

Զար գաց նե լով նախ կի նում տրված իր ի րա -
վա կան դիր քո րո շու մը` Վճ ռա բեկ դա տա րա նը
գտավ, որ ա ռան ձին դեպ քե րում, գոր ծի փաս -
տա կան հան գա մանք նե րի ա ռանձ նա հատ կու -
թյուն նե րով պայ մա նա վոր ված, պայ մա նագ րի
որևէ պայ մա նի մեկ նա բա նու թյունն ի րա կա նաց -
նե լիս չի բա ցառ վում նաև քաղ. օր. 447-րդ հոդ -
վա ծով սահ ման ված կա նոն նե րի միա ժա մա նակ -
յա կի րա ռու մը: Մաս նա վո րա պես` ի րա վա կի րառ
պրակ տի կա յում հնա րա վոր են դեպ քեր, երբ պայ -
մա նագ րի հա մա պա տաս խան պայ մա նը թեև
դրա նում շա րադր ված բա ռե րի և ար տա հայ տու -
թյուն նե րի տա ռա ցի նշա նա կու թյամբ հստակ
է, սա կայն կող մե րի կամ կող մի ի րա կան կամ -
քին չի հա մա պա տաս խա նում: Նման ի րա վի -
ճա կում միայն, պայ մա նագ րի մեկ նա բան ման
տա ռա ցի կա նո նը կի րա ռե լով, ոչ միայն կա րող է
սահ մա նա փակ վել շա հագր գիռ ան ձի` գոր ծի լրիվ
և բազ մա կող մա նի քննու թյան ի րա վուն քը, այլև
պայ մա նագ րի մեկ նա բան ման նպա տա կը կա -
րող է ընդ հան րա պես չի րա կա նաց վել: Մինչ դեռ
պայ մա նագ րի մեկ նա բա նումն ինք նան պա տակ
գոր ծըն թաց չէ և ն պա տա կաուղղ ված է կող մե րի
ի րա կան կամ քի բա ցա հայտ մա նը` որ պես հիմք
ու նե նա լով քա ղա քա ցիա կան ի րա վուն քի հիմ նա -
րար սկզբունք նե րից մե կը` բա րեխղ ճու թյու նը2:

Ինչ պես տես նում ենք, այս գոր ծով ՀՀ
Վճռա բեկ դա տա րա նը վե րա յա նեց իր նախ կի -
նում տված դիր քո րո շու մը: Մաս նա վո րա պես,
դի տար կե լով պայ մա նագ րի մեկ նա բան ման ինս -
տի տու տը ոչ ինք նան պա տակ՝ Վճ ռա բեկ դա -
տա րա նը գտավ, որ ո րոշ դեպ քե րում հնա րա -

վոր է նաև պայ մա նագ րի մեկ նա բան ման կա -
նոն նե րի միա ժա մա նակ յա կի րա ռու մը՝ որ պես
հիմ նա վո րում ու նե նա լով այն հան գա ման քը, որ
ե թե բա ռե րի և ար տա հայ տու թյուն նե րի տա ռա -
ցի նշա նա կու թյու նը նույ նիսկ հստակ է, այ նու -
ա մե նայ նիվ այն կա րող է չհա մա պա տաս խա -
նել կող մե րի ի րա կան կամ քին: 

Այս կերպ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը հետ կանգ -
նեց նախ կի նում իր ար տա հայ տած մեկ նա բան -
ման հիե րար խիկ մո տե ցու մից: Սա կայն արդ յոք
սա նշա նա կում է, որ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը
հետ կանգ նեց տա ռա ցի մեկ նա բան ման նա խա -
պատ վու թյան որ դեգ րած ընդ հա նուր քա ղա քա -
կա նու թյու նից: Կար ծում ենք՝ ոչ: Բանն այն է, որ
Վճ ռա բեկ դա տա րա նի ա ռա ջին դիր քո րո շու մը
որևէ շրջա նակ չէր նա խա տե սում, չու ներ որևէ
սահ մա նա փա կում և կ րում էր ընդ հան րա կան
բնույթ: Իսկ ա հա երկ րորդ ո րոշ ման մեջ Վճ ռա -
բեկ դա տա րանն իր դիր քո րո շու մը կա պեց ա -
ռան ձին դեպ քե րի հետ և այն էլ գոր ծի փաս -
տա կան հան գա մանք նե րի ա ռանձ նա հատ կու -
թյուն նե րով պայ մա նա վոր ված: 

Այլ կերպ ա սած Վճ ռա բեկ դա տա րա նը ոչ
թե վե րա փո խեց իր որ դեգ րած քա ղա քա կա նու -
թյու նը, այլ ո րո շա կի դեպ քե րում « թու լաց րեց»
տա ռա ցի մեկ նա բա նու թյան նա խա պատ վու թյան
«ու ժը» մյուս կա նոն նե րի նկատ մամբ: Վե րո նշյա -
լի ա պա ցույցն է նաև այն, որ « Կա րատ» ՍՊԸ-ն
ընդ դեմ «Էգ նա Շին» ՍՊԸ-ի գործն առ այ սօր
ու ղե նիշ է ստո րա դաս ատ յան նե րի հա մար3:

Ներ պե տա կան դա տա կան պրակ տի կա յում
տա ռա ցի մեկ նա բա նու թյան շուրջ ձևա վոր ված
ի րա րա մերժ մո տե ցում նե րի խնդի րը հաս կա -
նա լու և ա ռա վել օպ տի մալ լու ծում ներ գտնե լու
հա մար, կար ծում ենք, անհ րա ժեշտ է ի րա կա -
նաց նել տե սա կան և ի րա վա հա մե մա տա կան
վեր լու ծու թյուն: 

Ինչ պես ար դա րա ցիո րեն նկա տում է պրո -
ֆե սոր Ա. Լ յու դե րի ցը, պայ մա նագ րի մեկ նա -
բան ման պատ մու թյու նը աչ քի է ընկ նում ձգտու -
մով՝ խու սա փել մեկ նա բա նու մից4: Դեռևս հռո -
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2 Տե՛ս ՀՀ Վճռաբեկ դատարանի 2014 թվ-ի նոյեմբերի 28-ի թիվ ԵԱՆԴ/0976/02/13 որոշումը։
3 Տե՛ս Լոռու մարզի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանի 2020թ. փետրվարի 7-ի թիվ

ԼԴ2/0975/02/19 որոշումը, Սյունիքի մարզի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության դատարանի 2019թ.
սեպտեմբերի 25-ի թիվ ՍԴ/0563/02/19 որոշումը, Գեղարքունիքի մարզի առաջին ատյանի ընդհանուր իրավասության
դատարանի 2019թ. ապրիլի 19-ի թիվ ԳԴ4/0272/02/19 որոշումը, Երևան քաղաքի առաջին ատյանի ընդհանուր
իրավասության դատարանի 2019թ. հուլիսի 19-ի թիվ ԵԴ/0942/02/19 որոշումը

4 Տե՛ս Luderitz A., Auslegung von Rechtsgeschaften, Koln, 1966, էջ 8:
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մե կան աղբ յուր նե րում հի շա տակ վում է մեկ նա -
բան ման ա վե լոր դու թյան մա սին տա ռա ցի նշա -
նա կու թյան առ կա յու թյան դեպ քե րում: Այս պես՝
հռո մեա կան հայտ նի կա նո նը սահ մա նում է՝ երբ
բա ռե րը չեն հա րու ցում ոչ մի տա րա կար ծու -
թյուն, չի կա րե լի թույլ տալ կամ քի հաս տատ -
ման հար ցը (cum in verbis nulla ambiguitas est,
non debet admitti voluntattis questio)5: 

Հ ռո մեա ցի ի րա վա բան Պավ լո սի այս կա -
նո նում ար տա հայտ ված կամ քի հաս տատ ման
ան թույ լատ րե լիու թյան հար ցը, ըստ էու թյան,
մեկ նա բան ման տա ռա ցի նշա նա կու թյամբ սահ -
մա նա փա կում է: Միևնույն ժա մա նակ չի կա րե -
լի պնդել, որ այդ կա նո նը հռո մեա կան ի րա -
վուն քում գոր ծարք նե րի կնքման խստաց ված
ձևի արդ յունք է և ժա մա նա կավ րեպ: Հե տա գա
զար գա ցու մը ցույց տվեց, որ սահ մա նա փակ
մեկ նա բա նու մը տար բեր ձևա չա փե րով պա -
հանջ ված էր նաև ժա մա նա կա կից ի րա վա կան
հա մա կար գե րում: 

Ա ռա վել վառ այդ մի տու մը նկատ վում է ընդ -
հա նուր ի րա վուն քի երկր նե րում, որ տեղ նա խա -
պատ վու թյու նը ա ռա ջին հեր թին տրվում է պայ -
մա նագ րի տեքս տին: Ան գլիա կան դա տա րան -
նե րի պրակ տի կա յում ձևա վոր վել է այս պես կոչ -
ված մեկ նա բան ման ոս կե կա նո նը (golden rule),
ո րի հա մա ձայն՝ պայ մա նագ րի բա ռե րը պետք է
մեկ նա բան վեն նրանց տա ռա ցի և սո վո րա կան
ի մաս տով, բա ցա ռու թյամբ այն դեպ քե րի, երբ
տա ռա ցի մեկ նա բա նու մից հե ռա ցու մը անհ րա -
ժեշտ է՝ խու սա փե լու հա մար աբ սուր դից, հա կա -
սու թյու նից կամ ան հետևո ղա կա նու թյու նից6: Կի -
րառ ման հեշ տու թյամբ պայ մա նա վոր ված՝ անգ -
լիա կան դա տա րան նե րը մինչ այժմ պահ պա նում
են մեկ նա բան ման այդ կա նո նը, թեև դա ոչ մի
ան գամ է են թարկ վել քննա դա տու թյուն նե րի7:

Ա մե րիկ յան դա տա րան նե րում հա ման ման
նշա նա կու թյուն ու նի ակն հայտ, հա սա րակ նշա -
նա կու թյան կա նո նը (plain meaning rule): Նշված
կա նո նը կրում է սահ մա նա փակ գոր ծա ռույթ և
ըստ էու թյան ար գելք է կող մե րի հա մար՝ հղում
կա տա րե լու տա ռա ցի նշա նա կու թյու նից շեղ վող

այն պի սի հան գա մանք նե րին, ո րոնք ուղ ղա կիո -
րեն չեն բխում պայ մա նագ րի տեքս տից (extrinsic
evidences): Ինչ պես նշվում է գրա կա նու թյան
մեջ, ա նո րո շու թյան բա ցա կա յու թյան դեպ քե -
րում դա տա րա նը եզ րա հան գում է, որ փաս տա -
թուղ թը պարզ է, և տա ռա ցի նշա նա կու թյու նը
դառ նում է պայ մա նագ րի նշա նա կու թյու նը8:

Հա մա ձայն պրո ֆե սոր Ռ. Ցի մեր մա նի՝ նշված
կա նոն նե րը ար դեն գե րա զան ցում են Պավ լո սի
կա նո նին9: Հաշ վի առ նե լով այն դե րը, որ տրված
է այդ կա նոն նե րին, անգ լիա կան դոկտ րի նա յում
ձևա վոր վել է գի տա կան մի ամ բողջ ուղ ղու թյուն՝
լի տե րա լիզմ (անգ լե րեն՝ literal-տա ռա ցի): Ինչ -
պես նշում են ա մե րիկ յան ի րա վա բան նե րը (լի -
տե րա լիզ մի հետևորդ նե րը), երբ պայ մա նագ րի
լե զուն պարզ է և միան շա նակ, ա պա դա տա րա -
նը պետք է հետևի տա ռա ցի նշա նա կու թյա նը,
չնա յած կող մի այն փաս տարկ նե րին, որ նա պայ -
մա նա գի րը այլ կերպ է հաս կա ցել10:

Ի տար բե րու թյուն անգ լիա կան և ա մե րիկ -
յան ի րա վունք նե րի՝ Գեր մա նիա յում և Ֆրան -
սիա յում պայ մա նագ րե րը մեկ նա բա նե լիս դա -
տա րան նե րը պետք է հրա ժար վեն տա ռա ցի
նշա նա կու թյան նա խա պատ վու թյու նից: Ըստ
Ֆրան սիա յի քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 1156-
րդ հոդ վա ծի՝ հա մա ձայ նու թյան քննու թյան ժա -
մա նակ ա ռա ջին հեր թին պետք է ու սում նա սի -
րել, թե ինչ պի սին է ե ղել պայ մա նա վոր վող կող -
մե րի փո խա դարձ մտադ րու թյու նը, այլ ոչ թե ա -
ռաջ նորդ վել ար տա հայ տու թյուն նե րի տա ռա ցի
ի մաս տով: Գեր մա նա կան քա ղա քա ցիա կան կա -
նո նագր քի 133-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ կա մա -
հայտ նու թյու նը մեկ նա բա նե լու ժա մա նակ պետք
է հետևել ի րա կան կամ քին՝ չսահ մա նա փակ վե -
լով ար տա հայ տու թյուն նե րի տա ռա ցի ի մաս տով: 

Այ նուա մե նայ նիվ, դա տա կան պրակ տի կա -
յում ձևա վոր վել են մո տե ցում ներ, ո րոնք հե ռա -
նում են վե րը նշված օ րենսդ րա կան պա հանջ -
նե րից: Մաս նա վո րա պես դա վե րա բեր ում է
ֆրան սիա կան ի րա վուն քին, որ տեղ Ֆ րան սիա -
յի Վճ ռա բեկ դա տա րա նը (Cour de Cassation)
մշա կել է պարզ և հս տակ պայ ման նե րի կա նո -
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5 Տե՛ս Римское частное право: Учебник. Под. ред. И. Б. Новицкого и И. С. Перетерского М. 2004, էջ 26:
6 Տե՛ս Lewison K., The interpretation of contracts, L. 2011, էջ 202:
7 Տե՛ս Mitchell C., Interpretation of contracts / Current controversies in law/ NY. 2007. էջ 99:
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նը (clauses claires et precises), ո րի ի մաս տը
հետևյալն է. պարզ և հս տակ կա նոն նե րը կա -
րիք չու նեն մեկ նա բան ման, քան զի ե թե նրանց
ի մաս տը ակն հայտ է, ա պա կող մե րի ընդ հա -
նուր կամ քի հաս տատ ման անհ րա ժեշ տու թյու -
նը, հա մա ձայն Ֆ րան սիա յի քա ղա քա ցիա կան
օ րենսգր քի 1156-րդ հոդ վա ծի, բա ցա կա յում է:

Չ նա յած ֆրան սիա կան դոկտ րի նա յում առ -
կա հիմ նա վոր ա ռար կու թյուն նե րին, որ պայ -
մա նի պար զու թյան հետևու թյու նը նույն պես մեկ -
նա բան ման արդ յունք է, նշված կա նո նը մինչ
այժմ կի րառ վում է11: Նման կա նո նի առ կա յու -
թյու նը պրակ տի կա յում պայ մա նա վոր ված է այն
բա նով, որ Ֆ րան սիա յի Վճ ռա բեկ դա տա րա նը
հսկո ղու թյուն ի րա կա նաց նի ստո րա դաս դա -
տա րան նե րի գոր ծու նեու թյան նկատ մամբ: Ինչ -
պես նկա տում է պրո ֆե սոր Ս. Վո գե նաուե րը,
նման պրակ տի կա յի հիմ նա կան նպա տակն է
թույլ չտալ պայ մա նագ րի պայ մա նի խե ղաթ յու -
րում (denaturations) պարզ և հս տակ պայ ման -
նե րի դեպ քում, երբ դա տա րա նը կա րող է վե -
րա փո խել պայ մա նա գի րը այն մեկ նա բա նե լու
ժա մա նակ՝ խախ տե լով կող մե րի կամ քի ինք -
նա վա րու թյու նը: Ֆ րան սիա կան ի րա վա բան նե -
րը, այս պի սով, պարզ և հս տակ պայ մա նի
դոկտ րի նան դի տում են ա վե լորդ մեկ նա բան -
ման զսպման մի ջոց12: 

Պայ մա նագ րի մեկ նա բան ման ա վե լոր դու -
թյան հար ցը քննար կե լիս ֆրան սիա կան դա -
տա րան նե րը ել նում են հաղ թա հա րե լի կան խա -
վար կա ծով, այն է՝ պարզ պայ մա նը ճիշտ և
լրիվ ար տա հայ տում է կող մե րի մտադ րու թյու -
նը13: Այ նուա մե նայ նիվ, ինչ պես նշում է պրո ֆե -
սոր Ս. Վո գե նաուե րը, վեր ջերս այդ կան խա -
վար կա ծի գոր ծու նեու թյու նը զգա լիո րեն մեղ -
մա ցել է. մաս նա վո րա պես՝ տա ռա ցի նշա նա -
կու թյու նից հե ռա ցում թույ լատր վում է այն դեպ -
քում, երբ նման նշա նա կու թյու նը ճա նաչ վում է
քիչ հիմ նա վոր ված14: Կա րե լի է ա սել, որ ֆրան -
սիա կան ի րա վուն քում մաս նա կի հրա ժար վում
են պարզ և հս տակ պայ մա նի կա նո նից՝ հօ -
գուտ բո լոր հան գա մանք նե րի ա ռա վել լայն ու -

սում նա սի րու թյան, ո րոնք ազ դում են վի ճե լի
պայ մա նի կոն տեքս տի վրա:

Պայ մա նագ րի մեկ նա բան ման և տա ռա ցի
նշա նա կու թյան հաս տատ ման հա րա բե րակ ցու -
թյան մա սին նշված մո տե ցում նե րից էա կա նո -
րեն տար բեր վում են գեր մա նա կան ի րա վա բան -
նե րի տե սա կետ նե րը: Գեր մա նա կան դա տա -
րան նե րին ծա նոթ է միան շա նա կու թյան կա նո -
նը (Eindeutigkeitsregel), ո րը ձևա վոր վել է Գեր -
մա նիա յի Գե րա գույն դա տա րա նի կող մից, որ -
պես զի թույլ չտրվի պայ մա նագ րի ի մաս տի խե -
ղաթ յու րում գոր ծին չվե րա բեր վող մեկ նա բա նա -
ման բա ցառ ման ճա նա պար հով: Սա կայն դա, ի
տար բե րու թյուն անգ լիա կան և ֆ րան սիա կան
մո տե ցում նե րի, չի ար գե լում մեկ նա բա նու մը պայ -
մա նի պար զու թյան և հս տա կու թյան դեպ քում,
այլ, հա կա ռա կը, այն դի տար կում է որ պես անհ -
րա ժեշտ պայ ման դա տա րա նի կող մից նման
հետևու թյան հան գե լու հա մար15:

Գեր մա նիա յում միան շա նա կու թյան կա նո նը
կարևոր դեր է խա ղում նաև վի ճե լի պայ մա նի
նշա նա կու թյան ա պա ցուց ման ժա մա նակ: Սա -
կայն ի տար բե րու թյուն անգ լիա կան և ֆրան -
սիա կան մո տե ցում նե րի, որ տեղ հա մա պա տաս -
խան կա նոն նե րը սահ մա նա փա կում են ա պա -
ցույց նե րի շրջա նա կը պայ մա նագ րի տեքս տով՝
գեր մա նա կան ի րա վուն քում այդ կա նո նը նպա -
տակ ու նի կող մե րի միջև բաշ խել վի ճե լի պայ մա -
նի ա պա ցուց ման բե ռը: Այս պես՝ Գեր մա նիա յի
Գե րա գույն դա տա րա նի մո տեց ման հա մա ձայն՝
այն կող մը, ո րը շեղ վում է տա ռա ցի նշա նա կու -
թյու նից, կրում է ա պա ցուց ման բե ռը: Պա յա նագ -
րի այն կող մը, ո րը հեն վում է բա ռի տա ռա ցի
նշա նա կու թյան վրա, բա վա րար է միայն հղում
կա տա րի տեքս տին, իսկ մյուս կող մից՝ ո րը հղում
է կա տա րում հա տուկ նշա նա կու թյան վրա, պա -
հանջ վում է լրա ցու ցիչ փաս տեր ներ կա յաց նել16:

Այ նուա մե նայ նիվ, գե րակշ ռող է հա մար -
վում տա ռա ցի նշա նա կու թյամբ սահ մա նա փակ -
վե լու տե սա կե տը, ին չը շատ դեպ քե րում նման
է անգ լիա կան և ֆ րան սիա կան մո տե ցում նե -
րին: Հար ցն այն է՝ արդ յոք նման մո տե ցու մը
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ար դա րաց ված է: Այս հար ցին պա տաս խա նե լու
հա մար ա ռա ջին հեր թին պետք է հաս կա նալ,
թե ին չու են դա տա րան նե րը հատ կա պես սահ -
մա նա փակ վում տա ռա ցի նշա նա կու թյամբ՝ ի
վնաս կող մե րի ի րա կան կամ քի: 

Ներ կա յաց ված վեր լու ծու թյու նը թույլ է տա -
լիս եզ րա կաց նե լու, որ քննարկ վող կա նոն նե րի
հիմ նա կան նպա տակն է թույլ չտալ պայ մա -
նագ րի ի մաս տի խե ղաթ յու րում, ո րը պարզ է
և ակն հայտ: Մեկ նա բան ման լրիվ ա զա տու -
թյան դեպ քում դա տա վո րը, ինչպես նշում է Ժ.
Բեն տա մը, մեկ հետևե լով տա ռա ցի ի մաս տին,
մեկ տեքս տի ո գուն՝ միշտ կա րող է ո րո շում կա -
յաց նել մե՛կ նրա, մե՛կ մյու սի օգ տին, ինչ պես ի -
րեն հար մար լի նի: Նա միշտ վստահ է, որ կա -
րող է քո ղար կել իր անձ նա կան կողմ նա կա լու -
թյու նը կա՛մ տա ռա ցի, կա՛մ ի րա կան մեկ նա -
բան ման տակ: Այս դեպ քում դա տա վո րը վերած -
վում է աճ պա րա րի, ո րը, ի զար մանս հան դի -
սա տե սի, միևնույն շշից հյու րա սի րում է և՛ քաղցր,
և՛ դա ռը ըմ պե լիք17:

Այս պի սի մո տե ցու մը, ինչ պես նշվում է ա -
մե րիկ յան գրա կա նու թյան մեջ, անհ րա ժեշտ է,
քան զի ա պա հո վում է պայ մա նա վոր վող կող մե -
րի վստա հու թյունն առ այն, որ նրանց պայ մա -
նա գի րը հնա րա վոր դա տա կան վե ճի դեպ քում
կմեկ նա բան վի դրա նում գրվա ծի հա մա ձայն, այլ
ոչ թե դա տա րա նին կամ ա տե նա կալ նե րին կող -
մե րի ներ կա յաց րա ծի հա մա ձայն, ին չը շատ հա -
ճախ կա րող է լի նել շա հագր գիռ կող մի՝ ներ կա -
յաց րած մո լո րեց նող ա պա ցույց նե րի հե տևանք18:

Հեն վե լով պայ մա նագ րի տա ռա ցի նշա նա -
կու թյան վրա՝ դա տա րան նե րը պաշտ պա նում
են կող մե րի և բո լոր եր րորդ ան ձանց վստա -
հու թյան պաշտ պա նու թյան սկզբուն քը, ին չը
շատ կարևոր է պայ մա նագ րի մեկ նա բան ման
տե սու թյան մեջ: Միևնույն ժա մա նակ տա ռա ցի
նշա նա կու թյան վրա հեն վող կող մի վստա հու -
թյան պաշտ պա նու թյու նը կա րող է ա պա հով վել
ա պա ցուց ման բե ռի բաշ խու մով, ո րը դրված է
գեր մա նա կան միան շա նա կու թյան կա նո նի հիմ -
քում (Eindeutigkeitsregel):

Անգ լիա կան և ֆ րան սիա կան ի րա վուն քի օ -
րի նակ նե րով դժվար չէ նկա տել, որ վի ճե լի պայ -
մա նի տա ռա ցի նշա նա կու թյու նը պար զե լով՝ դա -

տա րա նը սահ մա նա փա կում է ա պա ցույց նե րը,
ո րոնք կող մե րը կա րող են ներ կա յաց նել, և հ -
ղում է կա տա րում միայն տեքս տին: Այդ մո տեց -
մա նը նման է նաև ներ պե տա կան դա տա կան
պրակ տի կան, ո րը են թադ րում է կող մե րի ի րա -
կան կամ քի բա ցա հայտ ման սահ մա նա փակ ման
հնա րա վո րու թյու նը տա ռա ցի նշա նա կու թյամբ,
ա ռանց այլ ա պա ցույց ներ ու սում նա սի րե լու, ո -
րոնք կա րող են նե կա յաց նել կող մե րը:

Մեր կար ծի քով՝ կող մե րի՝ ա պա ցույց ներ
ներ կա յաց նե լու ի րա վուն քի սահ մա նա փա կու -
մը՝ կապ ված վի ճե լի պայ մա նի ի մաս տի բա ցա -
հայտ ման հետ, պետք է են թարկ վի քննա դա -
տու թյուն նե րի՝ հետևյալ փաս տարկ նե րով՝

1. բա ռե րը նույն պես ապ րում են ինչ պես
օր գա նիզ մը, նրանք նույն պես ծնվում են, զար -
գա նում են, պայ քա րում են միմ յանց միջև գո -
յու թյան հա մար, փո խա դար ձա բար ազ դում են
միմ յանց վրա և վեր ջա պես, մա հա նում են՝ տե -
ղը զի ջե լով նոր բա ռե րին19: Բա ցի այդ ար տա -
քին կյան քից, բա ռե րը ու նեն նաև ներ քին կյանք:
Ցան կա ցած բառ ու նի իր պատ մու թյու նը, և
նրա նում շատ հա ճախ ար տա ցոլ վում է ժո ղովր -
դի մշա կու թա յին պատ մու թյու նը: Բա ցի այդ,
բա ռօգ տա գոր ծու մը փո փոխ վում է ոչ միայն ժա -
մա նա կի, այլ նաև տա րա ծու թյան մեջ, միևնույն
բա ռը կա րող է տար բեր նշա նա կու թյուն ու նե -
նալ տար բեր ազ գե րի մոտ, միևնույն ազ գի
տար բեր հատ ված նե րում և տա րածք նե րում:

Հա վա սա րեց նել տեքս տը մտքի հետ և տես -
նել այդ տեքս տում հե ղի նա կի կամ քի լրիվ ար -
տա հայ տու մը նշա նա կում է գե րագ նա հա տել
բա ռե րի նշա նա կու թյու նը: Ի րա կա նում բա ռե րը
ոչ ա վե լին են, քան մի ջոց ներ, ո րոն ցից օգտ -
վում է հե ղի նա կը իր միտ քը և ցան կու թյու նը
ար տա հայ տե լու հա մար, և ո րոնք ու նեն նշա -
նա կու թյուն այն քա նով, որ քա նով ի րա կա նում
հաս նում են այդ նպա տա կին:

2. Ու սում նա սիր ված բո լոր ի րա վա կար գե -
րում, բա ցա ռու թյամբ գեր մա նա կա նի, նշված կա -
նո նե րի կի րառ ման նա խադր յա լը դա տա րա նի
այն հետևու թյունն է, որ պայ մա նագ րի լե զուն
պարզ է, կաս կած ներ չի հա րու ցում և այդ իսկ
պատ ճա ռով մեկ նա բան ման կա րիք չու նի, քան -
զի վի ճե լի պայ մա նը կա րող է ու նե նալ միայն Օ
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մեկ նշա նա կու թյուն, ո րը տա ռա ցին է: Միևնույն
ժա մա նակ ի րա վա բա նա կան գրա կա նու թյան մեջ
հա ճախ է ու շադ րու թյուն դարձ վել այն հան գա -
ման քի վրա, որ պայ մա նագ րի պայ մա նի ո րո -
շա կի և պարզ լի նե լու մա սին դա տա րա նի հետևու -
թյու նը նույն պես մեկ նա բան ման արդ յունք է: Ինչ -
պես նշում են Ս. Կա նա րի սը և Հ. Գրի գո լեյ թը,
պայ մա նագ րի ճա նա չո ղու թյան ցան կա ցած ակտ
ըստ էու թյան են թադ րում է չ նա յած դրա մա սին
հա ճախ չի խոս վում, և հիմն վում մեկ նա բան ման
վրա: Փաս տա ցի ինք նին հետևու թյու նը, որ պայ -
մա նա գի րը չի պա հան ջում կամ չի թույ լատ րում
մեկ նա բա նում, մեկ նա բան ման ակտ է և այդ պի -
սի մեկ նա բան ման արդ յունք20:

Պետք է հա մա ձայն վել պրո ֆե սոր Ա. Ֆարնս -
վոր տի հետևյալ տե սա կե տի հետ. նույ նիսկ այն
բա ռե րը, ո րոնք, թվում է, ար տա քին ծա նո թու -
թյան արդ յուն քում ու նեն մեկ հնա րա վոր նշա -
նա կու թյուն, ի րա կա նում կա րող են ստա նալ
տար բեր ի մաստ ներ այն ժա մա նակ, երբ հայտ -
նի կդառ նան գոր ծի բո լոր հան գա մանք նե րը21:

Սահ մա նա փա կե լով կող մե րի հնա րա վո րու -
թյու նը՝ հղում կա տա րել պայ մա նագ րի տեքս -
տից դուրս ար տա քին հան գա մանք նե րի վրա՝
մեծ է դառնում հա վա նա կա նու թյու նը, որ վի ճե -
լի պայ մա նի նշա նա կու թյու նը, ո րն ար տա հայ -
տում է կող մե րի ի րա կան կամ քը, կմերժ վի դա -
տա րա նի կող մից: Տա ռա ցի մեկ նա բան ման հիմ -
նա կան քննա դա տու թյու նը ոչ թե այն է, որ դա -
տա րա նը մեկ նա բան ման հիմ քում դնում է տա -
ռա ցի նշա նա կու թյու նը, այլ այն, որ դա տա րա -
նը հաշ վի չի առ նում բո լոր էա կան հան գա -
մանք նե րը, ո րոնք կա րող են օգ նել՝ ճիշտ և ար -
դա րա ցի ո րո շում կա յաց նե լու:

3. Տա ռա ցի մեկ նա բան ման նշա նա կա լի
թե րու թյուն նե րից է այն, որ պայ մա նագ րի պայ -
մա նի պար զու թյուն տեր մի նի հա մար պրակ -
տիկ տե սանկ յու նից հնա րա վոր չէ սահ մա նել
այն պի սի հա մա կող մա նի հաս կա ցու թյուն, ո րը
կդառ նա սահ մա նա փակ մեկ նա բան ման հիմք:

Ինչ պես ար դա րա ցիո րեն նշվել է անգ լիա -

կան դա տա կան գոր ծե րից մե կում (Charter Rein-
surance Co Ltd v Fagan, 1996) պատ կե րա ցում -
նե րը առ այն, որ բա ռե րը ու նեն սո վո րա կան
նշա նա կու թյուն, քիչ օգ տա կար է: Քան զի բա -
ռե րի նշա նա կու թյու նը կախ ված է սին տակ տի -
կա յից (տրա մա բա նա կան շա րահ յու սու թյուն) և
կոն տեքս տից բա ռե րի սո վո րա կան նշա նա կու -
թյու նը մի նա խա դա սու թյու նում կա րող է լի նել
ոչ սո վո րա կան մեկ այլ նա խա դա սու թյու նում22: 

Ինչ պես պատ կե րա վոր գրում է պրո ֆե սոր
Ա. Լ յու դե րի ցը, ի րա վա բա նա կան պրակ տի կան
կա րո տում է այն դրախ տը, որ տեղ յու րա քանչ -
յուր բառ ու նի հստակ նշա նա կու թյուն23: Ինչ պես
տես նում ենք, ինք նին լեզ վի բնույ թը չի կա րո -
ղա նում ա պա հո վել ի րա վուն քի կա րիք նե րը:

4. Իրավաբանական գրա կա նու թյան մեջ
կա տե սա կետ, որ պայ մա նագ րի կնքման փու -
լում գե րա կա յում է սուբ յեկ տի վիզ մը: Մաս նա -
վո րա պես, հայտ նի ցի վի լիստ Գ. Շեր շենևի չը
նշում է, որ կոնտ րա գենտ նե րը որ քան էլ ման -
րա մասն և ու շա դիր մշա կեն պայ մա նագ րի պայ -
ման նե րը, այ նուա մե նայ նիվ նրանք ի վի ճա կի
չեն անդ րա դառ նալ բո լոր հար ցե րին, ո րոնք
կա րող են ծա գել հե տա գա յում: Բա ցի այդ, քիչ
պայ մա նա գրեր են մշակ վում ի րա վա բան նե րի
կող մից, ինչն իր հեր թին ա ռա ջաց նում է անհ -
րա ժեշ տու թյուն դրանց ի մաս տի բա ցա հայտ -
ման, այ սինքն՝ ինչ են ի րա կա նում նկա տի ու -
նե ցել կող մե րը24:

Հաշ վի առ նե լով լեզ վի բարձր զգայ նու թյան
աս տի ճա նը, դրա կի րառ ման կոն տեքս տը՝ տա -
ռա ցի նշա նա կու թյու նը դժվար թե կա րող է լի -
նել այն սահ մա նը, ո ր թույլ կտա դա տա րա նին
ան ցում կա տա րել սե փա կան մեկ նա բան մա նը:
Այս տե սա կե տը ար տա հայ տու թյուն է գտել գեր -
մա նա կան դոկտ րի նա յում. պրո ֆե սոր Կ. Լա -
րեն ցը նշում է, որ տա ռա ցի ի մաս տը ոչ միշտ է
միան շա նակ, ուս տի այն չի հա մար վում մեկ նա -
բան ման միակ ե լա կե տը և դրա սահ մա նը25:

Քա նի որ պայ մա նագ րա յին պայ մա նի պար -
զու թյու նը մի կող մից կա րող է լի նել մեկ նա բան -
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19 Տե՛ս A. Darmesteter, La vie des mots, etudiée dans leur significations. Delagrave, 1895 էջ 26.
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ման հետևանք, մյուս կող մից նման հետևու թյու -
նը կա րող է հիմն ված լի նել միայն պայ մա նա -
գրի տեքս տի վրա՝ ա ռանց մյուս հան գա ման քե -
րը հաշ վի առ նե լու, պետք է նշել, որ տա ռա ցի
նշա նա կու թյան հաս տա տու մը կրճատ ված, սահ -
մա նա փակ մեկ նա բան ման տե սակ է: Ցան կա -
ցած ըն թեր ցա նու թյուն, նշա նա կու թյան
ճշգրտման ակտ է, ին չին և հ ղում է կա տա րում
հայտ նի գեր մա նա ցի փի լի սո փա Հ. Գա դա մե րը
իր «Ճշմար տու թյուն և մե թոդ» աշ խա տու թյու -
նում, այն է՝ ցան կա ցած ի մաս տով ըն թեր ցա նու -
թյուն միշտ մեկ նա բան ման տա րա տե սակ է26:

Գո յու թյուն չու նի որևէ ըն թեր ցող, ո րը, պա -
հե լով տեքս տը աչ քե րի ա ռաջ, միայն կար դա
այն, ինչ այն տեղ գրված է: Ընդ հա կա ռա կը,
ցան կա ցած ըն թեր ցա նու թյան ժա մա նակ կա -
տար վում է ապ լի կա ցիա: Ուս տի նա, ով կար -
դում է, ար դեն իսկ գտնվում է իր կող մից ըն -
կալ վող մտքի ներ սում27:

Մյուս կող մից, նույն պատ ճառ նե րով չի կա -
րե լի խո սել տեքս տա յին, տա ռա ցի կամ ակն -
հայտ նշա նա կու թյան մա սին. պայ մա նագ րի
նշա նա կու թյան հաս տատ ման բո լոր մա կար -
դակ նե րում այն այս կամ այն չա փով պետք է
պա րու նա կի նաև են թա տեքս տա յին մեկ նա բա -
նու մը28: Քն նարկ վող ի րա վի ճակ նե րում ակն -
հայտ է, որ տա ռա ցի նշա նա կու թյու նը հաս տա -
տե լիս դա տա րան նե րը հղում են կա տա րում վի -
ճե լի պայ մա նի կոն տեքս տին, ան գամ նրա հա -
մար, որ պես զի գնա հա տեն վե ճի էու թյու նը, ուս -
տի ինք նին տա ռա ցի մեկ նա բա նում տեր մի նը
կա րող է կի րառ վել որ պես սահ մա նա փակ մեկ -
նա բան ման տե սակ:

Վե րը ներ կա յաց ված դա տո ղու թյուն նե րը
ցույց են տա լիս, որ այն կա նոն նե րի կի րա ռու -
մը, ո րոնք սահ մա նա փակ վում են միայն պայ -
մա նագ րի տա ռա ցի նշա նա կու թյամբ, հաշ վի
չեն առ նում, որ ա ռա ջին հա յաց քից ակն հայտ
նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տա թուղ թը չի խո -
չըն դո տում և, ի հար կե, չի ա զա տում դա տա րա -
նին փաս տե րի ու սում նա սի րու թյան անհ րա ժեշ -
տու թյու նից29:

Հաշ վի առ նե լով այս հան գա մանք նե րը, ինչ -

պես նաև արևմտ յան ի րա վա կար գե րում լրիվ
կամ մաս նա կի հրա ժա րու մը պայ մա նագ րի տա -
ռա ցի նշա նա կու թյան նա խա պատ վու թյու նից`
ներ պե տա կան դա տա կան պրակ տի կա յում նման
մի տու մը չի հա մա պա տաս խա նում պայ մա նագ -
րի մեկ նա բան ման ինս տի տու տի տրա մա բա -
նու թյա նը: 

Այս հար ցի շուրջ ա ռա վել բա լան սա վոր -
ված մո տե ցում է առ կա գեր մա նա կան դոկտ րի -
նա յում և պ րակ տի կա յում: Մեր կար ծի քով՝ միան -
շա նա կու թյան կա նո նը (Eindeutigkeitsregel), ո -
րը նա խա տե սում է ա պա ցուց ման բե ռի բաշ -
խու մը, վի ճե լի պայ մա նի տա ռա ցի նշա նա կու -
թյան կան խա վար կած է, ո րը հնա րա վոր է հաղ -
թա հա րել բո լոր թույ լատ րե լի ա պա ցույց նե րով: 

Տա ռա ցի նշա նա կու թյան օգ տին նման կան -
խա վար կա ծի սահ մա նու մը մի կող մից հնա րա -
վո րու թյուն կտա կող մե րին ի րենց ի րա կան կամ -
քը բա ցա հայ տե լու՝ ա ռանց սահ մա նա փակ ման
հղում կա տա րել ցա կա ցած ա պա ցույ ցի, մյուս
կող մից՝ կկան խի պայ մա նագ րի ի մաս տի խե -
ղաթ յու րու մը, այդ թվում նաև՝ կող մե րի դա տա -
վա րա կան ի րա վունք նե րի չա րա շահ ման հնա -
րա վո րու թյու նը: 

Այս պի սով՝ կա րե լի է տալ հետևյալ սահ մա -
նու մը. մեկ նա բա նում ի րա կա նաց նե լիս դա -
տա րան նե րը պետք է հաշ վի առ նեն, որ պայ -
մա նագ րում պա րու նակ վող բա ռե րի և ար տա -
հայ տու թյուն նե րի տա ռա ցի նշա նա կու թյու նը
են թադր վում է կող մե րի ի րա կան կամ քին հա -
մա պա տաս խա նող, ե թե շա հագր գիռ կող մը
հա կա ռա կը չի ա պա ցու ցել:

Այս պի սի կար գա վո րու մը հա մար վում է
տրա մա բա նա կան, քա նի որ մեկ նա բա նում կա -
տա րե լիս տա ռա ցի նշա նա կու թյու նը չի կա րող
ու շադ րու թյան չար ժա նա նալ, քան զի նրա վրա
հեն վում են ոչ միայն դա տա րա նը, այլ նաև՝
կող մե րը: Միևնույն ժա մա նակ, ե թե կող մը, ո րը
պնդում է պայ մա նի այլ՝ հա տուկ նշա նա կու -
թյան մա սին և ներ կա յաց նում է ա պա ցույց ներ,
որ մյուս կող մը գի տեր կամ չէր կա րող չի մա նալ
այդ նշա նա կու թյան մա սին, ա պա դա տա րա նը
ըն դու նում է դա:
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26 Տե՛ս Гадамер Х. Г., Истина и метод, Основи философской герменевтики , М, 1988, էջ 193:
27 Տե՛ս նույն տեղը:
28 Տե՛ս Mitchell C., նշվ. աշխ. էջ 42:
29 Տե՛ս նույն տեղը:



Ինչ է ի րե նից ներ կա յաց նում ի րա վուն քը
հար ցադ րումն ի րա վա գի տու թյան կա րևո րա -
գույն և բարդ հիմ նախն դիր նե րից մեկն է, ո րը
մշտա պես հա րու ցել է ի րա վա գետ նե րի ու շա -
դրու թյու նը1: Յու րա քանչ յուր տա րի հա մաշ խար -
հա յին ի րա վա բա նա կան հան րու թյան կող մից
հրա տա րակ վող մի քա նի տասն յակ աշ խա տու -
թյուն նե րը վկա յում են այն մա սին, որ ի րա վա -
բա նա կան միտ քը, փոր ձե լով «հե տա խու զում»
հայ տա րա րել այս հար ցադր ման նկատ մամբ և
չ կա րո ղա նա լով գտնել ամ բող ջա կան պա տաս -
խան, շա րու նա կում է իր գի տա կան ո րո նում նե -
րը: Կարևո րու թյունն այն է, որ վեր ջի նից (հար -
ցադ րու մից), ըստ էու թյան, կախ ված են այս
կամ այն ի րա վա կան երևույ թի վե րա բե րյալ գի -
տա կան մեր պատ կե րա ցում նե րը: 

Ոչ մե կի հա մար թերևս գաղտ նիք չէ, որ
պատ մա կան տար բեր ժա մա նա կա շրջան նե րում
ձևա վոր վել են ի րա վուն քի ըն կալ ման տար բեր
տե սու թյուն ներ, ինչ պի սիք են օ րի նակ՝ բնաի -
րա վա կա նը, պատ մա կա նը, նոր մա տի վիս տա -
կա նը, սո ցիո լո գիա կա նը, ռեա լիս տա կա նը և
այլն2: Բ նա կան է, որ այս տե սու թյուն նե րից յու -
րա քան չյու րը, հե տևա բար նաև հե տևորդ նե րի
խում բը փոր ձում են ի րա վուն քը ներ կա յաց նել
այն պես, ինչ պես ի րեն թույլ է տա լիս վեր ջի նիս
հիմ քում դրված մե թո դա բա նու թյու նը: 

Միան գա մայն օ րի նա չափ է նաև այն երևույ -
թը, որ այդ տե սու թյուն նե րից որևէ մե կին հա -
րող գիտ նա կա նը կամ գիտ նա կան նե րի խումբն
ու նի գոր ծըն կեր նե րի, ըն թեր ցող նե րի, քննա -
դատ նե րի հետ իր գա ղա փար նե րով, դա տո ղու -
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1 Տե՛ս, օրինակ, Վաղարշյան Ա.Գ., Իրավահասկացողության տիպերը և դրանց արժեքներն ու թե րու թյուն  նե  րը: ԵՊՀ
իրավ. ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտական նյութերի ժո ղո վա ծու, ԵՊՀ: Գլխ. խմբ. Գ.Ս.
Ղազինյան, Եր.: ԵՊՀ, 2017, Пьянов Н.А., Теория государства и права: учеб. по  со бие. 2-е изд., перераб. и доп.
Иркутск: Изд. ИГУ, 2015, Рас со  лов М.М., Теория государства и пра ва: учеб ник для ака де ми чес ко го ба калавриата.
М.: Изд. Юрайт, 2014, Ла  зарев В.В., Липень С.В., Тео рия го су дарст ва и пра ва: учебник дл я бакалавров. 4-е изд.,
перераб. и доп. М.: Изд. Юрайт, 2013, Тео рия госу дарст ва и пра  ва: учебник для бакалавров: под ред. А.С.
Пиголкина, Ю.А. Дмит риева. 3-е изд., пе ре раб. и доп. М.: Изд. Юрайт, 2013, Нерсесянц В.С., Общая теория права
и госу дарства: учеб ник. М.: Нор ма, 2012, Рассолов М.М., Проблемы теории государства и права: учебное пособие.
М.: Изд. ЮНИТИ-ДАНА. За кон и пра во, 2010, Վաղարշյան Ա.Գ., Պետության և իրավունքի տե սու թյուն-2: Դաս.,
ԵՊՀ, Եր.: Հեղի նա կային հրա տ., 2011, Аносова М.М., Современный системный нормативный подход к пра во  по-
ниманию и правоприменению: проблемы теории и практики: дисс. канд. юрид. наук. Вла ди мир, 2007, По ляков
А.В., Тимошина Е.В., Общая теория права: Учеб. для вузов. СПб.: Изд. С.-Петерб. гос. ун-та 2005, Поляков А.В.,
Общая теория права: Проб   ле мы ин тер пре тации в контексте ком му ни ка тив ного под хо да: Курс лек ций. СПб.: Изд. С.-
Пе терб. Гос. ун-та, 2004, Байтин М.И., Сущ ность права (Сов ременное нор   ма тивное пра во по  ни ма   ние на грани двух
веков). Саратов: Изд. СГАП: 2001, Лейст О.Э., Сущ ность пра   ва. Проблемы тео рии и фи  ло  софии права. М.: Изд.
ИКД Зер ца ло-М, 2002, Честнов И.Л., Современные ти  пы право по ни ма ния: Феноменология, гер ме нев ти ка, антропо -
ло гия и синергетика пра ва. СПб.: Изд. С.-Петерб. гос. юрид. ун-та Генеральной прокуратуры РФ, 2002, Бержель
Ж.-Л., Об  щая тео рия пра   ва / Под. общ. ред. В.И. Да ниленко / Пер. с фр. М.: Изд. Из   да тельс кий дом NOTA BENE,
2000, Посконина О.В. Парсонс Т., Луман Н., Два под хода в пра во  по ни мании. Ижевск: Изд. Удмуртского ун-та
1998, Чет вер нин В.А., Сов ременные кон цеп ции ес тест вен ного права. М.: Изд. Наука, 1988, Явич Л.С., Сущ ность
пра ва. Со циально-философское понимание генезиса, раз ви тия и функ ционирования юридической формы общест -
вен ных отношений Л.: Изд. Ле  нинг радского ун-та, 1985, Иоф фе О.С., Шар  го  родс кий М.Д, Воп росы тео  рии пра ва.
М.: Изд. Госюриздат, 1961, Алек  санд ров Н.Г., Сущ но сть права. К вопросу о сущности ис то ри чес ких типов права.
М.: Изд. Госю риз дат, 1950:

2 Տե՛ս օրինակ Лапаева В.В., Типы правопонимания: правовая теория и практика: Монография. М.: Изд. Российская
академия правосудия, 2012, Shirley R.L., On the History of the Idea of Law. 1st Editio. Cambridge Uni versity Press 2005:
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թյուն նե րով կիս վե լու և հա ղոր դակց վե լու ան դի -
մադ րե լի ցան կու թյուն: Ընդ ո րում, ի սկզբա նե
ա մենևին էլ կարևոր չէ՝ այդ գա ղա փար նե րը
կամ դա տո ղու թյուն նե րը որ քան կա տա րյալ են
կամ ամ բող ջա կան: Ճշ մա րիտ է, ինչ խոսք, Ա.
Սա խա րովն այն հար ցում, որ լա վա գույն մտքե -
րը ծն վում են բա նա վե ճի ժա մա նակ3: Դ. Կե րի -
մո վն  էլ, զար գաց նե լով այս միտ քը, գրում է.
«Եվ նա, ով բա նա վե ճի ժա մա նակ կդրսևո րի ի -
րա վա կան ձիրք և ի րա վա կան կիրք, ան կաս -
կած կհաս նի ա մե նա մեծ բար ձունք նե րի»4: 

Այս ա մե նը մեզ հա մար ևս  ըն դու նե լի է. մենք
նույն պես ու նենք հա սա րա կու թյա նը սե փա կան
գա ղա փար նե րին հա ղոր դա կից դարձ նե լու ներ -
քին ցան կու թյուն: Ըն դու նե լի է նաև, որ ի րա վա -
բա նա կան հան րու թյու նը պետք է ա նընդ հատ
ստեղ ծա գոր ծի «ի՞նչ է ի րա վուն քը» հար ցադր ման
շուրջ: Ան կաս կած այդ հե տա զո տու թյուն ներն ու -
նեն կա րևոր նշա նա կու թյուն: Սա կայն չա փա -
զանց կարևոր է այն, թե որն է նպա տա կը, օ րի -
նակ՝ ի րա վա բա նա կան միտ քը շա րու նա կում է
դեռևս քննար կել այն հար ցը՝ «ի րա վունք» և «օ -
րենք» կա տե գո րիա նե րը նույ նա կա՞ն են, թե՝ ոչ:
Փաստն այն է, որ այդ պես էլ չի ձևա վոր վել մեկ
միաս նա կան մո տե ցում: Ի րա վա գետ նե րի մի մա -
սը գտնում է, որ այդ կա տե գո րիա նե րը նույ նա -
կան են, մյուս նե րը՝ ոչ5, իսկ եր րորդ ներն էլ ա -
ռաջ են քա շում վեր ջին նե րիս ին տեգր ման ան -

հրա ժեշ տու թյու նը6: Այլ կերպ ա սած՝ առ կա են ի -
րա վուն քի հա րյու րա վոր բնո րո շում ներ, սա կայն
չկա մեկ բնո րո շում, ո րը հա մընդ հա նուր ճա նա -
չում ստա ցած կլ ի նի բո լ ո րի կող մից7: 

Պարզ է, որ կա տար ված հե տա զո տու թյու -
նը միտ ված չէ ի րա վուն քի էու թյու նը վեր հա նե -
լուն: Այդ դեպ քում ո՞րն էր այս նա խա բա նի անհ -
րա ժեշ տու թյու նը: Պա տաս խա նը մեկն է՝ փաս -
տե լու այն ի րո ղու թյու նը, որ ի րե րի դրու թյու նը
ոչն չով չի տար բեր վում նաև ի րա վա կան կան -
խա վար կած նե րի պա րա գա յում8: Այլ խոս քով ա -
սած, «ի՞նչ է ի րա վուն քը» և «ի՞նչ է ի րա վա կան
կան խա վար կա ծը» հար ցադ րում նե րը կապ ված
են մի մյանց հետ այն քա նով, որ քա նով՝ վեր ջի -
նիս պա տաս խա նը, ըստ էու թյան, բխե լու է այն
ի րո ղու թյու նից, թե ի րա վա կան կան խա վար -
կած նե րի հե տա զո տու թյան հիմ քում ի րա վա -
հաս կա ցո ղու թյան որ տի պա բա նու թյունն ենք
դնում որ պես մե թո դա բա նա կան հիմք: 

Ի րա վա գետ նե րը մինչ օրս շա րու նա կում են
վի ճել ի րա վա կան կան խա վար կա ծի հաս կա -
ցու թյան շուրջ9: Շա րու նակ վում է բա նա վե ճը՝
արդ յո՞ք ի րա վա կան կան խա վար կածն ի րա վա -
նորմ է, թե՝ ոչ10, կամ ինչ պե՞ս են միմ յանց հետ
հա րա բե րակց վում ի րա վա կան կան խա վար կա -
ծը և ի րա վա կան սկզբուն քը11: Այս բա նա վե ճը
մենք նույն պես կա րող ենք շա րու նա կել: Սա -
կայն նախ քան վե ճը բոր բո քե լը, ինչ պես որ նա -
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խորդ հար ցադր ման դեպ քում, ինք ներս մեզ
պետք է հարց տանք՝ որն է նպա տա կը: Թող
սա չդիտ վի որ պես կշ տամ բանք, այ նուա մե նայ -
նիվ ի րա վա կան կան խա վար կած նե րի հիմ նախն -
դիր նե րով հե տաքր քր վող նե րը շա րու նա կում են
խույս տալ այս հար ցադ րու մից:

Հարկ ենք հա մա րում նշել, որ յու րա քանչ -
յուր ոք, որ բա րեխղ ճո րեն ու սում նա սի րել է ի -
րա վա կան կան խա վար կած նե րի վե րա բեր յալ
առ կա մաս նա գի տա կան գրա կա նու թյու նը, պետք
է հա մա կար ծիք լի նի այն մտ քի հետ, ըստ ո րի
կան խա վար կած նե րին հան դի պում ենք ի րա -
վուն քի գո յու թյան տար բեր փու լե րում: Վեր ջին -
ներիս մի մա սը ա ռա ջա նա լով և զար գա նա լով
ժա մա նա կի ըն թաց քում ան հե տա նում է, մյուս -
նե րի շրջա նակն էլ՝ ընդ լայն վում: Այլ խոս քով
ա սած, ինչ պես ի րա վուն քին, այն պես էլ ի րա -
վա կան կան խա վար կա ծին բնու թագ րա կան են
հա րա շարժ զար գա ցումն ու պատ մա կան ա ռու -
մով փո փո խա կա նու թյու նը, ո րոնք պայ մա նա -
վոր ված են այն պի սի գոր ծոն նե րով, ինչ պի սիք
են՝ պատ մա կան ո րո շա կի ժա մա նա կաշր ջա -
նում հա սա րա կա կան պա հանջ մունք նե րը և ի -
րա վա գի տակ ցու թյան մա կար դա կը12:

Հետևա բար, ի՞նչ պետք է ա նել կամ ին չի՞ց
պետք է սկսել. ան վերջ վի ճե՞լ, թե՞՝ ոչ, ե թե ա յո՛,
ա պա հա նուն ին չի՞, թե՞ փոր ձել գտնել խնդիր -
նե րի լուծ ման և հաղ թա հար ման ու ղի ներ: Մենք
ընտ րում ենք վեր ջին տար բե րա կը՝ հան դես գա -
լով որ պես ի րա վա կան կան խա վար կած նե րի
շուրջ առ կա ի րա րա մերժ մո տե ցում նե րի հաղ -
թա հար ման գա ղա փա րա կա նի կրող: 

Գաղտ նիք չէ, որ գի տա կան ու սում նա սի րու -
թյուն ի րա կա նաց նե լիս հե տա զո տո ղին ան հրա -
ժեշտ է նա խա պես հաս կա նալ և պատ կե րաց նել՝

որոնք են լի նե լու ցան կա լի ար դյուն քը և այդ
արդ յուն քին հաս նե լու մի ջոց նե րը: Ե թե այս մո -
տե ցու մը վե րագ րենք ի րա վա կան կան խա վար -
կած նե րին և մեր առջև դրված նպա տա կին ու
խնդիր նե րին, կա րող ենք ար ձա նագ րել, որ վեր -
ջին հաշ վով (որ պես վերջ նարդ յունք) պետք է
պա տաս խա նել այն հար ցին, թե ինչ պես մշա կել
ի րա վա կան կան խա վար կած նե րի ճյու ղա յին մո -
տե ցում նե րի միաս նա կա նաց ման ընդ հա նուր տե -
սու թյան հա յե ցա կարգ: Սույն հոդ վա ծում որ պես
մաս նա վոր խնդիր անհ րա ժեշտ է հի պո թե զի
տես քով ա ռաջ քա շել այն, թե որն է լի նե լու ի րա -
վա կան  կան խա վար կած նե րի շուրջ առ կա մո -
տե ցում նե րի միաս նա կա նաց ման հիմ քում դրվող
մե թո դա բա նու թյու նը: Մե թո դա բա նու թյունն ընտ -
րե լուց հե տո պետք է ի րա կա նաց նել ա ռան ձին
հե տա զո տու թյուն, ո րը թույլ կտա ար դեն պա -
տաս խա նե լու այն հար ցին՝ արդ յոք վեր ջինս
(ընտր ված մե թո դա բա նու թյու նը) ի վի ճա կի է լու -
ծե լու ի րա վա բա նա կան դոկտ րի նում առ կա չլուծ -
ված հար ցե րը: Այս հար ցադ րու մ նե րը պայ մա -
նա վոր ված են այն ի րո ղու թյամբ, որ ներ կա յումս
տի րում է ի րա վա բա նա կան դոկտ րի նում: 

Ի րա վի ճա կը պատ կե րաց նե լու հա մար խո -
սենք ա ռար կա յա կան: Այս պես՝ ի րա վա կան կան -
խա վար կած նե րի վե րա բեր յալ տա րա ծաշր ջա -
նա յին մա կար դա կով կա տար ված ու սում նա սի -
րու թյու նը ցույց տվեց, որ, օ րի նակ՝ խորհր դա -
յին և հետ խորհր դա յին տա րի նե րի ըն թաց քում
ա տե նա խո սու թյուն նե րի մա կար դա կով կա տար -
վել են մի քա նի տաս նյա կի հաս նող հե տա զո -
տու թյուն ներ13: Տա րա ծաշր ջա նից դուրս մեզ
նույն պես հա ջող վեց գտնել կա տար ված հե տա -
զո տու թյուն ներ, սա կայն հիմ նա կա նում գի տա -
կան հոդ ված նե րի տես քով14: Ա վե լին, նույ նիսկ
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12 Տե՛ս Астемирова Л.А., Презумпции в российском праве. дисс. канд. юрид. наук. Москва, 2010, էջ 29:
13 Տե՛ս օրինակ https://www.dissercat.com (վերջին մուտքը՝ 04.01.2020թ., ժամը՝ 19:55) http://diss.rsl.ru (վերջին մուտքը՝

04.01.2020թ., ժամը՝ 19:56), http://www.dslib.net (վերջին մուտքը՝ 04.01.2020թ., ժամը՝ 19:57), https://www.rsl.ru
(վերջին մուտքը՝ 04.01.2020թ., ժամը՝ 19:57):

14 Տե՛ս, օրինակ՝ David M. Godden and Douglas Walton, A theory of presumption for everyday ar gu men ta tion. John
Benjamins Publishing Company, 2007, էջ 313-346, Chrles M. Yab lon, A theory of pre sumption. Law Pro ba bility and Risk
(2003) 2, էջ 227-236, Douglas Walton, Burden of Proof, Pre sump tion and Ar gu men tation. University of Windsor,
Ontario, 2014, Henry Prakken, Giovanni Sar tor, More on Pre sumptions and Burdens of Proof.
(https://papers.ssrn.com/sol3/papers.cfm?abs trac t_id=96 37 61, վերջին մուտքը՝ 31.01.2021թ., ժամը՝ 20:56), Fabrizio
Macagno and Douglas Walton, Pre sump tions in Le gal Ar gu men ta tion. Ratio Juris. Vol. 25 No. 3 September 2012, էջ
271–300, Geoffrey J. Orr, Toward a Workable Civil Pre sumptions Rule in Louisiana, 53 La. L. Rev. (1993), էջ 1625-1639
Steven C. Salop, The Evo  lution and Vi  tality of Merger Presumptions: A Decision Theoretic Ap p roach (https://scho lar -
ship.law, վերջին մուտքը՝ 19.09.2020թ. ժամը՝ 22:11), Da vid Kaiser, Presumptions of Law and of Fact, 38 Marq. L. Rev.
(1955) (https://ru.scribd.com/document/163283027/Presumptions-of-Law-and-of-Fact-David-Kaiser, վեր ջին մուտ քը՝
31.01.2021թ., ժամը՝ 21:03), 253, Pier luigi Chias soni, Legal in ter p re tation without truth. Revus (2016) 29, էջ 93–118:
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կան խա վար կած նե րի հիմ նա խնդիր նե րի թե մա -
յով կազ մա կերպ վել են գի տա ժո ղով ներ15, և ե թե
նա խորդ հար յու րա մյա կի ըն թաց քում ի րա վա -
կան կան խա վար կած նե րի ու սում նա սի րու թյան
միաս նա կան տե սու թյուն ստեղ ծե լու հա յե ցա -
կար գի մա սին բարձ րա ձայ նում էր Վ. Օյ գեն -
զիխ տը16, ա պա ներ կա յումս բո լո րը կար ծես հա -
մա կար ծիք են այդ գա ղա փա րի շուրջ: 

Այդ դեպ քում ո՞րն է խնդի րը: Խն դի րն ըստ
էու թյան մե թո դա բա նու թյան բա ցա կա յու թյունն
է կամ «առ կա» մե թո դա բա նու թյան «բո բի կու -
թյու նը»: Այլ կերպ ա սած, այն լապ տե րի բա ցա -
կա յու թյու նը, ո րը մեզ՝ հե տա զո տող նե րիս, հնա -
րա վո րու թյուն կտա մշու շի մի ջով A կե տից անց -
նե լու B կետ: 

Ներկայացնենք մեր ժա մա նա կա կից նե րի
մո տե ցումները, օ րի նակ՝ Բ. Բու լաևս կու մե նա -
գրու թյու նը: Հե ղի նակն աշ խա տան քի ա ռա ջին
գլխում ար դեն իսկ խո սում է ի րա վա կան կան -
խա վար կած նե րի ընդ հա նուր տե սու թյուն ստեղ -
ծե լու մա սին17: Սա կայն ինչ պես այդ գլխում,
այն պես էլ հե տա գա շա րադ րան քում չի խո սում
ընդ հա նուր տե սու թյուն ստեղ ծե լու մե թո դա բա -
նու թյան մա սին: Փո խա րե նը նշում է, որ պետք
է մշա կել կան խա վար կած նե րի ընդ հա նուր հաս -
կա ցու թյուն, սա կայն ա ռանց «ինչ պե՞ս» հար -
ցադր մա նը պա տաս խա նե լու18:

Հա ջոր դը՝ Լ. Աս տե մի րո վան, բարձ րա ձայ -
նում է այն մա սին, որ ի րա վուն քի տե սու թյու նը
մինչ օրս չի մշա կել ի րա վա կան կան խա վար -
կած նե րի ամ բող ջա կան հա յե ցա կարգ, չկա
միաս նա կան մո տե ցում կան խա վար կա ծի բնույ -

թի, ի րա վա բա նա կան հատ կա նիշ նե րի և գոր -
ծա ռու թա յին դե րի շուրջ19: Այ նու հետև իր առջև
խնդիր է դնում մշա կել կան խա վար կա ծի տե -
սա կան մո դել20: Թ վում է՝ ա մեն ինչ հրա շա լի է:
Սա կայն աշ խա տան քի հե տա գա ու սում նա սի -
րու թյու նը ցույց է տա լիս, որ հե ղի նա կի այս գա -
ղա փա րը, պատ կե րա վոր ա սած, սահ մա նա -
փակ վում է թռչող գոր գի մա սին պատ կե րա -
ցում նե րով կամ թռչնի թևե րը կրկնօ րի նա կե լու
ան հա ջող փոր ձով, այ սինքն՝ մեծ հաշ վով վերց -
րած՝ ա սում է այն ա մե նը, ինչ նա խորդ նե րը: 

Մ. Պ րո նի նան նշում է մի շարք խնդիր ներ,
օ րի նակ՝ բարձ րա ձայ նում է այն մա սին, որ բա -
ցա կա յում է կան խա վար կա ծի հաս կա ցու թյան
վե րա բեր յալ միաս նա կան հա յե ցա կար գ, վեր -
ջի նիս էու թյան, տի պա բա նու թյան, գոր ծա ռու -
թա յին բնույ թի և դե րի շուրջ առ կա են հա կա -
սա կան մո տե ցում ներ, լուծ ված չեն կան խա -
վար կած նե րի ձևա կան-տրա մա բա նա կան կա -
ռուց ված քի և վեր ջի նե րիս գոր ծո ղու թյան կա -
ռու ցա կար գ ե րի հետ կապ ված հար ցե րը և այլն21:
Այ նու հետև հե տա գա աշ խա տան քում խո սե լով
խնդիր նե րի, օ րի նակ՝ հաս կա ցու թյան մա սին՝
եզ րա հան գում է, որ որ պես վերջ նար դյունք ու -
նի կան խա վար կա ծի հե ղի նա կա յին հաս կա ցու -
թյու նը, այն է՝ «[…] ի րա վա կան կան խա վար -
կածն ի րա վա նոր մում ամ րագր ված հա վա նա -
կան հերք վող են թադ րու թյունն է [...]22: Իսկ ո՞վ
է ա սում, որ ի րե նից ա ռաջ կամ ըն թաց քում
չկան այլ հե ղի նակ ներ, ով քեր ևս կան խա վար -
կա ծը դի տար կել են որ պես են թադ րու թյուն23:
Դժ վար չէ նկա տել, որ Մ. Պ րո նի նան խնդի րը,
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15 Տե՛ս, օրինակ Юридическая техника. «Правовые презумпции: теория, практика и техника» // Еже год ник № 4. Глав.
ред. Баранов В.М. Н.Новгород, 2010;

16 Տե՛ս Ойгензихт В.А., Презумпции в советском гражданском праве. Ду шан   бе: Изд. ИРФОН, 1976, էջ 6-11:
17 Տե՛ս Булаевский Б.А., Презумпции как средства правовой охраны интересов участников граж данс ких правоотношений:

монография. М.: Изд. Инфра-М, 2014, էջ 13:
18 Տե՛ս Булаевский Б.А., նշված աշխատությունը, էջ 15:
19 Տես Астемирова Л.А., Презумпции в российском праве: дисс. канд. юрид. наук. Москва, 2010, էջ 3:
20 Տե՛ս Астемирова Л.А., նշված աշխատությունը, էջ 6:
21 Տե՛ս Пронина М.П., Презумпции в современном российском праве: дисс. канд. юрид. наук. Нижний Нов го  род,

2010, էջ 3:
22 Տե՛ս Пронина М.П., նշված աշխատությունը, էջ 48:
23 Տե՛ս օրինակ Викут М.А., Зайцев И.М., Гражданский процесс России: Учебник. М.: Изд. Юристъ, 1999, էջ 165, Зуев

Ю.Г., Уголовно-правовые презумпции: понятие, признаки и виды // Проблемы юри ди ческой техники / Под ред. В.М.
Баранова. Н.Новгород, 2000, էջ 335, Самсонов А.П., Презумпции пра ва в сов ре  менной пра во вой политике России:
теоретико-правовой аспект: автореф. дисс. канд. юрид. наук. Тамбов, 2009, էջ 9, Та мазян Т.Г., Презумпции в стра хо-
вом праве: дисс. канд. юрид. наук. Москва, 2004, էջ 33, Зражевская Т.Д., Пре зумп ции в конституционном праве Рос-
сии / Первые Ба баев ские чтения «Пра во вые презумпции: теория, прак тика, техника» / Юриди чес  кая тех ника, № 4,
2010, էջ 36, Давыдова М.Л., Пра  во  вые презумпции в сис теме юридической техники. / Пер вые Ба баев с кие чтения
«Правовые пре зумп ции: тео рия, практика, тех ни ка» / Юридическая техника, № 4, 2010, էջ 161, Арзамасов Ю.Г., О



ըստ էու թյան, քննար կել է «հե ղի նա կա յին», այլ
ոչ թե՝ միաս նա կան հա յե ցա կար գի ստեղծ ման
գա ղա փա րի տե սանկ յու նից: Ին չո՞ւ... Այն պարզ
պատ ճա ռով, որ վեր ջի նիս հա ջորդ նե րը դեռ
շա րու նա կում են վի ճել ի րա վա կան կան խա -
վար կա ծի հաս կա ցու թյան շուրջ այն պես, ինչ -
պես ին քը24:

Վերց նենք ճյու ղա յին ի րա վա գի տու թյան
շրջա նակ նե րում կա տար ված հե տա զո տու թյուն,
ասենք, օ րի նակ` Մ. Բ րոն նի կո վան, խո սե լով
քա ղա քա ցիաի րա վա կան կան խա վար կա ծի
հատ կա նիշ նե րի մա սին, եզ րա հան գում է, որ
վեր ջի նիս տրա մա բա նա կան հիմ քը ոչ լրիվ ին -
դուկ ցիան է25: Ա մենևին էլ խնդիր չու նե նա լով
մի ջամ տե լու քա ղա քա ցիա գետ նե րի «ներ քին
խո հա նո ցա յին» հար ցե րին՝ այ նուա մե նայ նիվ
կցան կա նա յինք մեկ դի տար կում կա տա րել: 

Ոչ լրիվ ին դուկ ցիա յի էու թյու նը հետևյալն
է. պայ մա նա կան ընդունենք, ե թե չոր փայտն
այս պա հին այր վում է, ա պա կա րող ենք կա -
տա րել դա տո ղու թյուն առ այն, ո րը վա ղը նույն -
պես այր վե լու է26: Սա կայն ար դյոք նույ նը կա -
րող ենք ա սել ի րա վա կան կան խա վար կած նե -
րի մա սին, օ րի նակ` պնդել, որ քա ղա քա ցիաի -
րա վա կան հա րա բե րու թյուն նե րում բա րեխղ ճու -
թյան կամ ող ջամ տու թյան կան խա վար կած նե -

րը ձևա վոր վել են հե ղի նա կի կող մից նշված ոչ
լրիվ ին դուկ ցիոն մե թո դի օգ նու թյամբ: Այս եր -
կու կան խա վար կած նե րը, ըստ էու թյան, ի րա -
վուն քի հիմ քում ըն կած գա ղա փար նե րը կեն -
սա գոր ծող ներն են: Ինչևէ... Մենք ոչ թե քննա -
դա տում ենք Մ. Բ րոն նի կո վա յին այն հար ցում,
թե ին չու է հա մար ձակ վել ա սել, որ քա ղա քա -
ցիա ի րա վա կան կան խա վար կած նե րի հիմ քը ոչ
լրիվ ին դուկ ցիան է, այլ նրա հա մար, որ չի պա -
տաս խա նել այն հար ցին, թե որն է այդ պի սի
եզ րա հանգ ման հիմ քում ըն կած մե թո դա բա նու -
թյու նը: 

Ի րա վի ճա կը նույնն է նաև մյուս հե ղի նակ -
նե րի մոտ27: Խն դի րը, ըստ էու թյան, նաև այն է,
որ հե տա զո տող նե րը ձևա կան-ի րա վա բա նա -
կան մե թո դը և ձևա կան տրա մա բա նու թյու նը
հա մա րում են որ պես ի րա վա կան կան խա վար -
կած նե րի էու թյան վեր հան ման մի ջոց: Մինչ դեռ
ինչ պես ա ռա ջի նը, այն պես էլ երկ րոր դը հնա -
րա վո րու թյուն չեն տա լիս ճա նա չե լու երևույ թի
էու թյու նը: Վեր ջին ներս կոչ ված են ոչ թե ի մա -
ցա բա նա կան տե սան կյու նից քննար կե լու երևույ -
թի (կան խա վար կա ծի) բո վան դա կու թյու նը (էու -
թյու նը), այլ երևույ թի վե րա բե րյալ ար դեն իսկ
ձևա վոր ված մտա ծո ղու թյան (մտքի) կա նո նա -
վո րու թյու նը28, այ սինքն՝ ձևա կան տրա մա բա -
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понятии пре  зумп  ций и их месте в сис теме средств юридической тех ники» / Первые Бабаевские чтения «Правовые пре -
зумп ции: теория, прак ти ка, техника» / Юридическая техника, № 4, 2010, էջ 76, Мейер Д.И., Избранные произ ве дения
по граж дан скому праву. М.: Изд. АО Центр ЮрИнфоР, 2003, էջ 98, Ойгензихт В.А., Пре зумпции в советском граж дан-
ском пра ве. Душанбе: Изд. Ирфон, 1976, էջ 31, Баранов В.М, Перший В.В., Па р  шина И.В., Ме то до ло гические пред-
посылки фор мировании тео рии пра во вых презум п ций // Юри ди чес кая техники. 2008, № 2, էջ 20, Жажина О.В., Пре-
зумпции как суб си диар ные пра   вовые нормы: ав то реф. дисс. канд. юрид. наук. Санкт-Петербург, 2011, Էջ 8, Ле вен-
таль Я.Б., К вопросу о пре зумпциях в со ветском граж данском про цес се // Советское государство и право. 1949, № 6,
էջ 64, Штейн берг А., Пред  положения как до ка за тельст ва в граж данс ком процессе // Советская юс тиция. 1940, № 13,
էջ 11, Эн цик лопедический словарь / под ред. Ф. А Брок гауза и И. Л. Эфрона. СПб.: Изд. Типо-Ли тография, 1898, Том
XXV, էջ 52, Современный словарь иностранных слов. М.: Изд. Рус. яз., 1992, էջ 740, Дыдынский Ф.М., Ла тинс ко-
русс кий словарь к ис точникам римского права: 2-е изд., испр. и доп. Варшава: Изд. Тип. К. Кова левс ко го, 1896, էջ
432, Не фе дьев Е.А., Учеб ник русского гражданского судопроизводства. Крас но  дар: Изд. Совет. Кубань, 2005, էջ 215:

24 Տե՛ս օրինակ Грубцова С.П., Правовые презумпции в судебном административном процессуальном пра ве: дисс.
канд. юрид. наук. Екатеринбург, 2018, 116-122 էջեր:

25 Տե՛ս Бронникова М.Н., Гражданско-правовая презумпция по российскому законодательству: содер жа ние, правовые
формы и применение: дисс. канд. юрид. наук. Самара, 2006, էջ 170:

26 Տե՛ս Владимиров Л.Е., Учение об уголовных доказательствах. Общая часть. 2-е изд., доп. Харьков: Из.д Тип.
Каплана и Бирюкова, 1888, էջ 9, ինչպես նաև՝ Асмус В.Ф., Логика. М.: Изд. ОГИЗ, 1947, էջ 302: 

27 Տե՛ս օրինակ Мосин С.А., Конституционные принципы и презумпции-принципы: монография. 2-е изд., пе рераб. и
доп. М.: Изд. Юстицинформ, 2018, Кузнецова О.А., Специализированные нормы рос сийс кого граж данс  кого права:
теоретические проблемы: дисс. докт. юрид. наук. Екатеринбург, 2007, Ма рохин Е.Ю., Юри     дическая фикция в со-
временном российском законодательстве: дисс. канд. юрид. наук. Став ро поль, 2004, Тарасенко В.В., Презумпции
и фикции в современном уголовном праве Рос сии: дисс. канд. юрид. наук. Воронеж, 2017:

28 Տե՛ս օրինակ Иванов Е.А., Логика: учеб. для студентов юрид. вузов и фак. 3-е изд., перераб. и доп. М.: Изд. Вол  терс
Клувер, 2007, էջ 14-16, Кириллов В.И., Старченко А.А., Логика: учебник для юридических вузов. Под ред. проф.
В.И. Кириллова. 6-е изд., перераб. и доп. М.: Изд. Проспект, 2008, էջ 14, Бочаров В.А., Маркин В.И., Введение в
логику. М.: Изд. ИД ФОРУМ, 2008, 21-27 էջեր:
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նու թյու նը հար ցե րը դի տար կում է գո յու թյուն ու -
նե ցող մտա ծո ղու թյան կա ռուց ված քի և գոր ծա -
ռույթ նե րի շրջա նակ նե րում, ու սում նա սի րում է
մտա ծո ղու թյան բաղ կա ցու ցիչ տար րե րը և կա -
պե րը:

Ե թե սե ղա նը մաք րենք, ա պա կա րող ենք
ար ձա նագ րել, որ մեր կող մից կա տար ված այս
«շրջայ ցը» թույլ է տա լիս եզ րա հան գե լու, որ
առ կա ի րա վի ճա կը պայ մա նա վոր ված է այն
հան գա ման քով, որ հե տա զո տու թյուն ի րա կա -
նաց նե լիս և ոչ մե կը չի բարձ րա ձայ նում այն
մա սին, թե որն է ի րա վա կան կան խա վար կած -
նե րի շուրջ առ կա տար բեր մո տե ցում նե րի միաս -
նա կա նաց ման ընդ հա նուր տե սու թյան հա յե ցա -
կար գի մշակ ման հիմ քում դրվող մե թո դա բա -
նու թյու նը: Կ յան քը ցույց է տա լիս՝ դա սա կան
այն մո տե ցու մը, ըստ ո րի «սույն հե տա զո տու -
թյան մե թո դա բա նա կան հիմ քը դիա լեկ տի կա -
կան, հա մա կար գա յին, պատ մա կան, տրա մա -
բա նա կան, ձևա կան-ի րա վա բա նա կան, հա մե -
մա տաի րա վա կան [...] մե թոդ ներն են» և այս -
պես շա րու նակ, այլևս սպա ռել են ի րենց. մե -
թոդ նե րի ար հես տա կան կի րա ռու մը մինչ օրս
չի տվել վե րը նշված հար ցի պա տաս խա նը
(խոս քը հա յե ցա կար գի մշակ ման մա սին է):
Հետևա բար, ի րա վա բա նա կան հան րու թյան
առջև ծա ռա ցած խնդիր նե րի լուծ ման հա մար
անհ րա ժեշտ է ոչ թե մե թոդ նե րի ար հես տա -
կան լու ծում, այլ՝ հստակ մե թո դա բա նու թյուն: 

Այդ մե թո դա բա նու թյու նը, մեր պատ կե րաց -
մամբ, կա րող է լի նել ի րա վուն քի գոր ծի քա կազ -
մա յին տե սու թյու նը: Ընդ ո րում հարկ ենք հա -
մա րում նշել, որ այս ա ռու մով ե լա կե տ  ենք ըն -

դու նում Դ. Կե րի մո վի այն տես լա կա նը, ըստ ո -
րի՝ մե թո դա բա նու թյունն ին տեգ րալ երևույթ է,
որն իր մեջ նե րա ռում է մի շարք բա ղադ րա -
տար րեր, ինչ պի սիք են՝ աշ խարհ ըն կա լու մը, հա -
յե ցա կար գե րը, ընդ հա նուր փի լի սո փա յա կան օ -
րենք ներն ու կա տե գո րիա նե րը, ընդ հա նուր և
մաս նա վոր գի տա կան մե թոդ նե րը29: 

Հե ղի նա կի տես լա կա նի վրա հիմն ված մեր
մո տեց ման էու թյունն այն է, որ ի րա վուն քի գոր -
ծի քա կազ մա յին տե սու թյու նը՝ որ պես մե թո դ ա -
բա նու թյուն, պար զա պես մե թոդ նե րի մա սին
ուս մունք չէ. մե թո դա բա նա կան հա յե ցա կարգ
է, ո րը կա ռուց ված քա յին ա ռու մով բաղ կա ցած է
դիա լեկ տի կա կան, պրագ մա տիկ, ընդ հա նուր-
գի տա կան, մաս նա վոր-գի տա կան և մե տա տե -
սա կա նից դե պի պրակ տիկ գոր ծու նեու թյան
անց ման մա կար դակ նե րից, ո րոնք, միա սին
վերց րած, ա պա հո վում են գի տա կան հե տա զո -
տու թյան արդ յունք նե րի ամ բող ջա կա նու թյու նը
և այդ արդ յունք նե րի ներդ րու մը մարդ կա յին
գոր ծու նեու թյան մեջ30: 

Եզ րա հան գում: Այս պի սով՝ ընդ հան րաց -
նե լով վե րոգր յա լը՝ ստորև կա րող ենք ար ձա -
նագ րել հետևյա լի մա սին:

Ø Կա տար ված հե տա զո տու թյու նը ցույց
տվեց, որ ի րա վա բա նա կան դոկտ րի -
նում ի րա վա կան կան խա վար կած նե րի
շուրջ առ կա ի րա վի ճա կը պայ մա նա վոր -
ված է այն հան գա ման քով, որ ի րա վուն -
քի տար բեր ճյու ղե րի շրջա նակ նե րում
հե տա զո տու թյուն ի րա կա նաց նող ի րա -
վա գետ նե րը չեն բարձ րա ձայ նում ի րա -
վա կան կան խա վար կած նե րի շուրջ առ -
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29 Տե՛ս Керимов Д.А., Методология права (предмет, функции, проблемы философии права). 2-е изд. М.: Изд. Аванта,
2001, էջ 46, ինչպես նաև՝ Петряев К.Д., Вопросы методологии исторической науки. Киев: Изд. Вища школа, 1971, էջ
8, Лебедев С.А., Роль индукции в процессе функционирования современного научного знания // Вопросы философии.
1980, № 6, էջ 87, Алексеев П.В., Предмет, структура и функции диалектического материализма. М.: Изд. МГУ, 1983,
էջ 133, Семенюк Э.П., Об щенаучные категории и подходы к познанию. Львов: Изд. при Львов. ун-те, 1978, էջ 6,
Марков М., Технология и эффективность социального уп равления. М.: Изд. Прогресс, 1982, էջ 85-133:

30 Մեթոդաբանական մակարդակների մասին տե՛ս, օրինակ՝ Сырых В.М., История и методология юри дической
науки: Учебник. М.: Изд. Норма, 2018, էջ 50-67, Яркова Е.Н., История и методология юри дической науки: учебное
пособие. Тюмень: Изд. Тюменс. гос. ун-та, 2012, էջ 96-102, Аверин М.Б., Ни  китин П.В., Федорченко А.А., История
и методология юридической науки. Курс лекций. М.: Изд. РПА, 2012, էջ 192-206, Штанько В.И., Философия и ме-
тодология науки. Учебное пособие. Харьков: Изд. ХНУРЭ 2002, էջ 84-95, Бахтина И.Л., Лобут А.А., Мартюшов
Л.Н., Методология и методы научного познания: учебное пособие. Екатеринбург: Изд. Урал. гос. пед. ун-т., 2016, էջ
36-37, Рузавин Г.И., Методы научного исследования. М.: Изд. Мысль, 1975, էջ 216, Философия и методология
познания: Учебник. Под общ. и науч. ред. В.Л. Обухова, Ю.Н. Солонина, В.П. Сальникова и В.В. Васильковой. СПб.:
Изд. РДК-принт, 2003, էջ 44, Философия: учеб. пособие: ред. Т.X. Керимова: Екатеринбург: Изд. Урал ун-та, 2013,
էջ 44, Ю дин Э.Г., Системный подход и принцип деятельности: Методологические проблемы современной науки.
М.: Изд. Наука, 1978, էջ 40-44:



կա տար բեր մո տե ցում նե րի միաս նա -
կա նաց ման ընդ հա նուր տե սու թյան հա -
յե ցա կար գի մշակ ման մե թո դա բա նու -
թյան մա սին: 

Ø Ի րա վա կան կան խա վար կա ծի փի լի սո -
փա յա կան, սո ցիո լո գիա կան և ի րա վա -
կան աս պեկտ նե րի միա վոր ման հնա -
րա վո րու թյուն ըն ձեռող մե թո դա բա նու -
թյու նը, ո րը վեր ջին հաշ վով ուղղ ված
կլի նի ընդ հա նուր տե սու թյան հա յե ցա -
կար գի մշակ մա նը, մեր կար ծի քով կա -
րող է լի նել ի րա վուն քի գոր ծի քա կազ -
մա յին տե սու թյու նը: Մաս նա վո րա պես,
ի րա վուն քի գոր ծի քա կազ մա յին տե սու -
թյու նը՝ որ պես մե թո դա բա նու թյուն, պար -

զա պես մե թոդ նե րի մա սին ուս մունք չէ.
այլ մե թո դա բա նա կան հա յե ցա կարգ, ո -
րը կա ռուց ված քա յին ա ռու մով բաղ կա -
ցած է դիա լեկ տի կա կան, պրագ մա տիկ,
ընդ հա նուր-գի տա կան, մաս նա վոր-գի -
տա կան և մե տա տե սա կա նից դե պի
պրակ տիկ գոր ծու նեու թյան անց ման մա -
կար դակ նե րից, ո րոնք, պի տա նիու թյան
և օգ տա կա րու թյան տե սանկ յու նից միա -
սին վերց րած, կա պա հո վեն գի տա կան
հե տա զո տու թյան արդ յունք նե րի ամ բող -
ջա կա նու թյու նը և այդ արդ յունք նե րի
ներդ րու մը մարդ կա յին գոր ծու նեու թյան
մեջ:
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Սուբ յեկ տի մա սին փի լի սո փա յա կան ուս -
մունքն ար դիա կան էր մտա ծո ղու թյան արևմ -
տաեվ րո պա կան հա րա ցույ ցի շրջա նակ նե րում:
Չ նա յած հին հու նա կան միտ քը նույն պես մշտա -
պես դի մում էր սուբ յեկ տի թե մա տի կա յին, սուբ -
յեկ տի ժա մա նա կա կից փի լի սո փա յա կան հա -
յե ցա կար գը չի հան դի սա նում հին հու նա կան
փի լի սո փա յու թյան գա ղա փար նե րի օր գա նա -
կան զար գա ցում1: Սուբ յեկ տի ժա մա նա կա կից
հաս կա ցու թյու նը արևմ տաեվ րո պա կան գի տա -
կան մտքի արդ յուն ք է: Սուբ յեկ տ հաս կա ցու -
թյան ձևա վոր ման գոր ծում ա ռա ջա տար դեր է
խա ղա ցել արևմ տաեվ րո պա կան կրո նա կան
փի լի սո փա յու թյու նը: Սուբ յեկ տի ժա մա նա կա -
կից հաս կա ցու թյան ստեղծ ման ժա մա նակ որ -
պես ե լա կետ ծա ռա յել է կամ քի ա զա տու թյան
հիմ նախն դի րը: Արևմ տաեվ րո պա կան փի լի -
սո փա յու թյան շրջա նակ նե րում ձևա վոր ված
սուբ յեկ տի հա յե ցա կար գը թույլ տվեց պատ -
կե րաց նել մար դուն իբրև ա զատ կամ քի ու շա -
հի կրո ղի, իսկ վեր ջին հաշ վով` նաև իբրև
մեղ սագր ման սուբ յեկ տի: Սուբ յեկ տի հան դեպ
այդ պի սի մո տե ցու մը ի րա վա գի տու թյա նը հնա -
րա վո րու թյուն ըն ձե ռեց ձևա վո րել սուբ յեկ տիվ
ի րա վուն քի մա սին ուս մունքն ու ի րա վա բա -
նա կան պա տաս խա նատ վու թյան մա սին հա -
յե ցա կար գը:

XIX դա րի ի րա վա կան մտքի և ի րա վա գի -
տու թյան մեջ գո յու թյուն ու նե ցած սուբ յեկ տիվ
ի րա վուն քի մա սին ուս մունք նե րը կա րե լի է հա -
մա կար գել հինգ խմբե րով՝ կա մա յին, շա հի, կոմ -
բի նա ցիոն, հո գե բա նա կան, նոր մա տի վիս տա -
կան տե սու թյուններ2: Ի րա վա գի տու թյան մեջ
առ կա սուբ յեկ տիվ ի րա վուն քի բո լոր տե սու -
թյուն նե րի բա ժա նու մը բնա կան-ի րա վա կան և
պո զի տի վիս տա կան տե սու թյուն նե րի մե թո դա -
բա նո րեն ան հիմն է:

Սուբ յեկ տիվ ի րա վուն քի բո լոր տե սու թյուն -
նե րը, ո րոնք գո յու թյուն են ու նե ցել XIX դա րի ի -
րա վա գի տու թյան մեջ, բա ցի նոր մա տի վիս տա -
կա նից, չեն ըմբռ նում օբ յեկ տիվ ի րա վուն քի`
սուբ յեկ տի վի նկատ մամբ ա ռաջ նա հեր թու թյան
գա ղա փա րը: Ընդ հա կա ռա կը, դիտ վում է միտքն
այն մա սին, որ օբ յեկ տիվ ի րա վուն քը կյանք է
տա լիս սուբ յեկ տիվ ի րա վուն քին, պե տու թյան
հար կադ րա կան իշ խա նու թյու նը հենց միա նում
է ան հա տի կամ քին: Սուբ յեկ տիվ ի րա վուն քի
ծա ռա յո ղա կան դե րը օբ յեկ տի վի հան դեպ լիո -
վին հաս տատ վում է միայն ի րա վուն քի նոր մա -
տի վիս տա կան հա յե ցա կար գով: XIX դա րի ի -
րա վա կան միտ քը ճա նա չում էր միաս նա կան
հաս կա ցու թյուն օբ յեկ տիվ և սուբ յեկ տիվ ի րա -
վուն քի հա մար:

XIX դա րի ի րա վա գի տու թյա նը բնո րոշ է
այն, որ սուբ յեկ տիվ ի րա վուն քը էա պես լցվում է
կամ քով և (կամ) շա հով: Բա ցա ռու թյուն է կազ -
մում միայն նոր մա տի վիս տա կան տե սու թյու նը,
ո րը սուբ յեկ տիվ ի րա վուն քում տես նում էր օբ -
յեկ տիվ ի րա վա կան նոր մի կար գադ րու թյուն նե -
րի մարմ նա վոր ման գոր ծի քը: Կա մա յին տե սու -
թյան, շա հի տե սու թյան, կոմ բի նա ցիոն և հո գե -
բա նա կան տե սու թյուն նե րին բնո րոշ է սուբ յեկ -
տիվ ի րա վուն քի դուրս բե րու մը ոչ թե օբ յեկ տիվ
նոր մից, այլ բուն սուբ յեկ տից, նրա կամ քից ու
շա հից:

Ի րա վուն քի մա սին Ա. Պետ րա ժից կու ուս -
մուն քը հար կա վոր է դի տար կել իբրև սուբ յեկ -
տիվ ի րա վուն քի ա ռան ձին հո գե բա նա կան տե -
սու թյուն: Սա կայն ի տար բե րու թյուն բո լոր այլ
տե սու թյուն նե րի` ի րա վուն քի հո գե բա նա կան
հա յե ցա կար գը սուբ յեկ տիվ ի րա վուն քը հաս կա -
նում է ար դեն ոչ թե իբրև ի րա վա կան նյու թի
մաս, այլ իբրև դրա միակ մարմ նա վո րում: Ուս -
տի Լ. Պետ րա ժից կու ուս մուն քի ա ռանձ նա - Օ
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հատ կու թյունն է սուբ յեկ տիվ և օբ յեկ տիվ ի րա -
վուն քի հստակ սահ ման ված հա րա բե րակ ցու -
թյան բա ցա կա յու թյու նը3:

«Սուբ յեկ տիվ ի րա վունք» կա տե գո րիա յի
զար գաց ման խորհր դա յին փու լին բնո րոշ էին
հետևյալ մո տե ցում նե րը` 1) սուբ յեկ տիվ ի րա -
վուն քը հնա րա վոր վար քագ ծի չափ է` օբ յեկ -
տիվ ի րա վուն քով սահ ման ված շրջա նակ նե րում,
2) սուբ յեկ տիվ ի րա վուն քը երկ րոր դա կան է օբ -
յեկ տի վի հան դեպ և կա տա րում է ծա ռա յո ղա -
կան գոր ծո ղու թյուն: Սուբ յեկ տիվ ի րա վուն քի՝
նախ կի նում գո յու թյուն ու նե ցած տե սու թյուն նե -
րի ողջ բազ մա զա նու թյու նից ճա նա չում է ստա -
ցել նոր մա տի վիս տա կան տե սու թյու նը: Միաս -
նա կան հաս կա ցու թյունն օբ յեկ տիվ և սուբ յեկ -
տիվ ի րա վուն քի հա մար մերժ վում էր խորհր -
դա յին ի րա վա գի տու թյան կող մից` իբրև մե թո -
դա բա նա կան ա ռու մով չհիմ նա վոր ված: Սուբ -
յեկ տիվ ի րա վուն քի էա կան բնու թագ րե րը այժմ
հետևյալն են` ընդ հա նուր առ մամբ դա հա սա -
րա կա կան կամք է և հա սա րա կա կան շահ, մաս -
նա վո րա պես, բա րիք, ո ր ձեռք է բեր վում ան -
հա տի կող մից սուբ յեկ տիվ ի րա վուն քի օգ տա -
գործ ման ժա մա նակ: Այդ պի սի մո տեց ման ժա -
մա նակ կամքն ու շա հը չեն կա րող կա տա րել
սուբ յեկ տիվ ի րա վուն քի էու թյան դե րը, ինչ պես
դա պնդում էին սուբ յեկ տիվ ի րա վուն քի ո րոշ
տե սու թյուն նե ր:

Խորհր դա յին ի րա վա գետ նե րի կող մից ա -
ռա ջադր ված «սուբ յեկ տիվ ի րա վունք` օբ յեկ տիվ
ի րա վուն քի կող մից սահ ման ված սահ ման նե -
րում հնա րա վոր վար քագ ծի չափ» և «սուբ յեկ -
տիվ ի րա վունքն ա ծանց յալ է օբ յեկ տիվ ի րա -
վուն քից» թե զե րը պահ պա նե ցին ի րենց գե րիշ -
խող դիր քը ժա մա նա կա կից ի րա վա գի տու թյան
մեջ4: Ժա մա նա կա կից ի րա վա գի տու թյան կող -
մից ա ռանձ նաց վող սուբ յեկ տիվ ի րա վուն քի
հատ կա նիշ նե րը (պատ կա նե լու թյու նը կամ
չպատ կա նե լիու թյու նը սուբ յեկ տին, դրա նից կախ -
վա ծու թյուն կամ կախ ված չլի նե լը) նպա տա կա -
հար մար չէ դի տար կել իբրև միմ յանց հա վա սա -
րա զոր, քա նի որ դրան ցից մե կը (պատ կա նե -
լիու թյու նը) բխում է մյու սից (կախ վա ծու թյուն),
իսկ, ա վե լի ճիշտ մեկն ու ղեկ ցում է մյու սը:

Այս պի սով՝ սուբ յեկ տիվ ի րա վուն քի բնու -

թա գիրն իբրև սուբ յեկ տից կախ վա ծի` ի րա վա -
չափ է միայն սուբ յեկ տի կող մից ի րեն օբ յեկ -
տիվ նոր մա յով ա ռա ջարկ վող վար քագ ծի տար -
բե րակ նե րից ընտ րու թյան հնա րա վո րու թյան ի -
մաս տով: Սուբ յեկ տիվ ի րա վուն քի հատ կա նիշ -
նե րը, ո րոնք ա ռանձ նաց վում են ժա մա նա կա -
կից ի րա վա գի տու թյան կող մից խորհր դա յին ի -
րա վա գի տու թյան դիր քե րից, չեն բա ցա հայ տում
սուբ յեկ տիվ ի րա վուն քի իս կա կան էու թյու նը, այլ
մատ նան շում են միայն վեր ջի նիս գոր ծի քա յին
դերն օբ յեկ տիվ նոր մի նկատ մամբ, ին չը, իր
հեր թին, հան դի սա նում է այ սօր գե րիշ խող ի -
րա վուն քի հան դեպ նոր մա տի վիս տա կան մո -
տեց ման հետևան քը: Տվ յալ պայ ման նե րում սուբ -
յեկ տիվ ի րա վուն քը` ա զա տու թյան, դիս պո զի -
տի վու թյան հատ կա նիշ նե րով օժ տելն ար դա -
րաց ված չէ: Սուբ յեկ տիվ ի րա վուն քի նա խա հե -
ղա փո խա կան մեկ նա բա նու թյուն նե րի և դրա
այ սօր վա ըն կալ ման միջև տար բե րու թյունն էա -
կան ու հա յե ցա կար գա յին է: Ընդ ո րում, խոս քը
գնում է ոչ թե նա խա հե ղա փո խա կան պատ կե -
րա ցում նե րի հա ջոր դա կան զար գաց ման և
խորհր դա յին ի րա վա գի տու թյան մեջ դրանց վե -
րա փոխ ման մա սին, այլ, ա վե լի շուտ, հա ջոր -
դա կա նու թյան խա թար ման մա սին:

Սուբ յեկ տիվ ի րա վուն քի էու թյու նը վե րա -
նայ վել է պե տու թյան և հա սա րա կու թյան միջև
հա րա բե րակ ցու թյան փո փո խու թյան ազ դե ցու -
թյան ներ քո: Պե տա կան իշ խա նու թյան ու ժե -
ղա ցու մը պայ մա նա վո րել է սուբ յեկ տիվ ի րա -
վուն քի օգ տա գոր ծումն իբրև ի րա վա կան վար -
քագ ծի նոր մա վոր ման գծով գոր ծիք: Անհ րա -
ժեշտ է տվ յալ հան գա ման քը հաշ վի առ նել սուբ -
յեկ տիվ ի րա վուն քի սահ ման ման ձևա կերպ ման
ժա մա նակ:

«Սուբ յեկ տիվ ի րա վունք» և «սուբ յեկ տիվ ի -
րա վունք ներ» հաս կա ցու թյուն նե րը գտնվում են
տար բեր ի մաս տա յին հար թու թյուն նե րում: Այն
է «սուբ յեկ տիվ ի րա վունք» եզ րույթն ա վե լի նպա -
տա կա հար մար է սահ մա նել «օբ յեկ տիվ ի րա -
վունք - սուբ յեկ տիվ ի րա վունք» հա մա կար գի
շրջա նակ նե րում: «Սուբ յեկ տիվ ի րա վունք ներ»
հաս կա ցու թյու նը են թադ րում է ի րա վա հա րա -
բե րու թյան սուբ յեկ տի մոտ առ կա հստակ ի րա -
վա սու թյուն նե րի լու սա բա նու մը, այն է` տե ղա -
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փո խել ողջ դիս կուր սը «ի րա վա հա րա բե րու -
թյուն», «ի րա վա կան կար գա վոր ման մե խա -
նիզմ» ո լորտ: Դրա նից հե տո, երբ «սուբ յեկ տիվ
ի րա վուն քը» փո խա րին վում է «սուբ յեկ տիվ ի -
րա վունք ներ» կա տե գո րիա յով, ար դեն դժվար է
վի ճար կել, վի ճե լի եզ րույ թը սուբ յեկ տիվ ի րա -
վուն քի՝ օբ յեկ տիվ ի րա վուն քի հան դեպ երկ րոր -
դա կան լի նե լու մա սին:

Անհ րա ժեշտ է հստակ տար բե րա կել սուբ -
յեկ տիվ ի րա վուն քի՝ իբրև հա մա տե սա կան կա -
տե գո րիա յի կա ռուց ված քը և սուբ յեկ տիվ ի րա -
վուն քի՝ ի րա վուն քի որևէ կա տե գո րիա յի հան -
դեպ կի րառ վող կա ռուց ված քը: Սուբ յեկ տիվ ի -
րա վուն քի հա մա տե սա կան ե ռան դամ կա ռուց -
ված քը չպետք է փո խա րին վի ի րա վա հա րա բե -
րու թյան սուբ յեկ տի ի րա վա զո րու թյուն նե րի հան -
րա գու մա րով:

Պաշտ պա նու թյան ի րա վունքն անհ րա ժեշտ
է դի տար կել որ պես սուբ յեկ տիվ ի րա վուն քի
լիար ժեք կա ռուց ված քա յին տարր: Տվ յալ ի րա -
վա սու թյու նը, նե րառ ված լի նե լով սուբ յեկ տիվ
ի րա վուն քի հա մա տե սա կան կա տե գո րիա յի
մեջ, խորհր դան շում է պաշտ պան վա ծու թյան
ո րա կը, պե տու թյան մշտա կան պատ րաս տա -
կա նու թյունն օգ տա գոր ծե լու դրա հար կադ րան -
քի ու ժը՝ խախտ ված ի րա վուն քի վե րա կանգն -
ման հա մար: Հա վակ նու թյան ի րա վուն քը հենց
պե տա կան հար կադ րան քի ա պա րա տը գոր ծի
դնե լու հնա րա վո րու թյան մեջ է: Հա մա տե սա -
կան մո դե լը չի են թադ րում պաշտ պա նու թյան
ի րա վուն քի հան գում ո րո շա կի ի րա վա սու թյուն -
նե րի հա վա քա ծուին՝ թվար կե լով դրանց թղթակ -
ցող ի րա վա բա նա կան պար տա կա նու թյուն նե -
րը:

Սուբ յեկ տիվ ի րա վուն քը սո ցիա լա կան ի -
րա կա նու թյան ար տա ցո լումն է ի րա վուն քի սուբ -
յեկ տի ի րա վա գի տակ ցու թյան մեջ, ո րը թույլ է
տա լիս բա ցա հայ տել օբ յեկ տիվ ի րա վուն քի նոր -
մի վրա հիմն ված հնա րա վոր վար քագ ծի չա -
փը՝ նպա տակ ու նե նա լով բա վա րա րել օ րի նա -
կան շա հը, որն ար տա հայ տում է բուն ի րա վա -
սու ան ձի կող մից ո րո շա կի գոր ծո ղու թյուն նե -
րի կա տար ման հնա րա վո րու թյու նը, ի րա վա -
սու ան ձի կող մից պար տա վոր ան ձից ո րո շա -
կի վար քա գիծ պա հան ջե լու հնա րա վո րու թյու -
նը, ինչ պես նաև անհ րա ժեշտ դեպ քե րում պե -
տու թյան հար կա դիր ու ժին դի մե լու հնա րա վո -
րու թյու նը:

Տվ յալ սահ մա նու մը են թադ րում է հետևյալ
ի մաս տա յին հիմ նա վո րումները.

 «ար տա ցո լում» կա տե գո րիա յի մի ջո ցով
սուբ յեկ տիվ ի րա վուն քի սահ ման ման ժա -
մա նակ շեշ տը դրվում է սուբ յեկ տի մոտ
իր սուբ յեկ տիվ ի րա վուն քի մա սին պատ -
կե րա ցում նե րի ձևա վոր ման գոր ծում ի -
րա վա գի տակ ցու թյան ակ տիվ դե րի վրա:
Սո ցիա լա կան ի րա կա նու թյու նը, բեկ վե -
լով սուբ յեկ տի ի րա վա գի տակ ցու թյամբ,
ակ տի վո րեն ներ գոր ծում է «սուբ յեկ տիվ
ի րա վունք» հաս կա ցու թյան ի մաս տա յին
լրաց ման վրա,

 «սուբ յեկ տիվ ի րա վունք» ար տա հայ տու -
թյունն ի րե նից ներ կա յաց նում է օբ յեկ -
տիվ ի րա վուն քի նոր մի վրա հիմն ված՝
հնա րա վոր վար քագ ծի չափ,  հետևա բար
չպետք է մեկ նա բան վի իբրև փաս տարկ
հօ գուտ սուբ յեկ տիվ ի րա վուն քի ա ծանց -
յա լու թյան, երկ րոր դա կա նու թյան օբ յեկ -
տի վի նկատ մամբ,

 անհ րա ժեշտ է նաև նկա տի ու նե նալ այն
փաս տը, որ սուբ յեկ տիվ ի րա վուն քի ժա -
մա նա կա կից տե սու թյան մեջ օգ տա գործ -
վող «շահ» հաս կա ցու թյու նը կա տա րում
է գոր ծի քա յին դեր և այլևս հան դես չի
գա լիս իբրև սուբ յեկ տիվ ի րա վուն քի էա -
կան լրա ցում,

 ժա մա նա կա կից ի րա վա գի տու թյան կող -
մից ա ռանձ նաց վող՝ սուբ յեկ տիվ ի րա -
վուն քի հատ կա նիշ նե րը (սուբ յեկ տին
պատ կա նե լու թյունն ու սուբ յեկ տից կախ -
վա ծու թյու նը) նույն պես չեն կա րող բա -
ռա ցիո րեն մեկ նա բան վել: Այդ հատ կա -
նիշ նե րը նպա տա կա հար մար չէ դի տար -
կել իբրև միմ յանց հա մար ժեք, քա նի որ
դրան ցից մե կը (պատ կա նե լիու թյու նը)
բխում է մյու սից (կախ վա ծու թյուն), ա -
վե լի ճիշտ, մեկն ու ղեկ ցում է մյու սին:
Սուբ յեկ տիվ ի րա վուն քի բնու թա գի րը՝
իբրև սուբ յեկ տից կախ ված, ի րա վա չափ
է միայն սուբ յեկ տի կող մից ի րեն օբ յեկ -
տիվ նոր մով ա ռա ջարկ վող վար քագ ծի
տար բե րակ նե րից ընտ րու թյան հնա րա -
վո րու թյան ի մաս տով,

 անհ րա ժեշտ է կշռա դատ ված մո տե ցում
սուբ յեկ տիվ և օբ յեկ տիվ ի րա վուն քի փոխ -
գոր ծու թյան հիմ նախնդ րի, սուբ յեկ տիվ
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ի րա վուն քի և ի րա վա բա նա կան պար -
տա կա նու թյան, ո րի ժա մա նակ յու րա -
քանչ յուր կա տե գո րիան կստա նար ճա -
նա չում որ պես ինք նար ժեք:

Գի տա կան ա ռու մով հե ռան կա րա յին է սուբ -
յեկ տիվ ի րա վուն քի սահ մա նումն իբրև «անձ -
նա կան ի րա վա կան հզո րու թյան ո լոր տ» կամ
«սուբ յեկ տի ի րա վա կան հզո րու թյան ո լորտ»:
Այն թույլ է տա լիս նշել ինք նու թյան պա հը,
սուբ յեկ տով ի րա վուն քի լրաց ման փաս տը: Սուբ -
յեկ տիվ ի րա վուն քը, ո րը գի տակց ված է իբրև
«անձ նա կան ի րա վա կան հզո րու թյան ո լորտ»,
ի րա վա կան մշա կույ թի հա մա տեքս տում ա ռա -
ջին հեր թին են թադ րում է ոչ թե սուբ յեկ տի
կող մից իր ի րա վա կան հնա րա վո րու թյուն նե րի
ակ տիվ ո րո նում և ոչ թե սուբ յեկ տի կող մից
այդ սահ ման նե րի ընդ լայն ման ձգտում, այլ,
ընդ հա կա ռա կը, սուբ յեկ տի ինք նա պար տա -

դրում, ի րեն հա սած ի րա վուն քի բե ռի գի տակ -
ցում:

Ի րա վուն քի մա սին սուբ յեկ տի պատ կե րա -
ցում նե րին ներ կա յումս տրվում է երկ րոր դա -
կան դեր՝ սուբ յեկ տիվ տար րե րը, ո րոնք ի րենց
ար տա հայ տու թյունն են գտնում ի րա վա գի տակ -
ցու թյան և սուբ յեկ տիվ ի րա վուն քի մեջ կամ
դուրս են մղվում ի րա վուն քի ծայ րա մաս կամ
ընդ հան րա պես դուրս են բեր վում վեր ջի նիս
սահ ման նե րից: Տվ յալ դիր քո րո շու մը չի կա րող
բա վա րար ճա նաչ վել: Ի րա վա գի տակ ցու թյու նը
նպա տա կա հար մար չէ դի տար կել իբրև ար -
տաի րա վա կան երևույթ5: Այն չա փով, ո րով ար -
տա ցո լում է օբ յեկ տիվ նոր մը, այն հան դի սա -
նում է սուբ յեկ տիվ ի րա վուն քի փո խան ցիչ (ծագ -
ման գոր ծոն): Ի րա վա գի տակ ցու թյու նը պետք է
ստեղ ծա գոր ծո րեն ակ տիվ դեր խա ղա սուբ յեկ -
տիվ ի րա վուն քի ըն կալ ման գործում: 
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Չ նա յած նրան, որ ի րա վա բա նա կան գրա -
կա նու թյան մեջ քննարկ վում են ի րա վուն քի
հաս կա ցու թյան տար բեր ո լորտ ներ, սա կայն ի -
րա վուն քի դոգ ման և օ րենս դի րը նախ կի նի պես
սահ մա նում են ի րա վուն քի սուբ յեկ տը ֆոր մալ-
ի րա վա բա նա կան ա ռու մով ի րա վա գոր ծու նա -
կու թյան կամ ի րա վա սուբ յեկ տու թյան մի ջո ցով:
Պարզ է, որ նկա տի ու նե նա լով սուբ յեկ տ հաս -
կա ցու թյան սահ ման ման այս հին ա վան դույ թը՝
Ս. Ա լեք սեևը նշում է. «ի րա վուն քի սուբ յեկտ և
ի րա վա սուբ յեկ տու թյուն կա տե գո րիա նե րը ի -
րենց բո վան դա կու թյամբ հա մընկ նում են»1: Տար -
բեր ի րա վա կան դոկտ րին նե րի ա ռաձ նա հատ -
կու թյուն նե րը, հատ կա պես գեր մա նա կանը (ի -
րա վա սուբ յեկ տու թյու նը և ի րա վու նա կու թյու նը
նույ նա կա նաց նոդ) և ֆ րան սիա կա նը (հաս կա -
ցու թյան մեջ ի րա վա սուբ յեկ տու թյու նը, ի րա վու -
նա կու թյու նը և գոր ծու նա կու թյու նը) սկզբուն քա -
յին նշա նա կու թյուն չու նեն: Ի րա վուն քի սուբ յեկ -
տը օ րենսդ րա կան ակ տե րի տեքս տե րում սահ -
ման վում է ու շա րու նա կում է սահ ման վել ո րո -
շա կի վա րիա ցիա նե րով և լրա ցում նե րով որ -
պես ան ձի՝ ի րա վունք ներ ու պար տա կա նու -
թյուն ներ ու նե նա լու ֆոր մալ կա րո ղու թյուն, ո րը
լրաց վում է ինք նու րույ նա բար, իր գոր ծո ղու -
թյուն նե րով ի րա վունք ներ ձեռք բե րե լու ու ի րա -
կա նաց նե լու, իր հա մար ստեղ ծե լու և պար տա -
կա նու թյուն ներ կա տա րե լու կա րո ղու թյամբ` գոր -
ծու նա կու թյուն:

Ի րա վուն քի սուբ յեկ տի՝ որ պես ի րա վա գոր -
ծու նա կու թյան մա սին նշված պատ կե րա ցում -
նե րի ամ րու թյու նը, հիմ նա վոր վա ծու թյու նը ար -
տա քին են, խա բու սիկ, նրանք այդ քան էլ կա -
յուն չեն: Այս պատ կե րա ցում նե րը չեն տա լիս
հա մար ժեք պա տաս խան ներ տե սու թյան մեջ ու
պրակ տի կա յում ա ռա ջա ցող հար ցե րին: Գ. Ե լի -
նեկն իր «Պե տու թյան մա սին ընդ հա նուր ուս -

մուն քում» գրում էր. «Ի րա վա կան սուբ յեկ տի
հաս կա ցու թյու նը ի րա վա բա նա կան է ու նշա -
նա կում է ոչ թե մար դու հա մար բնո րոշ ի րա վա -
կան ո րակ, այլ հան դես է գա լիս իր էու թյամբ,
ինչ պես և այլ ի րա վա կան հաս կա ցու թյուն նե րը,
որ պես հա րա բե րու թյուն:  Մար դը ի րա վուն քի
սուբ յեկտ է, ո րը նշա նա կում է, որ նա գտնվում
է ո րո շա կի նոր մա վոր ված կամ ի րա վուն քի կող -
մից ճա նաչ ված հա րա բե րու թյուն նե րում ի րա -
վա կար գի հան դեպ: Սուբ յեկ տը ի րա վա բա նա -
կան ի մաս տով էակ կամ սուբս տան ցիա չէ, այլ
դրսից տրված, ի րա վա կար գի կամ քով ստեղծ -
ված կա րո ղու թյուն է»2: Այս տեղ կենտ րո նաց -
ված կեր պով ար տա հայտ վում է գաղափարն
այն մա սին, որ ի րա վուն քի սուբ յեկ տը ի րա վա -
կար գի ծնունդ է, օբ յեկ տիվ ի րա վուն քի ստեղ -
ծա գոր ծու թյան ար հես տա կան արդ յունք, բայց
չի տրվում պա տաս խան այն հար ցին, թե ինչ -
պես ի րա վա կար գի այդ ծնուն դը, ո րը գտնվում
է նրա հան դեպ ո րո շա կի հա րա բե րու թյուն նե -
րում, կա րող է սահ մա նել տվյալ ի րա վա կար գը
ու նրա ի րա վա սուբ յեկ տու թյու նը: Ե թե ան ձը, ո -
րը կոչ վում է ի րա վուն քի սուբ յեկտ, ի վի ճա կի չէ
սահ մա նել ո՛չ ի րա վա կար գը, ո՛չ իր ի րա վա կա -
րո ղու թյու նը, ա պա արդ յոք կա րե լի է նրան հա -
մա րել այդ պի սին: Որ քա նո՞վ է ի րա վա չափ ի -
րա վուն քի սուբ յեկ տի նույ նա կա նա ցու մը ի րա -
վա հա րա բե րու թյուն նե րի մաս նակ ցի կամ ի րա -
վուն քե րի ու պար տա կա նու թյուն նե րի կրո ղի
հետ: Ե թե ի րա վուն քը գործ նա կան հա րա բե -
րու թյուն նե րի ո լորտ է, ա պա ին չո՞ւ ի րա վուն քի
սուբ յեկ տը սահ ման վում է միայն որ պես ի րա -
վուն քե րի ու պար տա կա նու թյուն նե րի տի րա -
պետ ման կա րո ղու թյուն, այլ ոչ թե որ պես ի րա -
պես գոր ծող ի րա վա կան անձ: Բա ցի այդ, ա -
ռա ջա նում են հար ցեր այն ա ռի թով, թե ին չու ի -
րա վուն քի սուբ յեկ տը բնու թագր վում է ի րա - Օ
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վունք նե րի ու պար տա կա նու թյուն ների տի րա -
պետ ման կա րո ղու թյամբ, այլ ոչ թե, օ րի նակ, ի -
րա վա կան ո րո շում ներ ըն դու նե լու, ի րա վա կան
գոր ծու նեու թյուն ի րա կա նաց նե լու հնա րա վո րու -
թյամբ, ի րա վա կան հա մա կար գում հա տուկ տե -
ղով, այլ կող մե րով: Նման հար ցե րը կա րե լի է
շա րու նա կել: Բայց խնդրի էու թյու նը կա յա նում
է ոչ թե մաս նա վոր կող մե րում, եզ րու թա բա նա -
կան և ի րա վա բա նա կան նրբու թյուն նե րում, այլ
ի րա վուն քի սկզբուն քի հան դեպ վե րա բեր մուն -
քի, սկզբուն քա յին մո տեց ման մեջ:

Իր հեր թին Ի. Կան տը ձևա կեր պել է հա -
տուկ ի րա վա կան սուբ յեկտ լի նե լու է թի կա կան-
ի րա վա կան իմ պե րա տիվ, ո րը հաս ցեագր ված
է ան ձին, այն նաև կի սում Էր Հե գե լը3: Հա մա -
ձայն այդ իմ պե րա տի վի` ի րա վուն քի հրա մա նը
հռչա կում է. «Ե ղի՛ր անձ և հար գի՛ր այ լոց՝ որ -
պես ան ձանց»: Կան տը տես նում էր ան ձին ա -
վե լի շուտ ոչ այ լոց հա մար մի ջոց, այլ նպա -
տակ4: Բա ցի դրա նից, ըստ Կան տի՝ ան ձը են -
թա կա է միայն այն օ րենք նե րին, ո րոնք նա իր
հա մար սահ մա նում է: Շր ջա փոխ ված ձևով այդ
բա նաձև-իմ պե րա տի վը կա րող է երևալ հետևյալ
տես քով. «Ե ղի՛ր ի րա վուն քի նպա տակ, նրա
ստեղ ծող ու նույն կերպ վե րա բեր վիր նրանց»:
Գլ խա վո րը ի րա վուն քի սուբ յեկ տում կա յա նում է
նրա նում, որ նա կա րող է կրել ի րա վունք ներ ու
պար տա կա նու թյուն ներ, մաս նակ ցել ի րա վա -
հա րա բե րու թյուն նե րում, կա տա րել ըն դուն ված
օ րենք նե րը, նրա նում, որ նա ի րա վուն քի ի րա -
կան կենտ րոն է, այն ա ռանց քը, ո րի շուրջ
պտտվում են բո լոր ի րա վա կան ա ռանցք նե րը,
ի րա վուն քի հիմ նա դի րը և ն րա նպա տա կը: Այս
կարևոր կող մը հաշ վի չի առն վում օ րենսդ րի
կող մից ու ի րա վա գի տու թյան կող մից ի րա վա -
սուբ յեկ տու թյուն հաս կա ցու թյան սահ ման ման
ժա մա նակ:

Ի րա վա սուբ յեկ տու թյուն հաս կա ցու թյու նը
ար տա հայ տում է ոչ միայն պե տու թյան` ան ձի
հան դեպ վե րա բեր մուն քը, այլ նաև ի րա վա գի -
տու թյան, ի րա վա բա նու թյան հան դեպ վե րա -
բեր մուն քը: Այ սօր այդ հա րա բե րու թյու նը կա յա -
նում է նրա նում, որ պե տու թյու նը և ի րա վա բա -
նու թյունն ի րա վա սուբ յեկ տու թյան մեջ տես նում
են ոչ թե ան ձի դրսևո րու մը, ի րա վա կան ձևը,

այլ միայն ի րա վա բա նա կան մի ջոցը, ազ դե ցու -
թյան գոր ծիքը: Ի րա վուն քի սուբ յեկ տը, ո րը հան -
դի սա նում է որ պես ամ բողջ ի րա վա հա մա կար -
գի հիմք, նրա կենտ րոն, ո րի վրա այն կա ռուց -
վում է, ո րի ի րա վա գի տակ ցու թյամբ, գա ղա -
փար նե րով սնվում է, նվա զեց վեց մինչև ցած -
րա գույն ի րա վա կան մա կար դակ, որ չու նի այլ
տեղ այդ հա մա կար գում, քան միայն ի րա վա -
հա րա բե րու թյուն նե րի մի տարր լի նե լը նրանց
օբ յեկ տի ու բո վան դա կու թյան հետ մեկ տեղ:
Տվյալ ի րա վա բա նա կան կա ռույ ցը, ո րը ծնվել է
ֆրան սիա կան հե ղա փո խու թյու նից հե տո ծա -
գած ռեակ ցիա յի շրջա նում, հան դի սա նում է որ -
պես ի րա վա կան ան ձի զա վեշ տա լի տե սու թյուն:
Բայց այս կա ռույ ցը շատ հար մար էր խորհր -
դա յին տո տա լի տար պե տա կա նու թյան հա մար,
ո րի հա մար այն փոխ էր առն վել օ րենսդ րի կող -
մից ու մինչև այժմ ա վան դա բար կի րառ վում է
հետ խորհր դա յին ի րա վա կան հա մա կար գե րում:
Ի րա վուն քի սուբ յեկ տը՝ որ պես ի րա վա հա մա -
կար գի կենտ րոն, չի կա րող հան դես գալ որ -
պես ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րի պատ կա նե -
լիք: Այն չի կա րե լի նույ նա կա նաց նել ի րա վա -
հա րա բե րու թյուն նե րի մաս նակ ցի հետ, ինչ պես
նաև ի րա վունք նե րի ու պար տա կա նու թյուն նե -
րի կրո ղի հետ նրա հի ման վրա, որ ի րա վուն քի
սուբ յեկ տը ոչ միայն ի րա վա կան դե րի կա տա -
րող է կամ սուբ յեկ տիվ ի րա վունք նե րի ու պար -
տա կա նու թյուն նե րի կրող, այլ նաև նրանց ստեղ -
ծող, ի րա վուն քի ու ամ բողջ ի րա վա կան հա մա -
կար գի հիմ նա դիր: Բա ցի դրա նից, ի րա վուն քի
սուբ յեկ տը կա րող է ստեղ ծել իր հա մար ու մաս -
նակ ցել տար բեր ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րում,
կա րող է լի նել և՛ գնորդ, և՛ վար ձա կալ, և՛ ծնող և
այլն, կա րող է ու նե նալ ի րա վունք նե րի ու պար -
տա կա նու թյուն նե րի տար բեր հա մա լիր ներ, կա -
րող է լի նել ի րա վա կան գոր ծու նեու թյան տար -
բեր տե սակ նե րի սուբ յեկտ ներ, կա տա րել այլ
գոր ծա ռույթ ներ ի րա վուն քի հա մա կար գում, բայց
այն չի կա րե լի վե րագ րել այս գոր ծա ռույթ նե -
րից, ի րա վա կան դե րե րից, ի րա վունք նե րի ու
պար տա կա նու թյուն նե րի հա մա լիր նե րից և ոչ
մե կին:

Ի րա վա սուբ յեկ տու թյու նը, հաս կաց վե լով որ -
պես եր կու հնա րա վո րու թյուն նե րի միաս նու -
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թյուն, ի րա վուն քեր ու պար տա կա նու թյուն ներ
ու նե նա լու, ինչ պես նաև իր գոր ծո ղու թյուն նե րի
հնա րա վո րու թյուն ներ ու նե նա լու ու ի րա կա նաց -
նե լու ի րա վուն քի, իր հա մար պար տա կա նու -
թյուն ներ ստեղ ծե լու, կա տա րե լու հնա րա վո րու -
թյան միաս նու թյուն, չի հա մընկ նում ի րա վուն քի
սուբ յեկ տ հաս կա ցու թյան հետ: Բա ցի ի րա վուն -
քի սուբ յեկ տ հաս կա ցու թյան տվյալ ո լոր տից,
կա րե լի է ա ռանձ նաց նել նաև այլ ո լորտ ներ:

Այս ի մաս տով ի րա վու նա կու թյու նը այն տես -
քով, ո րում այն սահ ման ված է օ րենսդ րու թյան
մեջ ու սո վո րա բար սահ ման վում է ի րա վա բա -
նու թյան մեջ, հան դի սա նում է միայն կող մե րից
մե կը, ո րով բնու թագ րվում են ի րա վուն քի սուբ -
յեկ տը, ան ձի՝ որ պես ի րա վունք նե րի ու պար -
տա կա նու թյուն նե րի հնա րա վոր կրո ղի օ րենսդ -
րա կան ճա նաչ ման կող մը: Ի րա վուն քի սոբ յեկ -
տի կե ցու թյան մնա ցած ո լորտ նե րը օ րենսդ րի
կող մից հաշ վի չեն առն վում: Ա ռա ջա նում է հե -
ռա վո րու թյուն ի րա վուն քի սուբ յեկտ լի նե լու և ի -
րա վա գոր ծու նա կու թյան միջև, ա ռա ջին հաս -
կա ցու թյունն ըստ ծա վա լի ա վե լի լայն է, քան
երկ րոր դը: Տվ յալ եզ րա կա ցու թյու նը են թադ րում
է ի րա վա գոր ծու նա կու թյուն հաս կա ցու թյան
ճշգրտման անհ րա ժեշ տու թյու նը: Առ կա հե ռա -
վո րու թյու նը հաղ թա հա րե լու հա մար ա ռա ջարկ -
վում է դի տար կել ի րա վա սուբ յեկ տի վու թյու նը
որ պես օ րենսդ րու թյամբ սահ ման ված ան ձի՝ ի -
րա վուն քի սուբ յեկտ լի նե լու կա րո ղու թյուն: Իրա -
վուն քի սուբ յեկ տ հաս կա ցու թյու նը՝ որ պես սին -
թե տիկ նե րա ռում է հաս կա ցու թյուն ներ՝ ի րա -
վա հա րա բե րու թյուն նե րի սուբ յեկտ, ի րա վունք -
նե րի ու պար տա կա նու թյուն նե րի սուբ յեկտ, ի -
րա վա կան գոր ծու նեու թյան սուբ յեկտ, ի րա վա -
գի տակ ցու թյան սուբ յեկտ, ի րա վա կան գոր ծըն -
թա ցի սուբ յեկտ- մաս նա կից հաս կա ցու թյուն նե -
րը: Ի րա վա գոր ծու նա կու թյան կա ռույ ցը նրան -
ցից յու րա քանչ յու րին չվե րագ րե լու հա մար պետք
է այն վե րագ րել ի րա վուն քի սուբ յեկ տին:Ի րա -
վուն քի անձ- սուբ յեկ տը ի րա վա կա րող է որ պես
ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րի մաս նա կից, գոր -
ծու նեու թյան սուբ յեկտ, ի րա վունք նե րի ու պար -
տա կա նու թյուն նե րի կրող նաև այլ ի րա վա կան
ո լորտ նե րում:

Ի րա վա սուբ յեկ տու թյան՝ որ պես ան ձի՝ օ -
րենսդ րու թյամբ սահ ման ված կա րո ղու թյան հաս -
կա ցու մը չի նշա նա կում ի րա վա սուբ յեկ տու թյուն
ու ի րա վուն քի սուբ յեկ տ հաս կա ցու թյուն նե րի

նույ նա կա նա ցում: Ի րա վա սուբ յեկ տու թյուն հաս -
կա ցու թյան ծա վա լը ընդ լայն վում է, բայց ոչ այն
աս տի ճա ն, որ այս հա կա ցու թյուն նե րը դի տար -
կեն որ պես նույ նա կան: Ի րա վա սուբ յեկ տու թյու -
նը բա ցա հայ տում է ի րա վուն քի սուբ յեկ տի ֆոր -
մալ կող մը, բո վան դա կա յին կող մը նրան հե -
տաքրք րում է այն քա նով, որ քա նով նոր մին հե -
տաքրք րում է նրանց հնա րա վոր շե ղում նե րը,
ի րա վա սուբ յեկ տու թյու նը մնում է ի րա վուն քի
սուբ յեկ տ հաս կա ցու թյան մի քա նի ո լորտ նե րից
մե կը:

Ի րա վա սուբ յեկ տու թյու նը սո վո րա բար դի -
տարկ վում է որ պես ան ձի ի րա վա բա նա կան ո -
րակ, հա սա րա կա կան ի րա վա բա նա կան վի -
ճակ, որն իր բնույ թով ան քակ տե լի է ան ձից:
Այն ի րա վա կան հա մա կար գին պատ կա նե լիու -
թյան, որ պես հա վա սա րա զոր մաս նա կից նրա -
նում ներ կա յու թյան, տվյալ հա մա կար գի ռե -
սուրս նե րից օգտ վե լու հնա րա վո րու թյան, նրա -
նից պաշտ պան վե լու վի ճակ է: Այն ձևա վոր վում
է ոչ թե ինքն ի րեն, այլ տվյալ ո րա կի, վի ճա կի
ա ռա ջաց ման աղբ յուր է հան դես գա լիս գոր ծող
ի րա վա կար գի, ի րա վա բա նա կան նոր մե րի հա -
մա կար գը: Որ այդ ան քակ տե լի ո րա կը հայտն -
վի ան ձի մոտ, անհ րա ժեշտ է հա մա պա տաս -
խան ճա նա չում օ րենսդ րի կող մից: Որ ան ձը
դառ նա ի րա վուն քի սուբ յեկտ, օ րենս դի րը հաս -
ցեագ րում է նրան, իսկ ի րա վուն քի այս սուբ -
յեկտ նե րին հա վա սար իր նոր մա տիվ-ի րա վա -
կան ֆոր մալ պա հանջ նե րին հետևում կա պա -
հո վի նրա մուտ քը ի րա վա կան հան րույթ: Այս ի -
մաս տով պայ ման նե րի միաս նու թյու նը, որ սահ -
ման վում է օ րենսդ րի կող մից ի րա վուն քի պո -
տեն ցիալ սուբ յեկտ նե րի հա մար, ի րա վա կան
դար պաս է գոր ծող ի րա վա հա մա կար գում: Ան -
ձը, ով նե րառ ված է նրան ցում, ով դար ձել է ի -
րա վուն քի սուբ յեկտ, կապ ված է ընդ հա նուր ի -
րա վա կան կա պով, ո րը միա վո րում է նրան ի -
րա վա կար գի հա մա կար գի, ի րա վուն քի այլ սուբ -
յեկտ նե րի հետ: Այս կա պը, ո րը սահ ման ված է
նոր մե րի հի ման վրա, ո ր կար գա վո րում են ի -
րա վա սուբ յեկ տու թյու նը, կա րե լի է նաև ան վա -
նել ի րա վա սուբ յեկտ: Այն առ կա է ի րա վուն քի
սուբ յեկ տի ա ռա ջաց ման պա հից մինչև նրա դա -
դա րը: Բայց այս կա պի ո րոշ տար րեր սուբ յեկ -
տի տար բեր կա մա յին ակ տե րի տես քով կա րող
են առ կա լի նել ու ու նե նալ ի րա վա բա նա կան
հետևանք ներ այլ ան ձանց հա մար նրա ի րա -
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վա կան սուբ յեկ տի մա հից հե տո: Քա ղա քա ցիու -
թյան հա րա բե րու թյուն նե րի նման, ո րոնք սահ -
մա նում են մար դու դիր քը պե տու թյան մեջ, ի -
րա վա սուբ յեկտ կա պը ո րո շիչ է՝ ի րա վուն քի սուբ -
յեկ տի հա մար ի րա վա կան հա մա կար գում:

Նրա մի ջո ցով ձևա վոր վում ու պահ պան -
վում է ի րա վուն քի սուբ յեկտ նե րի վե րոնշ յալ ո -
րա կը, քա նի որ այն ա պա հո վում է ան ձի մուտ -
քը դե պի ի րա վա կան հա մա կարգ և ա պա հո -
վում է նրա հա սա նե լիու թյու նը բո լոր հնա րա վո -
րու թյուն նե րի հան դեպ, ո րոնք տրա մադր վում
են նրան: Տվ յալ կա պը ո րո շիչ է ոչ միայլ ի րա -
վուն քի սուբ յեկտ նե րի հա մար, այլ նաև ի րա վա -
կար գի հա մա կար գի հա մար, ո րը տվյալ կա պի
ա ռա ջաց ման և ի րա կանց ման արդ յուն քում ձեռք
է բե րում իր հաս ցեա տի րոջ, ստեղ ծո ղի ու կա -
տա րո ղի ո րակ: Ի րա վա սուբ յեկտ կա պը հիմն -
վում է նրա նում մաս նա կից սուբ յեկտ նե րի հա -
վա սա րու թյան վրա, բայց այդ հա վա սա րու թյու -
նը տա րած վում է միայն նրանց ի րա վու նա կու -
թյան վրա: Նրան ցից յու րա քանչ յու րը տա րա -
կեր պո րեն ճա նաչ վում է ի րա վուն քի սուբ յեկ տի
գոր ծա ռույթ նե րի կա տար ման կրող, ո րո շիչ ի -
րա վա կան ատ յան: Այն չի են թադ րում ա ռան -
ձին ի րա վունք նե րի, պար տա կա նու թյուն նե րի ու
պա տաս խա նատ վու թյան միա տե սակ ծա վալ,
ինչ պես նաև չի են թադ րում նրանց սուբ յեկ տիվ
գոր ծու նա կու թյան միա տե սակ ծա վալ: Վեր ջինս
նշա նա կում է ոչ թե նրանց գոր ծու նա կու թյան
օ րենսդ րա կան սահ մա նա փա կում, այլ միայն
ան ձի գոր ծու նա կու թյան կապ վա ծու թյուն նրա
ի րա վա կան կամ քի, գի տակ ցու թյան և այլ գոր -
ծոն նե րի հա սու նու թյան աս տի ճա նից:

Ի րա վա սուբ յեկտ կա պը ստա տիկ է, ան -
փո փոխ ի րա վուն քի սուբ յեկ տի հա մար, այն փո -
փոխ վում է նրա հետ: Ըստ մեզ՝ ի րա վա կա րո -
ղու թյու նը և գոր ծու նա կու թյու նը կա րող են դի -
տարկ վել որ պես այս կա պի եր կու կարևո րա -
գույն փու լեր: Ա ռա ջին փու լին՝ ի րա վա կա րո ղու -
թյա նը հա մա պա տաս խա նում է կամ քի, ի րա -
վա գի տակ ցու թյան, ի րա վա կան գոր ծա ռույթ նե -
րի ինք նու րույ նու թյան կա տար ման հան դեպ
պատ րաս տա կա մու թյան ի մաս տով դեռևս չձևա -
վոր ված ի րա վա կան ան ձը: Այն սուբ յեկ տի ի -
րա վունք է, ո րը ներ կա յաց նում է ի րե նից մա -
քուր ի րա վա կան ձև, ի րա վա կան թա ղանթ, ո րը
զուրկ է ի րա վա կան բո վան դա կու թյու նից՝ ան ձի
կա մա յին ո րո շում նե րից: Նրանց կամ քը փո խա -

րին վում է ի րա վուն քի այլ սուբ յեկտ նե րի կամ -
քե րից, ով քեր գոր ծում են նրա ա նու նից օ րեն քի
հի ման վրա: Ի րա վուն քի տվյալ սուբ յեկ տը ի -
րա վա բա նա կան առումով էա կան ի րա կան սուբ -
յեկտ է, բայց ոչ գոր ծող, ինք նու րույն ի րա վա -
կան ո րո շում ներ ըն դու նող, նրանք սե փա կան
գոր ծո ղու թյուն ներ ի րա կա նաց նել ան կա րող են,
այ սինքն՝ ի րա վուն քի ան լիար ժեք սուբ յեկտ են:
Ի րա վա կան ան ձը, ու նե նա լով այդ պի սի ի րա -
վա կան թա ղանթ, հա սու նա նում է նրա նում,
ձևա վո րում է իր ի րա վա կան ո րակ նե րը այն -
քան ժա մա նակ, քա նի դեռ չի կա րող ինք նու -
րույ նա բար մաս նակ ցել ի րա վա կան հա ղոր -
դակց մա նը: Ե թե հա րա բե րակ ցենք ի րա վա կա -
րո ղու թյու նը ի րա վա կան կամ քի կյան քի ա վե լի
վաղ ա ռանձ նաց ված փու լե րի հետ, ա պա ի րա -
վա սուբյեկտ կա պի շրջա փոխ ման տվյալ փու -
լին հա մա պա տաս խա նում են ի րա վա կան կամ -
քի գո յու թյան եր կու փու լե րը: Ա ռա ջին փու լին՝
վե րա ցա կան- հա մընդ հա նուր փու լին՝ ըստ մեզ
հա մա պա տաս խա նում է ի րա վա կա րո ղու թյու -
նը, ո րը հաս կաց վում է ոչ թե սուբ յեկ տիվ ի -
մաս տով, այլ ինս տի տու ցիո նալ, կոնկ րետ ան -
ձին չվե րագր վող ի մաս տով, ի րա վա կա րո ղու -
թյու նը՝ որ պես նոր մա տիվ կապ: Երկ րորդ փու -
լին՝ ե զա կի ի րա վա կան կամ քի գո յու թյան փու -
լին, հա մա պա տաս խա նում է ի րա վա կա րո ղու -
թյու նը սուբ յեկ տիվ ի մաս տով:

Ի րա վա սուբ յեկ տիվ կա պի զար գաց ման
երկ րորդ փու լը ի րա վա կան ան ձի կող մից այդ
գոր ծու նա կու թյան ձեռք բեր ման փուլն է: Այն են -
թադ րում է ի րա վուն քի սուբ յեկ տի գոր ծա ռույթ -
նե րի ի րա կա նաց ման պատ րաս տա կա մու թյուն: 

Գոր ծու նա կու թյան փու լը սահ մա նում է ի -
րա վա սուբ յեկտ կա պի գոր ծարկ ման մեկ այլ
մա կար դակ, այն ի րա վուն քի սուբ յեկ տի վե րա -
ցա կան հնա րա վո րու թյու նից ան ցումն է ի րա -
կա նու թյան, անձ, ով պատ րաստ է ին քու րույ -
նա բար ի րա կա նաց նել ի րա վա կան գոր ծու նեու -
թյուն, ստեղ ծել ի րա վունք, ձեռք բե րել ու ի րաց -
նել իր ի րա վունք ներն ու պար տա կա նու թյուն -
նե րը, կրել ի րա վա բա նա կան պա տաս խա նատ -
վու թյուն իր ի րա վա կան ա րարք նե րի հա մար: 

Ի րա վու նա կու թյան փու լը մի կող մից են -
թադ րում է որ պես անհ րա ժեշտ պայ ման այն ի -
րա վա կան ձևը, ի րա վա կան թա ղան թը, ո րը
հայտն վում է ան ձի մոտ ի րա վու նա կու թյան ձևա -
վոր ման պա հին, իսկ մյուս կող մից ոչ գոր ծու -
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նակ մար դու հա մար այս ձևը ստա նում է իր ի -
րա վա բա նա կան բո վան դա կու թյու նը, դառ նում
բո վան դա կա յին ձև: Տվ յալ ձևը ոչ միայն ար -
տա հայ տում է ան ձի՝ ի րա վուն քի սուբ յեկտ լի -
նե լու հնա րա վո րու թյու նը, այլ սահ մա նում է «ի -
րա վա կան գոր ծու նեու թյան նաև այն տե սակ -
նե րը, ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րի տե սակ նե -
րը, կոնկ րետ ի րա վա կան գոր ծա ռույթ նե րը, ո -
րոնք կա րող են ի րա կա նաց նել ի րա վա կան ան -
ձինք: Գոր ծու նա կու թյու նը չի կա րե լի դի տար -
կել որ պես ի րա վու նա կու թյան գո յու թյան կողմ,
այն ի րա վա սուբ յեկ տու թյան զար գաց ման ին -
քու րույն փուլ է, որն ար տա հայ տում է ան ցու մը
ի րա վուն քի վե րա ցա կան սուբ յեկ տից որ պես ի -
րա վա կան հնա րա վո րու թյուն դե պի ի րա վա կան
ան ձի ի րա կա նու թյուն:Որ պես ի րա վա սուբ յեկ -
տու թյան զար գաց ման բարձր մա կար դակ՝ գոր -
ծու նա կու թյու նը ի րա վուն քի սուբ յեկ տի ինք նու -
րույն գոր ծո ղու թյուն նե րի ձևա կան ի րա վա բա -
նա կան դրսևո րումն է:

Պե տու թյու նը, հա մայն քա յին կազ մա վո րում -
նե րը չու նեն ընդ հա նուր, հա մընդ հա նուր ի րա -
վու նա կու թյուն: Նրանց ի րա վու նա կու թյան աղբ -
յու րը քա ղա քա ցի նե րի ի րա կան կամքն է: Այն
ձևա վո րում է ի րա վու նա կու թյու նը, սահ մա նում
է ի րա վուն քի հան րա յին սուբ յեկտ նե րի ի րա վա -
կան հնա րա վո րու թյուն նե րը՝ ի րա վա կան նպա -
տակ նե րի ու խնդիր նե րի հաշ վառ մամբ: Ի րա -
վուն քի հան րա յին սուբ յեկտ նե րին ի րա վու նա -

կու թյու նը չի կա րող ու նե նալ հա մընդ հա նուր
բնույթ, այն ինչ պես նաև առևտ րա յին կազ մա -
կեր պու թյուն նե րի, մաս նա վոր և ոչ առևտ րա յին
կազ մա կեր պու թյուն նե րի ի րա վու նա կու թյու նը,
պայ մա նա վոր վում է նրանց ստեղծ ման նպա -
տակ նե րով, հա տուկ է: Այն, որ պե տու թյու նը
թույլ է տա լիս ի րեն ան տե սել ի րենց քա ղա քա -
ցի նե րի կամքն ու պար տադ րել նրանց իր ի րա -
վա բա նա կան ո րո շում նե րը, գոր ծում է որ պես
սու վե րեն և վ կա յում է նրա ոչ ի րա վա կան բնույ -
թի, ի րա վա կան կամ քի՝ իր կրո ղից բա ժան ման
մա սին: Սե փա կան քա ղա քա ցի նե րի ի րա վա -
կան կամ քի ան տե սու մը այն բա նի ար տա քին
դրսևո րում է, որ պե տու թյու նը լքում է ի րա վուն -
քի, ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րի ո լոր տը ու
սկսում է վե րա բեր վել իր քա ղա քա ցի նե րին որ -
պես են թա կա նե րի հան դեպ քա ղա քա կան իշ -
խա նու թյան սուբ յեկտ: Պե տու թյան ու նրա քա -
ղա քա ցու միջև ի րա վա կան կա պի վե րա կանգ -
նու մը ա ռա ջաց նում է նրա հա տուկ ի րա վու նա -
կու թյուն, նրա ի րա վա կան հնա րա վո րու թյուն -
ներ՝ նպա տակ նե րով ու խնդիր նե րով պայ մա -
նա վոր վա ծու թյան վե րա կանգ նում: Միայն ան -
հատն ու նի ընդ հա նուր հա նընդ հա նուր, ի րա -
վու նա կու թյուն. ի րա վուն քի մնա ցած սուբ յեկտ -
նե րը կա րող են ու նե նալ միայն հա տուկ ի րա -
վու նա կու թյուն, որն ա պա հո վում է այն նպա -
տակ նե րի ու խնդիր նե րի ի րա կա նա ցու մը, ո -
րոնց հա մար նրանք ստեղծ ված են:

Օ
Ր

Ի
Ն

Ա
Կ

Ա
Ն

Ո
Ւ

Թ
Յ

Ո
Ւ

Ն
  №

1
2

3
  2

0
2

1



Ի րա վա կան հա մա կար գե րի գլո բա լաց ման
և ին տեգր ման պայ ման նե րում տե ղի են ու նե -
նում փո փո խու թյուն ներ ի րա վուն քի ֆոր մալ
(ձևա կան) աղբ յուր նե րում, ո րոնք պայ մա նա -
վոր ված են տվյալ հա մա կար գի և կար գա վոր -
վող հա սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն նե րի միջև
կո րե լա ցիոն կա պե րի ար ժե քի ա ճով: Ա ռա վել
նկա տե լի է դառ նում քա ղա քակր թա կան բնույ -
թի խոր քա յին սո ցիալ-մշա կու թա յին գոր ծոն նե -
րի ազ դե ցու թյու նը ի րա վուն քի աղբ յուր նե րի հա -
մա կար գի հիե րար խիկ կա ռուց ված քի վրա: Այս
ա ռու մով սրու թյամբ է զգաց վում ի րա վուն քի
աղբ յուր նե րի հա մա կար գի և հիե րար խիա յի ի -
րա վա կան ամ րագր ման պա հանջը: 

Ընդ հա նուր առ մամբ պետք է նշել, որ ի րա -
վուն քի աղբ յուր նե րի հիե րար խիա յի հար ցե րը
բո լոր ժա մա նակ նե րում ե ղել և մ նում են ար -
դիա կան1: Այս ա ռու մով, գտնում ենք, որ ան -
հար ժեշտ է շա րու նա կել, և մաս նա վո րա պես
լու ծել հետևյալ հար ցադ րում նե րը. 1) ի րա վուն -
քի աղբ յուր նե րի հիե րար խիա յի հաս կա ցու թյան
հստա կե ցում, 2) հա սա րա կա կան հա րա բե րու -
թյուն նե րի բո վան դա կու թյան, ձևի և տի պի հետ
կապ ված՝ ի րա վուն քի աղբ յուր նե րի հատ կու -
թյուն նե րի միջև կո րե լա ցիոն կախ վա ծու թյուն -
նե րի դի տար կում, 3) ի րա վուն քի աղբ յուր նե րի
սու բոր դի նաց ման վրա խոր քա յին սո ցիալ-մշա -
կութա յին գոր ծոն նե րի ազ դե ցու թյուն նե րի վեր -
լու ծու թյուն,4 ի րա վուն քի հիմ նա կան և լրա ցու -
ցիչ աղբ յուր նե րի միջև կա պե րի բնույ թի սահ -
մա նում, 5) ի րա վուն քի աղբ յուր նե րի աս տի ճա -
նա կար գում,ո րը հիմն ված պետք է լի նի գո յու -

թյուն ու նե ցող պո զի տիվ ի րա վուն քի և տե սու -
թյան մեջ մշակ ված հիմ նադ րույթ նե րի վրա, 6)
ի րա վուն քի աղբ յուր նե րի հա մա կար գի և հիե -
րար խիա յի (աս տի ճա նա կարգ ման) ի րա վա կան
ամ րագր ման օպ տի մալ ու ղի նե րի ընտ րու թյուն:

Ի րա վուն քի աղբ յուր նե րի հիե րար խիա
հաս կա ցու թյան վեր լու ծու թյուն.

Ա մե նաընդ հա նուր գծե րով ի րա վուն քի աղբ -
յուր նե րի հիե րար խիան հաս կաց վում է որ պես
ի րա վուն քի աղբ յուր նե րի տար բեր տե սակ նե րի,
խմբե րի, են թա հա մա կար գե րի և մա կար դակ -
նե րի և դրանց միջև կա պե րի բա ցա հայ տու մը:
Հիե րար խիան կա պում է ի րա վուն քի աղբ յուր -
նե րի ա ռան ձին տե սակ ներ, խմբեր և են թա հա -
մա կար գեր ամ բող ջա կան հա մա կար գում և ա -
պա հո վում հա սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն -
նե րի վրա ի րա վուն քի յու րա քանչ յուր աղբ յու րի
նպա տա կաուղղ ված ազ դե ցու թյու նը: Ժա մա նա -
կա կից ի րա վուն քի աղբ յուր նե րի հա մա կար գը
կազմ ված է ներ պե տա կան, վե րազ գա յին և մի -
ջազ գա յին ի րա վուն քի ա ռան ձին են թա հա մա -
կար գե րից, ո րոնց միջև գե րա կա յում են ուղ ղա -
կի կո րե լա ցիոն կա պե րը: Են թա հա մա կար գե -
րից յու րա քանչ յու րը նե րա ռում է ի րա վուն քի
աղբ յուր նե րի ա ռան ձին տե սակ ներ և մա կար -
դակ ներ, ո րոնց միջև և ո րոնց ներ սում ա ռաջ -
նու թյուն ու նեն սու բոր դի նաց ման կա պե րը: Քա -
նի որ ի րա վուն քի աղբ յու րի յու րա քանչ յուր տե -
սա կի, խմբի և են թա հա մա կար գի մոտ ա ռանձ -
նաց վում են հիե րար խիա յի սե փա կան մա կար -
դակ նե րը, առ կա են սու բոր դի նաց ման և կոոր -
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ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ

դի նաց ման կա պեր, ա պա խոսք կա րող է գնալ
ի րա վուն քի աղբ յուր նե րի հա մա կար գի բազ -
մաաս տի ճա նա կար գու թյան (բազ մա հիե րար -
խիա) բնույ թի մա սին:

Ի րա վուն քի աղբ յուր նե րի հիե րար խիա յում
ա ռանձ նա նում են եր կու հիմ նա կան ա ռում ներ:

Ա ռա ջի նը նե րա ռում է ի րա վուն քի աղբ յուր -
նե րի ո րո շա կի տե սակ նե րի, խմբե րի, են թա հա -
մա կար գե րի և մա կար դակ նե րի բա ժան ման ամ -
բողջ հա մա խում բը: Հիմ նա կան բա ժան ման ո -
րա կով սո վո րա բար հան դես է գա լիս պե տու -
թյան և ն րա մար մին նե րի, պե տու թյուն նե րի
միու թյուն նե րի և մի ջազ գա յին հա մա պար փակ
և տա րա ծաշր ջա նա յին կազ մա կեր պու թյուն նե -
րի, ի րա վաս տեղծ ման այլ սուբ յեկտ նե րի գոր -
ծու նեու թյու նը, կար գա վոր վող հա սա րա կա կան
հա րա բե րու թյուն նե րի ա ռանձ նա հատ կու թյուն -
նե րը, ի րա վուն քի աղբ յուր նե րի ո րա կը և այլն:
Անհ րա ժեշտ է նշել ի րա վուն քի աղբ յուր նե րի
հիմ քե րի և, հա մա պա տաս խա նա բար, նոր տե -
սակ նե րի, խմբե րի և մա կար դակ նե րի մշտա -
կան ա ճը: Ի րա վուն քի աղբ յուր նե րի հիե րար -
խիան հեն վում է ի րա վուն քի աղբ յուր նե րի դա -
սա կարգ մա ն և տի պա բա նու թյա ն վրա, սա կայն
կողմ նո րոշ ված է ի րա վուն քի աղբ յուր նե րի տե -
սակ նե րի, խմբե րի, են թա հա մա կար գե րի և մա -
կար դակ նե րի զատ ման հիմ քում ըն կած գոր -
ծոն նե րի բա ցա հայտ մա նը:

Երկ րորդ ա ռու մը նե րա ռում է ի րա վուն քի
աղբ յուր նե րի տե սակ նե րի, խմբե րի, են թա հա -
մա կար գե րի և մա կար դակ նե րի միջև ժա մա -
նա կա կից ի րա վուն քի ուղ ղա կի և կո րե լա ցիոն
աղբ յուր նե րի հիե րար խիան, ըստ էու թյան, հան -
գեց վում է տա րա տե սակ կա պե րի, ո րոնք էլ
ձևա վոր վում են ի րա վուն քի աղբ յուր նե րի բո լոր
տե սակ նե րի, խմբե րի, են թա հա մա կար գե րի և
մա կար դակ նե րի միջև և դրանց ներ սում, հնա -
րա վո րու թյուն են տա լիս սահ մա նել ի րա վուն քի
աղբ յուր նե րի հա մա կար գում ի րա վուն քի յու րա -
քանչ յուր աղբ յու րի տե ղը և դե րա կա տա րու մը
ի րա վա կար գա վո րում նե րի ո լոր տում: Ժա մա նա -
կա կից ի րա վուն քի աղբ յուր նե րի հա մա կար գում
դի տարկ վում է հիե րար խիկ կա պե րի տա րա -
տե սա կու թյան աճ, ին չը հնա րա վոր է բա ցատ -
րել ի րա վուն քի աղբ յուր նե րի նոր տե սակ նե րի,
խմբե րի, են թա հա մա կար գե րի և մա կար դակ -

նե րի ծագ մամբ և ի րա վուն քի աղբ յուր նե րի
մշտա կան ա ճող թվի կա ռա վա րե լիու թյան ա -
պա հով ման անհ րա ժեշ տու թյամբ:

Ըստ մեր տե սանկ յան՝ ժա մա նա կա կից ի -
րա վուն քի աղբ յուր նե րի հիե րար խիան լիար ժեք
չի դրսևորվի ա ռանց հա սա րա կա կան հա րա -
բե րու թյուն նե րի և ի րա վուն քի աղբ յուր նե րի հա -
մա կար գի միջև կա պե րի հաշ վառ ման: Այս պես
հա սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն նե րի բնույ թի,
բո վան դա կու թյան, ձևե րի, տի պե րի և ի րա վուն -
քի աղբ յուր նե րի ո րո շա կի հատ կու թյուն նե րի
միջև ձևա վոր վում են կո րե լա ցիոն կա պեր2: Քա -
ղա քակր թա կան բնույ թի սո ցիալ-մշա կու թա յին
գոր ծոն նե րի ազ դե ցու թյամբ տե ղի է ու նե նում
ի րա վուն քի աղբ յուր նե րի ամ բողջ հա մա կար գի
բա ժա նում հիմ նա կան նե րի և լրա ցու ցիչ նե րի,
ինչ պես նաև կո րե լա ցիոն կա պեր են ծա գում ի -
րա վուն քի ձևե րի միջև, ո րի տակ ըն կալ վում են
փաս տա ցի ի րա վա կան հա րա բե րու թյուն նե րը,
ի րա վաս տեղ ծու մը, ի րա վուն քի ձևա վո րու մը,
ինչ պես նաև ի րա վուն քի ֆոր մալ աղբ յուր նե րի
ա ռան ձին տե սակ նե րի ի րա վա կան ա վան դույթ,
ի րա վա կան նա խա դեպ, նոր մա տիվ ի րա վա կան
ակտ, նոր մա տիվ բո վան դա կու թյան պայ մա նա -
գիր, դոկտ րի նա և դրանց փոխ հա րա բե րակ -
ցու թյու նը: Ի րա վուն քի աղբ յուր նե րի հիե րար -
խիա հաս կա ցու թյան ընդ լայ նու մը դրա նում ի -
րա վուն քի աղբ յուր նե րի նոր խմբե րի և կո րե լա -
ցիոն կա պե րի ընդգրկ ման հաշ վին ար դա րաց -
ված է, քա նի որ հնա րա վո րու թյուն է տա լիս ա -
ռա վել լիար ժեք ար տա հայ տել ի րա վուն քի աղբ -
յուր նե րի բո լոր տե սակ նե րի, խմբե րի, են թա -
հա մա կար գե րի և մա կար դակ նե րի բարդ հա -
մա գոր ծակ ցու թյու նը, ա ռա վել հստակ սահ մա -
նել ի րա վուն քի աղբ յուր նե րի հա մա կար գում ի -
րա վուն քի յու րա քանչ յուր աղբ յու րի տե ղը և գնա -
հա տել դրա կար գա վո րիչ հատ կու թյուն նե րը:
Անհ րա ժեշտ է միա ժա մա նակ ընդգ ծել, որ ի րա -
վուն քի աղբ յուր նե րի հիե րար խիա հաս կա ցու -
թյան մեջ կա րե լի է նե րա ռել ի րա վուն քի աղբ -
յուր նե րի տե սակ նե րի, խմբե րի, են թա հա մա -
կար գե րի և մա կար դակ նե րի այն պի սի ձևեր և
դրանց միջև կո րե լա ցիոն այն պի սի կա պեր, ո -
րոնք ազ դե ցու թյուն ու նեն ի րա վուն քի աղբ յուր -
նե րի հա մա կար գի հիե րար խիկ կա ռուց ված քի
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2 Մանրամասն տե՛ս Азми Д.М., Система права и ее строение: методологические подходы и решения. М., 2014.



Միա ժա մա նակ ի րա վուն քի աղբ յուր նե րի,
ինչ պես նաև այլ սո ցիա լա կան հա մա կար գե րի
հիե րար խիա յի հիմք նախ կի նի նման մնում են
սու բոր դի նաց ման կա պե րը, քա նի որ «հիե րար -
խիկ հա մա կար գի էու թյու նը ձևա վո րող տար -
րե րի կախ վա ծու թյան, են թա կա յու թյուն, ան հա -
վա սա րու թյան մեջ է: Հիե րար խիան ի րե նից
ներ կա յաց նում է ստո րա դաս մա կար դակ նե րում
տե ղա կայ ված տար րե րի են թա կա յու թյուն, կախ -
վա ծու թյուն վե րա դաս մա կար դակ նե րում գտնվող
տար րե րից»3:

Կո րե լա ցիան հա սա րա կա կան հա րա բե -
րու թյուն նե րի և ի րա վուն քի աղբ յուր նե րի հատ -
կու թյուն նե րի միջև: Ի րա վուն քով կար գա վոր -
վող հա սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն նե րը վե -
րած վել են գոր ծո նի, որն էա կան ազ դե ցու թյուն
ու նի ի րա վուն քի աղբ յուր նե րի հա մա կար գի հիե -
րար խիկ կա ռուց ված քի վրա: Տվ յալ ազ դե ցու -
թյան բո վան դա կու թյու նը հաս տատ վում է հա -
սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն նե րի կա յու նու -
թյան, դի նա միզ մի հատ կու թյուն նե րի, կարևո -
րու թյան, դրանց հան րա յին կամ մաս նա վոր
իրա վա կան բնույ թի և ի րա վուն քի աղբ յուր նե րի
հիմ նա կան հատ կու թյուն նե րի միջև կո րե լա ցիոն
կա պե րի ու սում նա սիր ման ու ղիով:

Ի րա վուն քի աղբ յուր նե րի ո րոշ տե սակ ներ
ա ռա վել լիար ժեք ար տա հայ տում են ի րենց կար -
գա վո րիչ հնա րա վո րու թյուն նե րը կա յա ցած հա -
սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն նե րի վրա ազ -
դե ցու թյան դեպ քում, իսկ մյուս նե րը՝ ձևա վոր -
վող սո ցիա լա կան կա պե րի վրա: Հա սա րա կու -
թյան է վոլ յու ցիոն զար գաց ման պայ ման նե րում
կա յուն հա րա բե րու թյուն նե րը ա ռա վել լիար ժեք
կար գա վո րում են ի րա վա կան ա վան դույթ նե րը,
իսկ ի րա վա կան նա խա դե պը՝ ի րա վա կան բո -
վան դա կու թյան նոր սո ցիա լա կան կա պե րը, ո -
րոնք պե տու թյան և հա սա րա կու թյան կող մից
պա հան ջում են հա մար ժեք ար ձա գանք: Սա -
կայն ե թե ի րա վուն քի ինք նու րույն աղբ յու րի
ձևով ի րա վա կան նա խա դե պի ծա գու մը պայ -
մա նա վոր ված է ի րա վա կան ա վան դույ թի մի
շարք թե րու թյուն նե րի հաղ թա հար ման անհ րա -
ժեշ տու թյամբ, ա պա ժա մա նա կա կից պայ ման -
նե րում ի րա վա կան նա խա դե պը դրսևո րում է

ի րա վուն քի բո լոր ա վան դա կան աղբ յուր նե րի
հետ հա մա գոր ծակ ցու թյամբ՝ ի րա կա նաց նե լով
ա ռանց ի րա վուն քի աղբ յուր նե րի հա մա կար գում
կոնկ րետ փո փո խու թյուն նե րի փո փոխ ված ի -
րա կա նու թյա նը ի րա վա կան հա մա կար գի հար -
մա րեց ման գոր ծա ռույթ:

Նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տը և նոր մա -
տիվ բո վան դա կու թյան պայ մա նա գի րը ա ռա -
վել լիար ժեք են ար տա հայ տում ի րենց կար գա -
վո րիչ հնա րա վո րու թյուն նե րը դի նա միկ զար -
գա ցող հա սա րա կու թյան պայ ման նե րում: Նոր -
մա տիվ ի րա վա կան ակ տը, որ պես կա նոն, կի -
րառ վում է, որ ընդգ ծի հա սա րա կա կան հա րա -
բե րու թյուն նե րի զար գաց ման օ րի նա չա փու թյուն -
նե րը, իսկ նոր մա տիվ բո վան դա կու թյան պայ -
մա նա գի րը հնա րա վո րու թյուն է տա լիս ա ռա վել
լիար ժեք ար տա ցո լել տա րա տե սակ կար գա վոր -
վող սո ցիա լա կան կա պե րը: Նոր մա տիվ ի րա -
վա կան ակ տը կի րառ վում է հա սա րա կա կան
հա րա բե րու թյուն նե րի զար գաց ման կա յուն ար -
տա քին ձևե րի, դրանց ար տա քին կա ռուց ված -
քի ամ րագր ման հա մար, իսկ նոր մա տիվ բո -
վան դա կու թյան պայ մա նա գի րը կողմ նո րոշ ված
է ար տա քին կա ռուց ված քի «հար մա րեց մա նը»
և սո ցիա լա կան կա պե րի բո վան դա կու թյան
կոնկ րե տաց մա նը: Մի ջազ գա յին և վե րազ գա -
յին ի րա վուն քի հա մա կար գե րում նոր մա տիվ բո -
վան դա կու թյան պայ մա նա գի րը ար տա հայ տում
է հատ կու թյուն նե րի այլ հա վա քա ծու, մաս նա -
վո րա պես, այն պի սի հատ կու թյուն ներ, ո րոնք
նոր մա տիվ ի րա վա կան ակ տը ցու ցադ րում են
ներ պե տա կան բնույ թի հա սա րա կա կան հա րա -
բե րու թյուն նե րի հետ փո խազ դե ցու թյան դեպ -
քում:

Այս պի սով՝ մի ջազ գա յին և ներ պե տա կան
ի րա վուն քի հա մա կար գե րում նոր մա տիվ ի րա -
վա կան ակ տը և նոր մա տիվ բո վան դա կու թյան
պայ մա նա գի րը կար ծես փոխ վում են տե ղե րով
ըստ հա սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն նե րի կար -
գա վոր ման մեջ դե րե րի՝ միևնույն ժա մա նակ
ար տա հայ տե լով ի րենց հատ կու թյուն նե րի տար -
բեր խմբե րը:

Կա յուն սո ցիա լա կան կա պերն ամ րագ րող
ի րա վուն քի աղբ յուր նե րը սո վո րա բար հայտն վում
են ի րա վուն քի աղբ յու րի բուր գի գա գա թում4:
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3 Տե՛ս Толстик В.А., նշվ.աշխ., էջ 15:
4 Տե՛ս Лейст О. Э., Сущность права. Проблемы теории и философии права. М., 2008, С. 79-80.
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Որ պես կա նոն, կա յուն հա սա րա կա կան հա -
րա բե րու թյուն նե րը հան դի սա նում են նաև ա մե -
նա կարևո րը (էա կա նը), սա կայն պատ մա կան
բե կու մնա յին պա հե րին, հա կա ռա կը, ծնվող սո -
ցիա լա կան կա պե րը ձեռք են բե րում ա ռաջ նա -
յին նշա նա կու թյուն: Հա մա պա տաս խա նա բար,
ի րա վուն քի այն աղբ յուր նե րը, ո րոնք ի րենց
հատ կու թյուն նե րի ու ժով ա ռա վել հար մա րեց -
ված են ձևա վոր վող սո ցիա լա կան կա պե րի կար -
գա վոր մա նը, ի րա վուն քի աղբ յուր նե րի հա մա -
կար գում ա ռա ջադր վում են գլխա վոր դե րե րում:
Ի րա վուն քի աղբ յուր նե րի սու բոր դի նա ցիա յում
նման փո փո խու թյուն նե րը սո վո րա բար ու ղեկց -
վում են գոր ծող ի րա վուն քում հա մար, պա տաս -
խան ի րա վա կան պա հանջ նե րի ամ րագր մամբ: 

Հա սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն նե րի կա -
յու նա ցու մը ու ղեկց վում է կա յուն սո ցիա լա կան
կա պե րի կարևո րու թյան և, հա մապ տաս խա նա -

բար, կա յուն հա սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն -
նե րի և ի րա վուն քի այն տե սակ նե րի միջև կո րե -
լա ցիոն կախ վա ծու թյուն նե րի վե րա կանգ մամբ,
ո րոնք վեր ջին նե րիս գե րադ րա պես կար գա վո -
րում են:

Ինչ պես նշվել է, ի րա վուն քի աղբ յուր նե րից
յու րա քանչ յուր տե սակ ա ռա վել հա մար ժեք ար -
տա ցո լում և ամ րագ րում է հա սա րա կա կան հա -
րա բե րու թյուն նե րի ո րո շա կի տի պեր: Այս պես՝
ներ պե տա կան բնույ թի հան րա յին-ի րա վա կան
հա րա բե րու թյուն նե րի կար գա վոր ման հա մար
ա ռա վել հար մար են նոր մա տիվ ի րա վա կան
ակ տը, իսկ մաս նա վոր ի րա վա կան հա րա բե -
րու թյուն նե րը ա ռա վել լիար ժեք կա րե լի է կար -
գա վո րել նոր մա տիվ բո վան դա կու թյան պայ մա -
նագ րի, դոկտ րի նա յի և ի րա վա կան (դա տա -
կան) նա խա դե պի միջոցով:
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Պ միու թյու նը Ս քա ղա քում քննա դա տում է
ղա րա բաղ յան երկ րորդ պա տե րազ մում ՀՀ Կա -
ռա վա րու թյան ձա խո ղում նե րը։ Իբրև միու թյան
պա տաս խա նա տու ղե կա վար՝ Վ-ն  ի րա զե կում
է Պ-ի կող մից 2020 թ. նո յեմ բե րի 14-ի ե րե կո -
յան բո ղո քի ցույց անց կաց նե լու մա սին։ Ս-ի քա -
ղա քա պետ Օ-ն, որ պես «նշան ընդ դեմ նախ -
կին նե րի ու ան հան դուր ժո ղա կա նու թյան», Ս-ի
պաշ տո նա կան կայ քում հրա պա րա կում է մի
կոչ՝ «Մա րե՛ք լույ սե րը», ո րում նա կոչ է ա նում
Պ-ի բո ղո քի ցույ ցի եր թու ղու ամ բողջ եր կայն -
քով մա րել լույ սե րը։ Ին քը՝ Օ-ն, իր հեր թին կան -
ջա տի քա ղա քի կարևոր շեն քե րի (քա ղա քա պե -
տա րա նի, մշա կույ թի տան ևն) լույ սե րը։ Միա -
ժա մա նակ Օ-ն կոչ է ա նում Ս-ի բնա կիչ նե րին
հա կա ցույց անց կաց նել Պ-ի բո ղո քի ցույ ցի ժա -
մա նակ։ Պ-ի բո ղո քի ցույ ցը և քա ղա քի բնա կիչ -
նե րի հա կա ցույ ցը տե ղի են ու նե նում պլա նա -
վոր ված օ րը։ Օ-ն, ինչ պես որ հայ տա րա րել էր,
ան ջա տում է քա ղա քի կարևոր շեն քե րի լույ սե -
րը։ Ե րեք շա բաթ անց Վ-ն Օ-ի դեմ հայց է ներ -
կա յաց նում վար չա կան դա տա րան։ Նա ցան -
կա նում է դա տա կան կար գով ճա նա չել տալ, որ
Օ-ի կո չը ե ղել է ոչ ի րա վա չափ։

Կ բա վա րար վի՞ արդ յոք Վ-ի հայ ցը։
ԼՈՒԾՈՒՄ
Վ-ի հայ ցը կբա վա րար վի, ե թե այն թույ -

լատ րե լի է ու հիմ նա վոր ված։
Ա. Հայ ցի թույ լատ րե լիու թյու նը վար չա -

կան դա տա րա նում
Վ-ի հայ ցը պետք է լի նի թույ լատ րե լի։ Հայ -

ցը թույ լատ րե լի է, ե թե այն բա վա րա րում է թույ -
լատ րե լիու թյան՝ ստորև նշված բո լոր նա խա -
պայ ման նե րը։

I. Վար չա կան հայ ցե րի ընդ հա նուր նա -
խա պայ ման նե րը

1. Վե ճի են թա կա յու թյու նը վար չա կան
դա տա րա նին 

ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄ։ Վար չա կան դա տա րա -

նին վե ճի են թա կա յու թյունն ըստ էու թյան հայ -
ցի թույ լատ րե լիու թյան նա խա պայ ման չէ, ո րով -
հետև այլ դա տա րա նին են թա կա հայ ցը ոչ թե
վե րա դարձ վում է վար չա կան դա տա րա նի կող -
մից իբրև ան թույ լատ րե լի հայց, այլ ՎարչԴՕ
81-րդ հոդ. 1-ին մա սի հի ման վրա այն պատ -
ճա ռա բան ված ո րոշ մամբ վե րա հաս ցեագր վում
է ըստ են թա կա յու թյան։

Նախ՝ պետք է վե ճը են թա կա լի նի վար չա -
կան դա տա րա նի քննու թյա նը։ Քա նի որ գո յու -
թյուն չու նի հա տուկ նորմ այն մա սին, որ այս
վե ճը պի տի քննվի վար չա կան դա տա րա նում,
ուս տի վե ճի են թա կա յու թյու նը վար չա կան դա -
տա րա նին կա րող է լուծ վել միայն ՀՀ ՎարչԴՕ
10-րդ հոդ վա ծի ընդ հա նուր վե րա պահ ման հի -
ման վրա, ըստ ո րի՝ վար չա կան դա տա րա նին
են թա կա են`

 հան րա յին ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե -
րից ծա գող բո լոր գոր ծե րը (ՀՀ ՎարչԴՕ
10-րդ հոդ. 1-ին մաս), ո րոնք

 վե րա պահ ված չեն Սահ մա նադ րա կան
դա տա րա նի են թա կա յու թյա նը (ՀՀ
ՎարչԴՕ 10-րդ հոդ. 2-րդ մա սի 1-ին
տար բե րակ),

 ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա -
նի են թա կա յու թյա նը վե րա պահ ված
քրեա կան գոր ծեր չեն (ՀՀ ՎարչԴՕ 10-
րդ հոդ. 2-րդ մա սի 2-րդ տար բե րակ),

 պատ ժի կա տար ման հետ կապ ված գոր -
ծեր չեն (ՀՀ ՎարչԴՕ 10-րդ հոդ. 2-րդ
մա սի 3-րդ տար բե րակ):

ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄ։ Հան րա յին և մաս նա -
վոր ի րա վուն քի տար բե րա կումն ա մե նից ա ռաջ
կարևոր է ի րա վունք նե րի դա տա կան պաշտ -
պա նու թյան հար ցի հա մար։ Չէ՞ որ «քա ղա քա -
ցիաի րա վա կան վե ճե րը» պետք է հանձն վեն
ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան դա տա րա նի քննու -
թյա նը (ՀՀ ՔաղԴՕ 2-րդ հոդ. 1-ին մաս), իսկ
«հան րա յին-ի րա վա կան վե ճե րը»՝ վար չա կան
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դա տա րա նի քննու թյա նը (ՀՀ ՎարչԴՕ 10-րդ
հոդ.)։ Հան րա յին ի րա վուն քի և մաս նա վոր ի -
րա վուն քի հստակ տա րան ջա տու մը, սա կայն,
հա ճախ դժվար է ու վի ճե լի։ Քա նի որ պե տու -
թյու նը նույն պես կա րող է գոր ծել մաս նա վոր-ի -
րա վա կան ձևով, ուս տի հնա րա վոր չէ ի րա վուն -
քի այս եր կու ճյու ղե րը տա րան ջա տել միայն
ըստ սուբ յեկ տի՝ ա սե լով, թե մաս նա վոր ի րա -
վուն քին պատ կա նում են մաս նա վոր ան ձանց
միջև հա րա բե րու թյուն նե րը, իսկ հան րա յին ի -
րա վուն քին պատ կա նում են հան րա յին իշ խա -
նու թյան գոր ծո ղու թյուն նե րը։ Պա տաս խա նե լու
հա մար այն հար ցին, թե արդ յոք վե ճը հան րա -
յին-ի րա վա կան է, ա ռա ջարկ վում են տար բեր
տե սու թյուն ներ, ո րոն ցից ա մե նա կարևոր ներն
են հա տուկ ի րա վուն քի (կամ ձևա փոխ ված սուբ -
յեկ տա յին) տե սու թյու նը, են թա կար գու թյան տե -
սու թյու նը և շա հե րի տե սու թյու նը։1

ա) Նախ՝ Վ-ի ու Ս-ի միջև վե ճը պի տի լի նի
հան րա յին-ի րա վա կան բնույ թի (ՀՀ ՎարչԴՕ
10-րդ հոդ. 1-ին մաս)։ Վե ճը հան րա յին-ի րա -
վա կան է, ե թե ի րա վա հա րա բե րու թյու նը, ո րից
բխեց վում է հայ ցա յին պա հան ջը, ոչ թե քա ղա -
քա ցիաի րա վա կան, այլ հան րա յին-ի րա վա կան
է։

Օ-ի կո չը հան րա յին ի րա վուն քին կամ մաս -
նա վոր ի րա վուն քին դա սե լը խնդրա հա րույց է,
ո րով հետև խոս քը ռեալ ակ տի մա սին է։ Ռեալ
ակ տերն ա րարք ներ են, ո րոնք չու նեն օ րենս -
դրա կան հիմք։ Այդ պատ ճա ռով հնա րա վոր չէ
ռեալ ակ տե րի բնույ թը ո րո շել դրանց հիմ քում
ըն կած ի րա վա նոր մե րի մի ջո ցով, ո րով հետև
այդ պի սիք չկան։ Ուս տի հա տուկ ի րա վուն քի
տե սու թյունն այս հար ցում չի օգ նում։

Պաշ տո նա տար ան ձանց հայ տա րա րու -
թյուն նե րը հան րա յին-ի րա վա կան բնույ թի են,
ե թե դրանք կապ ված են հան րա յին խնդիր նե -
րի ի րա կա նաց ման հետ կամ հիմն ված են են -
թադր յալ հան րա յին-ի րա վա կան լի զո րու թյուն -
նե րի վրա։ Դա այդ պես չէ, ե թե պաշ տո նա -
տար ան ձի հայ տա րա րու թյուն նե րը հա տուկ
ընդ գծում են նրա անձ նա կան կար ծի քը, այ -
սինքն՝ ար վում են թեև ծա ռա յո ղա կան գոր ծու -
նեու թյան ժա մա նակ, բայց ար տա հայ տում են
նրա անձ նա կան կար ծի քը։ Հար ցը միշտ պետք

է լու ծել՝ հաշ վի առ նե լով կոնկ րետ ի րադ րու -
թյունն ու այն ա ռար կա յա կան կա պը, ո րում
ար վել է հայ տա րա րու թյու նը։ Ընդ ո րում, հայ -
տա րա րու թյան հան րա յին կամ մաս նա վոր ի -
րա վա կան բնույ թը պետք է պար զել մեկ նա -
բան ման մի ջո ցով։

Օ-ն իր պաշ տո նա կան կար գա վի ճա կը, որ
է՝ քա ղա քա պե տի իր ծա ռա յո ղա կան լիա զո րու -
թյուն ներն ու քա ղա քի պաշ տո նա կան կայքն
օգ տա գոր ծե լով, կոչ է ա րել մա րել լույ սե րը, ու
ինքն էլ մա րել է քա ղա քի կարևոր շեն քե րի լույ -
սե րը։ Վ-ն պաշտ պան վում է, այս պես ասած, Օ-
ի կող մից իշ խա նա կան մի ջամ տու թյուն նե րից,
այն պես որ շա հե րի տե սու թյան հի ման վրա
կա րե լի է պնդել, որ առ կա է հան րա յին-ի րա -
վա կան վեճ։

բ) Այ նու հետև այս հան րա յին-ի րա վա կան
վե ճը չպետք է վե րա պահ ված լի նի Սահ մա նա -
դրա կան դա տա րա նի են թա կա յու թյա նը (ոչ սահ -
մա նադ րաի րա վա կան բնույ թի վեճ, ՎարչԴՕ
10-րդ հոդ. 2-րդ մա սի 1-ին տար բե րակ)։

Սահ մա նադ րաի րա վա կան վե ճե րը նույն -
պես հան րա յին-ի րա վա կան վե ճեր են, ո րոնք,
սա կայն, լուծ վում են ոչ թե վար չա կան, այլ Սահ -
մա նադ րա կան դա տա րա նում: Վե ճը սահ մա -
նադ րաի րա վա կան է, ե թե

 եր կու սահ մա նադ րա կան մար մին ներ
ան մի ջա կա նո րեն վի ճում են սպե ցի ֆիկ
սահ մա նադ րա կան ի րա վուն քի վե րա -
բեր յալ (այս պես կոչ ված` կրկնա կի սահ -
մա նադ րա կան ան մի ջա կա նու թյուն):

Ակն հայ տո րեն սույն գոր ծով վե ճը սահ մա -
նադ րաի րա վա կան բնույ թի չէ, քա նի որ վե ճի
կող մե րը սահ մա նադ րա կան մար մին ներ չեն և
չեն վի ճում ան մի ջա կա նո րեն սահ մա նադ րու -
թյու նից բխող ի րենց ի րա վունք նե րի ու պար -
տա կա նու թյուն նե րի, այ սինքն՝ սահ մա նադ րա -
կան ի րա վուն քի մեկ նա բան ման ու կի րառ ման
մա սին։

գ) Վե ճը նաև ընդ հա նուր ի րա վա սու թյան
դա տա րա նի են թա կա յու թյա նը վե րա պահ ված
քրեա կան գործ չէ (ՀՀ ՎարչԴՕ 10-րդ հոդ. 2-
րդ մա սի 2-րդ տար բե րակ), ինչ պես նաև պատ -
ժի կա տար ման հետ կապ ված գործ չէ (ՀՀ
ՎարչԴՕ 10-րդ հոդ. 2-րդ մա սի 3-րդ տար բե - Օ
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րակ), ուս տի այն են թա կա է վար չա կան դա -
տա րա նին։

2. Հայց վո րը և պա տաս խա նո ղը
ա) Վ-ն՝ իբրև ֆի զի կա կան անձ, կա րող է

վար չա կան դա տա րա նում լի նել հայց վոր
(ՎարչԴՕ 15-րդ հոդ. 1-ին տար բե րակ)։

բ) Օ-ն՝ իբրև պաշ տո նա տար անձ, կա րող
է վար չա կան դա տա րա նում հան դես գալ պա -
տաս խա նո ղի դե րում ( ՎարչԴՕ 16-րդ հոդ. 2-
րդ տար բե րակ)։

3. Դա տա վա րա կան ի րա վու նա կու թյունն
ու գոր ծու նա կու թյու նը

ա) Վ-ն՝ իբրև չա փա հաս ֆի զի կա կան անձ,
օժտ ված է դա տա վա րա կան ի րա վու նա կու թյամբ
( ՎարչԴՕ 4-րդ հոդ. 1-ին մա սի 1-ին նախ. 1-ին
տար բե րակ) և գոր ծու նա կու թյամբ ( ՎարչԴՕ 4-
րդ հոդ. 2-րդ մա սի 2-րդ նախ. 1-ին կետ)։

բ) Նույ նը վե րա բե րում է Օ-ին։
4. Սե փա կան ի րա վուն քի խախտ ման մա -

սին պնդու մը
Ըստ ՎարչԴՕ 3-րդ հոդ. 1-ին մա սի՝ Վ-ն  ի -

րա վունք ու նի դի մե լու վար չա կան դա տա րան,
ե թե կա րող է պնդել, որ վար չա կան ակ տով
խախտ վել են իր սուբ յեկ տիվ ի րա վունք նե րը։

ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄ։ Վար չա կան հայ ցի թույ -
լատ րե լիու թյան հա մար բա վա րար է, որ ի րա -
վուն քի խախ տու մը վար չա կան դա տա րա նին
հնա րա վոր թվա, այ սինքն` ի րա վուն քի խախ -
տու մը չպետք է ի սկզբա նե բա ցառ ված լի նի
(այս պես կոչ ված հնա րա վո րու թյան տե սու -
թյուն):2

Ու շադ րու թյուն: Այս տեղ պետք է ստու գել
հայց վո րի ի րա վուն քի խախտ ման սոսկ հնա -
րա վո րու թյու նը. արդ յոք հայց վո րի ի րա վունքն
իս կա պես խախտ վել է, ինչը ստուգ վում է հայ -
ցի հիմ նա վոր վա ծու թյան ներ քո (տես Բ կե տի
տակ):

Սույն գոր ծով հնա րա վոր չէ ի սկզբա նե
բա ցա ռել, որ Օ-ի գոր ծո ղու թյուն նե րը կա րող
են լի նել ոչ ի րա վա չափ, և այդ պատ ճա ռով
խախ տել Վ-ի հիմ նա կան ի րա վունք նե րը (կար -
ծիքն ա զա տո րեն ար տա հայ տե լու (ՀՀ Սահմ.
42-րդ հոդ. 1-ին մա սի 1-ին նախ.) և հա վաք նե -
րի ա զա տու թյան (ՀՀ Սահմ. 44-րդ հոդ. 1-ին
մաս) ի րա վուն քը):

II. Ճիշտ հայ ցա տե սա կը
Ճիշտ հայ ցա տե սա կը ո րո շե լու հա մար

պետք է պար զել, թե կոնկ րետ ինչ է հայ ցում
հայց վո րը դա տա րա նից։ Վ-ն ցան կա նում է, որ
դա տա րա նը ճա նա չի Օ-ի գոր ծո ղու թյուն նե րի
ոչ ի րա վա չափ լի նե լը։ Ըստ այդմ՝ ճիշտ հայ ցա -
տե սակ կա րող է լի նել ճա նաչ ման հայ ցը՝ հա -
մա ձայն ՀՀ ՎարչԴՕ 69-րդ հոդ. 1-ին մա սի,
քա նի որ ճա նաչ ման հայ ցով հայց վո րը պա -
հան ջում է ճա նա չել որևէ ի րա վա հա րա բե րու -
թյան առ կա յու թյու նը (պո զի տիվ ճա նաչ ման
հայց) կամ բա ցա կա յու թյու նը (նե գա տիվ ճա -
նաչ ման հայց)։

Դրա հա մար պետք է առ կա լի նի ի րա վա -
հա րա բե րու թյուն։ Ի րա վա հա րա բե րու թյու նը ՀՀ
ՎարչԴՕ 69-րդ հոդ. 1-ին մա սի ի մաս տով մի
ան ձի՝ հան րա յին ի րա վա նոր մի հի ման վրա
կոնկ րետ փաս տա կան հան գա մանք նե րից բխող
ի րա վա կան հա րա բե րու թյունն է մեկ այլ ան ձի
կամ մի ա ռար կա յի նկատ մամբ։

ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄ։ Ի րա վա հա րա բե րու թյու -
նը պի տի լի նի բա վա րար չա փով կոնկ րետ ու
վի ճե լի։ Ի րա վա հա րա բե րու թյու նը կոնկ րետ է,
երբ խոս քը մի ո րո շա կի դեպ քի նկատ մամբ մի
նոր մի կի րառ ման մա սին է։ Վե րա ցա կան ի րա -
վա կան հար ցե րը, ո րոնք ան մի ջա կա նո րեն ի -
րա վունք ներ ու պար տա կա նու թյուն ներ չեն ստեղ -
ծում, բա վա րար չեն կոնկ րետ ի րա վա հարա բե -
րու թյան առ կա յու թյան հա մար։

ՀՀ ՎարչԴՕ 69-րդ հոդ. 1-ին մա սը նե րա -
ռում է ոչ միայն ներ կա, այլ նաև անց յալ ու ա -
պա գա ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րը։ Անց յա լում
ի րեն սպա ռած իշ խա նա կան գոր ծո ղու թյու նը,
ո րը վար չա կան ակտ չէ, կա րող է լի նել ճա նաչ -
ման հայ ցի ա ռար կա, ե թե այն իր դա դա րու մից
հե տո ևս շա րու նա կում է ի րա վա կան ներ գոր -
ծու թյուն ու նե նալ։ Իսկ ե թե իշ խա նա կան գոր -
ծո ղու թյունն ակն կալ վում է ա պա գա յում, ա պա
գործ ու նենք այս պես կոչ ված կան խար գե լիչ
ճա նաչ ման հայ ցի հետ։

Ե թե պետք է ճա նա չել ի րեն սպա ռած վար -
չա կան ակ տի ոչ ի րա վա չա փու թյու նը, ա պա
կի րա ռե լի է ՀՀ ՎարչԴՕ 69-րդ հոդ. 3-րդ մա -
սը։

Վ-ի ու Ս-ի միջև առ կա է ճա նաչ ման են -
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թա կա ի րա վա հա րա բե րու թյուն։ Ան հան դուր -
ժո ղա կա նու թյան մա սին Օ-ի մե ղադ րան քը և
եր թու ղին մթնեց նե լը վե րա բե րում են Վ-ին և
շո շա փում են նրա հա վաք նե րի ա զա տու թյան
(ՀՀ Սահմ. 44-րդ հոդ. 1-ին մաս) և կար ծի քի ա -
զա տու թյան (ՀՀ Սահմ. 42-րդ հոդ. 1-ին մա սի
1-ին նախ.) հիմ նա կան ի րա վունք նե րը։ Օ-ի գոր -
ծո ղու թյուն ներն ի վի ճա կի էին հա վա քից հետ
պա հե լու պո տեն ցիալ մաս նա կից նե րին և ն վա -
զեց նե լու հա վա քի ազ դե ցու թյու նը։

III. Ճա նաչ ման հայ ցի թույ լատ րե լիու թյան
հա տուկ նա խա պայ ման նե րը

1. Ճա նաչ ման հայ ցի սուբ սի դիա րու թյու -
նը (լրա ցու ցիչ բնույ թը)

ՀՀ ՎարչԴՕ 69-րդ հոդ. 1-ին մա սի երկ -
րորդ կի սա նա խա դա սու թյան հա մա ձայն՝ վի -
ճարկ ման, պար տա վո րեց ման և գոր ծո ղու թյան
կա տար ման հայ ցերն ա ռաջ նու թյուն ու նեն ճա -
նաչ ման հայ ցի նկատ մամբ։ Սույն գոր ծով Վ-ն
չի կա րող իր ի րա վունք նե րը պաշտ պա նել այլ
հայ ցա տե սակ նե րի մի ջո ցով (ճա նաչ ման հայ ցի
սուբ սի դիա րու թյուն)։

ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄ։ Հայց վո րը պետք է ներ -
կա յաց նի ա ռա վել արդ յու նա վետ հայ ցա տե սա -
կը։ Վի ճարկ ման ու պար տա վո րեց ման հայ ցե -
րի վե րա բեր յալ դա տա կան վճիռ ներն ան մի ջա -
կա նո րեն փո փո խում են ի րա վա կան դրու թյու -
նը։ Գոր ծո ղու թյան կա տար ման հայ ցի վե րա -
բեր յալ դա տա կան վճի ռը հայց վո րին տա լիս է
հար կա դիր կա տար ման ծա ռա յու թյան մի ջո ցով
վճռով նա խա տես ված գոր ծո ղու թյու նը կամ ան -
գոր ծու թյու նը պա տաս խա նո ղին հար կադ րե լու
հնա րա վո րու թյուն։ Ճա նաչ ման հայ ցի վե րա -
բեր յալ վճի ռը, հա կա ռա կը, հար կա դիր կա տար -
ման են թա կա չէ։

Սուբ սի դիա րու թյան սկզբուն քից բա ցա ռու -
թյուն է ար վում միայն այն դեպ քում, երբ ճա -
նաչ ման հայ ցը բա ցա ռու թյան կար գով ա վե լի
ին տեն սիվ ի րա վա կան պաշտ պա նու թյուն է ե -
րաշ խա վո րում։

2. Ճա նաչ ման առն չու թյամբ ար դա րա ցի
շա հը

Այն կա րող է առ կա լի նել ի րա վա կան կամ
փաս տա ցի, մաս նա վո րա պես տնտե սա կան կամ
ոչ նյու թա կան տես քով, քա նի դեռ դա տա րա նի
վճիռն ի վի ճա կի է բա րե լա վե լու հայց վո րի ի -
րա վա կան դրու թյու նը։

Ե թե ճա նաչ ման են թա կա ի րա վա հա րա բե -
րու թյու նը անց յա լում է, ա պա ճա նաչ ման առն -
չու թյամբ հայց վո րի ար դա րա ցի շահն առ կա է,
ե թե ա ռանց ճա նաչ ման հայ ցի հնա րա վոր չի
լի նի ստա նալ արդ յու նա վետ դա տա կան պաշտ -
պա նու թյուն։ Արդ յու նա վետ դա տա կան պաշտ -
պա նու թյան ի րա վուն քը (ՀՀ Սահմ. 61-րդ հոդ.
1-ին մաս) պա հան ջում է, որ ան ձը կա րո ղա նա
դա տա կան կար գով ստու գել տալ ի րեն ծան -
րա բեռ նող իշ խա նա կան գոր ծո ղու թյուն նե րը։ Ե -
թե վի ճե լի են այն պի սի իշ խա նա կան գոր ծո ղու -
թյուն ներ, ո րոնք սո վո րա բար այն քան ա րագ
են ի րենց սպա ռում, որ, որ պես կա նոն, հնա -
րա վոր չէ դրանք են թար կել դա տա կան վե -
րահս կո ղու թյան, ա պա ճա նաչ ման առն չու թյամբ
ար դա րա ցի շա հի առ կա յու թյու նը պետք է ըն -
դու նել նաև անց յա լում գտնվող ի րա վա հա րա -
բե րու թյան առն չու թյամբ։

Հա վաք նե րի դեպ քում դրանց դեմ կո չերն
ար վում են սո վո րա բար դրանց սկսվե լուց կարճ
ժա մա նակ ա ռաջ, այն պես որ այդ կո չե րը, որ -
պես կա նոն, այն քան ա րագ են ի րենց սպա -
ռում, որ հնա րա վոր չէ ժա մա նա կին դի մել դա -
տա րան։ Այդ պես է նաև այս տեղ։ Ուս տի Վ-ն  ու -
նի ճա նաչ ման առն չու թյամբ ար դա րա ցի շահ։

3. Հայց ներ կա յաց նե լու ժամ կետ նե րը
Պո զի տիվ կամ նե գա տիվ ճա նաչ ման հայ -

ցի դեպ քում հայց վո րը պետք է հայ ցը ներ կա -
յաց նի 5 տար վա ըն թաց քում` ի րա վա հա րա բե -
րու թյան ծագ ման կամ դա դար ման պա հից ( -
ՎարչԴՕ 72-րդ հոդ. 1-ին մա սի 4-րդ կե տի «գ»
են թա կետ)։

Վ-ն հայց է ներ կա յաց րել Օ-ի դեմ հա վա քի
ժա մա նակ լույ սերն ան ջա տե լուց ե րեք շա բաթ
անց, ուս տի՝ ժա մա նա կին։

Մի ջանկ յալ արդ յուն քը
Վ-ի ճա նաչ ման հայ ցը թույ լատ րե լի է։
Բ. Հայ ցի հիմ նա վոր վա ծու թյու նը
Ճա նաչ ման հայ ցը հիմ նա վոր ված է, ե թե

Օ-ն հա կաի րա վա կան ե ղա նա կով մի ջամ տել է
Վ-ի ի րա վունք նե րին (Օ-ի կո չը, քա ղա քի շեն -
քե րի լույ սերն ան ջա տե լը)։

I. Հա կաի րա վա կան մի ջամ տու թյու նը Վ-
ի հա վաք նե րի ա զա տու թյան ի րա վուն քի
նկատ մամբ (ՀՀ Սահմ. 44-րդ հոդ. 1-ին մաս)

ՊԱՐԶԱԲԱՆՈՒՄ։ Հիմ նա կան ի րա վունք -
նե րի խախ տումն ստուգ վում է ե րեք քայ լով՝
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2. մի ջամ տու թյուն,
3. սահ մա նադ րաի րա վա կան ար դա րա ցում։
Իսկ սա նշա նա կում է, որ, նախ, պետք է

ճշտել են թադ րա բար խախտ ված հիմ նա կան ի -
րա վուն քի պաշտ պա նու թյան ո լոր տը (ո՞ւմ և ի՞նչ
ա րարք ներ է պաշտ պա նում կոնկ րետ հիմ նա -
կան ի րա վուն քը)։ Այ նու հետև պետք է պար զել`
առ կա՞ է պե տու թյան կող մից մի ջամ տու թյուն
խնդրո ա ռար կա հիմ նա կան ի րա վուն քի պաշտ -
պա նու թյան ո լոր տի նկատ մամբ, այն է՝ պե տու -
թյունն ար գե լե՞լ կամ սահ մա նա փա կե՞լ է ան ձի
ա զա տու թյու նը: Հար ցին դրա կան պա տաս խա -
նե լու դեպ քում եր րորդ քայ լով պետք է ստու գել`
արդ յոք պե տու թյու նը սահ մա նադ րաի րա վա կան
ար դա րա ցում ու նի իր մի ջամ տու թյան հա մար
այն է՝ Սահ մա նադ րու թյու նը թույ լատ րու՞մ է
կոնկ րետ հիմ նա կան ի րա վուն քի սահ մա նա փա -
կում, ի՞նչ պայ ման նե րով, ու պե տու թյու նը պահ -
պա նե՞լ է այդ պայ ման նե րը:3

1. Հա վաք նե րի ա զա տու թյան ի րա վուն քի
պաշտ պա նու թյան ո լոր տը

Այս հիմ նա կան ի րա վուն քի սուբ յեկտ է յու -
րա քանչ յուր ոք (պաշտ պա նու թյան անձ նա յին
ո լորտ), ուս տի նաև Վ-ն։ Պաշտ պա նու թյան ա -
ռար կա յա կան ո լոր տը նե րա ռում է ինչ պես մարդ -
կանց հա վաք վե լու ամ բողջ գոր ծըն թա ցը, այն -
պես էլ հա վա քը կազ մա կեր պելն ու ղե կա վա րե -
լը։ Օ-ի կո չը և հա վա քի եր թու ղին մթնեց նե լը
շո շա փում են հա վաք նե րի ա զա տու թյան ի րա -
վուն քի պաշտ պա նու թյան ո լոր տը։

2. Իշ խա նա կան մի ջամ տու թյու նը պաշտ -
պա նու թյան ո լոր տի նկատ մամբ

Մի ջամ տու թյու նը պե տու թյան կող մից հիմ -
նա կան ի րա վուն քով պաշտ պան վող ա զա տու -
թյան ցան կա ցած սահ մա նա փա կումն է (մի ջամ -
տու թյան մո դեռն հաս կա ցու թյուն)։ Գու ցե մի -
ջամ տու թյուն տե ղի չի ու նե ցել, քա նի որ Վ-ն,
չնա յած Օ-ի ակ ցիա յին, կա րո ղա ցել է անց կաց -
նել իր հա վա քը։ Բայց նաև սոսկ միջ նոր դա -
վոր ված փաս տա ցի սահ մա նա փա կում ներն են
դառ նում ար դա րաց ման կա րիք ու նե ցող մի -
ջամ տու թյուն ներ, ե թե դրանք կա տար վում են
նպա տա կա մետ ձևով և ա ռանձ նա պես ին -

տեն սիվ են։ Օ-ի կո չը և լույ սերն ան ջա տե լը
նպա տակ են հե տապն դում վա խեց նել Վ-ի բո -
ղո քի ցույ ցին մաս նակ ցե լու ցան կու թյուն ու նե -
ցող նե րին և իբր ուղ ղա միտ մարդ կանց շրջա -
նա կից դուրս թող նել նրանց, ո րոնք այ նուա մե -
նայ նիվ մաս նակ ցում են։ Ուս տի Օ-ն ն պա տա -
կա մետ ձևով ու ա ռանձ նա պես ծանրորեն մի -
ջամ տել է Վ-ի հա վաք նե րի ա զա տու թյան ի րա -
վուն քին։ Օ-ն հան դես է ե կել իբրև քա ղա քա -
պետ, ուս տի գոր ծել է իշ խա նա կան ե ղա նա կով։
Հետևա բար, մի ջամ տու թյունն առ կա է։

3. Մի ջամ տու թյան սահ մա նադ րաի րա -
վա կան ար դա րա ցու մը

Հ նա րա վոր է, որ մի ջամ տու թյունն ար դա -
րաց ված լի նի։ ՀՀ Սահ մա նադ րու թյու նը հա -
վաք նե րի ա զա տու թյու նը չի ե րաշ խա վո րում ան -
սահ մա նա փակ ձևով։ Այդ ի րա վուն քը կա րող է
սահ մա նա փակ վել օ րեն քով՝ ՀՀ Սահմ. 44-րդ
հոդ. 5-րդ մա սում թվարկ ված նպա տակ նե րով
(օ րեն քի ո րակ յալ վե րա պահ ման սկզբունք)։ 

ա) Օ-ի գոր ծո ղու թյուն նե րը լիա զո րող հա -
տուկ օ րենք գո յու թյուն չու նի։ Օ-ն՝ իբրև Ս հա -
մայն քի մար մին և դրա նով՝ իբրև գոր ծա դիր իշ -
խա նու թյան մի մաս, ՀՀ Սահմ. 3-րդ հոդ. 3-րդ
մա սի ու ժով սահ մա նա փակ ված է հիմ նա կան
ի րա վունք նե րով։ Ուս տի նա չի կա րող վկա յա -
կո չել ՀՀ Սահմ. 42-րդ հոդ. 1-ին մա սի 1-ին նա -
խա դա սու թյու նը՝ պնդե լով, թե օգտ վել է իր կար -
ծիքն ար տա հայ տե լու ա զա տու թյու նից։ Ե թե քա -
ղա քա ցին կա րող է հիմն վել կար ծի քի ա զա տու -
թյան իր հիմ նա կան ի րա վուն քի վրա, ա պա պե -
տու թյանն ար գել ված է իր քա ղա քա ցի նե րի ա -
ռաջ վկա յա կո չել այդ նույն կար ծի քի ա զա տու -
թյան ի րա վուն քը։

բ) Ե թե բա ցա կա յում են հա սա րակ օ րեն քի
լիա զո րող նոր մե րը, ա պա պե տու թյան տե ղե -
կատ վա կան գոր ծու նեու թյան հա մար սկզբուն -
քո րեն բա վա րար է հան րա յին խնդիր նե րի ի -
րա կա նա ցում հանձ նա րա րող նոր մը։

Ճա նաչ ված բան է, որ պե տու թյան կող մից
տե ղե կատ վա կան ու հա սա րա կու թյան հետ աշ -
խա տանքն անհ րա ժեշտ է ժո ղովր դա վա րա կան
հա սա րա կու թյու նում ընդ հա նուր հա մա ձայ նու -
թյու նը ե րաշ խա վո րե լու հա մար։ Նույ նը վե րա -
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բե րում է քա ղա քա պե տի հա մա պա տաս խան
գոր ծու նեու թյա նը։ Քա ղա քա պե տի պաշ տո նին՝
իբրև ընտր ված քա ղա քագ լխի, հա տուկ է հա -
ղոր դակ ցա կան լիա զո րու թյու նը (հա մե մա տե -
լի կա ռա վա րու թյան ան դամ նե րի հետ)։ Նա հա -
մայն քա յին ընտ րո վի պաշ տո նա տար անձ է և
հա մայն քի ամ բողջ վար չա կազ մի ղե կա վա րը։
Նա ընտր վում է քա ղա քա ցի նե րի կող մից ընդ -
հա նուր, ա զատ, հա վա սար, ան մի ջա կան ընտ -
րու թյուն նե րի մի ջո ցով, ուս տի նա հա մայն քի
վար չա կազ մը ղե կա վա րե լուն զու գա հեռ պետք
է ի րա կա նաց նի նաև ան մի ջա կան քա ղա քա -
կան գոր ծա ռույթ։ Իր այդ քա ղա քա կան գոր ծա -
ռույ թի հի ման վրա քա ղա քա պետն ի րա վա սու է
մաս նակ ցել տե ղա կան նշա նա կու թյան հար ցե -
րի վե րա բեր յալ քա ղա քա կան դիս կուր սին։

աա) Հան րա յին խնդիր նե րի ի րա կա նա -
ցում հանձ նա րա րող նորմ կա րող է լի նել միայն
ՀՀ Սահմ. 179-րդ հոդ. 1-ին մա սը։ Դրա նից
բխում է հա մայնք նե րի լիա զո րու թյու նը՝ լու ծե լու
հա մայն քա յին նշա նա կու թյան հան րա յին հար -
ցե րը՝ ան գամ ա ռանց հա տուկ օ րենսդ րա կան
լիա զո րող նոր մե րի առ կա յու թյան։ Հա մայն քա -
յին նշա նա կու թյան հան րա յին հար ցե րը, ըստ
ՀՀ Սահմ. 179-րդ հոդ. 1-ին մա սի, այն կա րիք -
ներն ու շա հերն են, ո րոնք ար մա տա վոր ված
են հա մայն քի ներ սում կամ ա ռանձ նա հա տուկ
կեր պով կապ ված են հա մայն քի հետ, այ սինքն՝
վե րա բե րում են հա մայն քի բնա կիչ նե րի հա մա -
տեղ կյան քին։ Այդ պատ ճա ռով հա մայն քա յին
պաշ տո նա տար ան ձի հայ տա րա րու թյուն նե րը
պետք է լի նեն տե ղա կան նշա նա կու թյան։

բբ) Օ-ն չ պետք է գե րա զան ցած լի նի հա -
մայն քա յին ի րա վա սու թյու նը, ո րով հետև հա -
մայն քը ՀՀ Սահմ. 179-րդ հոդ. 1-ին մա սի հի -
ման վրա ու նի ոչ թե ընդ հա նուր քա ղա քա -
կան, այլ միայն հա մայն քա յին-քա ղա քա կան
ման դատ։ Դրա հա մար և՛ Ս-ն՝ իբրև հա մայնք,
և՛ Օ-ն՝ իբրև հա մայն քի մար մին, պի տի ու նե -
նան հա մա պա տաս խան լիա զո րու թյուն։

Օ-ի հայ տա րա րու թյունն ան մի ջա կան կա -
պի մեջ է Վ-ի կող մից ի րա զեկ ված հա վա քի և
այդ մի ջո ցառ ման հետևում կանգ նած քա ղա -
քա կան խմբա վոր ման հետ։ Ընդ ո րում, քա ղա -
քա պե տը դի մում է իր հա մա քա ղա քա ցի նե րին։
Բա ցի այդ, քա ղա քա պե տի խոս քերն ա ռանձ -
նա հա տուկ տե ղա կան նշա նա կու թյուն են ձեռք
բե րում այն պատ ճա ռով, որ իբրև բո ղո քի ցույ -

ցի ու հա կա ցույ ցի վայր է ընտր վել Ս քա ղա քը։
գգ) Այ նուա մե նայ նիվ հան րա յին խնդիր -

ներ ի րա կա նաց նե լը սահ մա նա փակ է։
Հան րա յին խնդիր նե րի ի րա կա նա ցու մը

տա լիս է տե ղե կատ վա կան գոր ծու նեու թյան լիա -
զո րու թյուն միայն այդ խնդրի ի րա կա նաց ման
շրջա նա կում, ան գամ ե թե դրա նով կա րող են
շո շափ վել եր րորդ ան ձանց հիմ նա կան ի րա -
վունք նե րը։ Օ րեն քի վե րա պահ ման սկզբունքն
այս տեղ չի պա հան ջում օ րենսդ րի կող մից օ -
րեն քի մի ջո ցով հա տուկ լիա զո րում, բա ցա ռու -
թյամբ ե թե ձեռ նարկ վող մի ջո ցա ռումն իր նպա -
տա կով ու ներ գոր ծու թյամբ փո խա րի նում է այն -
պի սի պե տա կան մի ջո ցառ ման, ո րը կա րե լի է
ո րա կել իբրև ա վան դա կան ի մաս տով մի ջամ -
տու թյուն հիմ նա կան ի րա վունք նե րի նկատ մամբ։
Մի ջամ տու թյա նը փո խա րի նող այս պի սի ֆունկ -
ցիո նալ հա մար ժե քի ընտ րու թյան մի ջո ցով չի
կա րե լի շրջան ցել հա տուկ օ րենսդ րա կան լիա -
զոր ման անհ րա ժեշ տու թյու նը։

Օ-ի ձեռ նար կած մի ջո ցա ռում նե րը չպետք
է ի րենց ուժգ նու թյամբ հա վա սար վեն հիմ նա -
կան ի րա վունք նե րի նկատ մամբ նպա տա կա -
մետ մի ջամ տու թյան։

Լույ սե րը մա րե լու, քա ղա քա յին շեն քե րի լու -
սա վո րու թյունն ան ջա տե լու կո չը, ինչ պես նաև
հա կա ցույց անց կաց նե լու կո չը ո՛չ օբ յեկ տի վո -
րեն նպա տա կա մետ մի ջամ տում են Վ-ի հա -
վաք նե րի ա զա տու թյան ի րա վուն քին, ո՛չ էլ ներ -
գոր ծում են հիմ նա կան ի րա վունք նե րի նկատ -
մամբ կար գա վո րիչ մի ջամ տու թյուն։ Դրանք շո -
շա փում են Վ-ի հա վաք նե րի ա զա տու թյան ի -
րա վուն քը սոսկ կողմ նա կիո րեն այն քա նով, որ -
քա նով ի վի ճա կի են ազ դե լու դեռ չկողմ նո րոշ -
ված ան ձանց վրա բո ղո քի ցույ ցին մաս նակ ցե -
լու հար ցը ո րո շե լիս։

Քա նի որ Օ-ի կոչն իր ուժգ նու թյամբ չի
հա վա սար վում ա վան դա կան ի մաս տով մի ջամ -
տու թյան, ուս տի դրա հա մար օ րեն քի կա րիք
չկա։

գ) Այ նուա մե նայ նիվ քա ղա քա պետն ան -
սահ մա նա փակ կեր պով լիա զոր ված չէ պաշ -
տո նա կան հայ տա րա րու թյուն ներ ա նել տե ղա -
կան նշա նա կու թյան հար ցե րի վե րա բեր յալ։

աա) Օ-ն կա րող է խախ տած լի նել այն
պա հան ջը, որ պե տա կան մի ջո ցա ռում նե րը
պետք է քա ղա քա կա նա պես չե զոք լի նեն («չե -
զո քությ յան պա հանջ»)։
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(1) Վար չա րա րու թյան չե զո քու թյու նը ե -
րաշ խա վո րե լուն են ուղղ ված ՀՀ Վարչ ՀիմՕ՝
25-26-րդ հոդ ված նե րը։ Սա կայն այս տեղ չկա
վար չա կան վա րույթ ՀՀ Վարչ ՀիմՕ 2-րդ բաժ -
նի ի մաս տով։ Այդ պատ ճա ռով Օ-ն նշ ված օ -
րեն քով կաշ կանդ ված չէր իր կոչն ա նե լիս։

(2) Այ նու հետև ՀՀ Սահմ. 8-րդ հոդ վա ծի
2-րդ մա սից բխում է պե տու թյան չե զո քու թյան
պա հան ջը, ո րի նպա տա կը քա ղա քա կան կու -
սակ ցու թյուն նե րի հա վա սա րու թյու նը ե րաշ խա -
վո րելն է։ Այդ պա հան ջը գոր ծում է նաև հա -
մայն քի մա կար դա կում։ Չե զո քու թյան պա հան -
ջը ծա ռա յում է քա ղա քա կան կու սակ ցու թյուն -
նե րի հա վա սա րու թյան պաշտ պա նու թյա նը։ Հա -
կա ռա կը, քա ղա քա կան այն խմբա վո րում նե րի
դեպ քում, ո րոնք կազ մա կերպ ված չեն իբրև
քա ղա քա կան կու սակ ցու թյուն, չեն մաս նակ -
ցում քա ղա քա կան ընտ րու թյուն նե րին և որ պես
կա նոն ա վե լի նվազ կազ մա կեր պա կան մա կար -
դակ ու նեն, կու սակ ցու թյուն նե րի հետ հա մե մա -
տե լի շա հե րի դրու թյուն առ կա չէ։ Այդ պատ ճա -
ռով ոչ մի անհ րա ժեշ տու թյուն չկա չե զո քու թյան
պա հան ջը կի րա ռել նաև նման քա ղա քա կան
խմբա վո րում նե րի նկատ մամբ։

Քա նի որ Պ-ն սոսկ միու թյուն է և ոչ քա ղա -
քա կան կու սակ ցու թյուն, ուս տի ՀՀ Սահմ. 8-րդ
հոդ. 2-րդ մա սը կի րա ռե լի չէ։

բբ) Եվ, ի վեր ջո, պաշ տո նա կան հայ տա -
րա րու թյուն նե րը պետք է հա մա պա տաս խա նեն
ի րա վա կան պե տու թյան ընդ հա նուր սկզբունք -
նե րին։

(1) Դրանց թվին պատ կա նում է նախ կա -
մա յա կա նու թյան ար գել քը, ո րը պար տա վո րեց -
նում է ա նել միայն ա ռար կա յա կան հայ տա րա -
րու թյուն ներ («ա ռար կա յա կա նու թյան պա -
հանջ»):

Կա մա յա կա նու թյան ար գել քի սկզբուն քից
բխում է, որ գնա հա տո ղա կան դա տո ղու թյուն -
նե րը չպետք է հիմն վեն գոր ծի հետ կապ չու նե -
ցող նկա տա ռում նե րի վրա, այ սինքն՝ ըստ ող -
ջա միտ գնա հա տա կա նի, պետք է հիմն ված լի -
նեն էա պես ճիշտ կամ առն վազն գոր ծին վե րա -
բե րող և ըն դու նե լի գնա հատ ված փաս տե րի
վրա և չ պետք է անց նեն ա ռար կա յա կա նու թյան
սահ ման նե րը։

(2) Ժո ղովր դա վա րու թյան սկզբուն քը (ՀՀ
Սահմ. 1-ին հոդ վա ծի 2-րդ տար բե րակ) սահ -
մա նա փա կում է պե տա կան պաշ տոն յա նե րի՝

հրա պա րա կա յին հայ տա րա րու թյուն ներ ա նե լու
լիա զո րու թյու նը ա ռար կա յա կա նու թյան պա հան -
ջից ա վե լի։

Ա զա տո րեն հա սա րա կա կան կար ծիք ձևա -
վո րե լը ժո ղովր դա վա րա կան պե տա կան կար -
գի ար տա հայ տու թյունն է, որ տեղ ժո ղովր դի
կամ քի ձևա վո րումն ի րա կա նաց վում է ա զատ,
բաց, ա ռանց կա նո նա կար գում նե րի և սկզ բուն -
քո րեն «ա պա պե տա կան» ե ղա նա կով։ Ժո ղովր -
դա վա րա կան հա սա րա կար գում ժո ղովր դի կամ -
քի ձևա վոր ման գոր ծըն թա ցը պետք է ի րա -
կա նա նա ժո ղովր դից դե պի պե տա կան մար -
մին ներ, այլ ոչ թե հա կա ռակը՝ պե տա կան մար -
մին նե րից դե պի ժո ղո վուրդ ուղ ղու թյամբ։ Այդ
պատ ճա ռով պե տա կան պաշ տոն զբա ղեց նող
ան ձին ար գել ված է իր իշ խա նա կան գոր ծա -
ռույթ ներն ի րա կա նաց նե լիս ուղ ղոր դող ներ գոր -
ծու թյուն ու նե նալ ժո ղովր դի քա ղա քա կան կամ -
քի ձևա վոր ման պրո ցե սի վրա։

(3) Ա ռար կա յա կա նու թյան պա հան ջը և ժո -
ղովր դի կամ քի ա պա պե տա կան ձևա վոր ման
պա հան ջը միա սին են գոր ծում քա ղա քա կան
հար ցե րի վե րա բեր յալ պաշ տո նա կան հայ տա -
րա րու թյուն նե րի դեպ քում։

Ժո ղովր դա վա րու թյունն ապ րում է՝ ա ռար -
կա յա կան փաս տարկ ներ փո խա նա կե լով։ Նրա
նպա տա կը հան րա յին բա րօ րու թյան մա սին ող -
ջամ տու թյամբ ա ռաջ նորդ վող հգա տա րու թյունն
է։ Պաշ տո նա տար ան ձը, ո րը մաս նակ ցում է
քա ղա քա կան դիս կուր սին, պար տա վոր է իր
հայ տա րա րու թյուն ներն ա նել ող ջա միտ ու ա -
ռար կա յա կան դիս կուր սի չա փա նի շով։ Դա չի
բա ցա ռում սիմ վո լիկ ա րարք նե րի մի ջո ցով կար -
ծիք հայտ նե լը, բայց պա հան ջում է ռա ցիո նալ
փաս տարկ նե րի փո խա նա կում։ Բա ցի այդ, պաշ -
տո նա տար ան ձինք ի րա վունք չու նեն հան րա -
յին քննար կում նե րում մեր ժել այլ կար ծի քի
հետևորդ նե րին կամ նպա տա կադր ված ան վա -
նար կել նրանց, քա նի դեռ այդ ան ձանց դիր քո -
րո շում նե րը չեն անց նում բո լո րի հա մար գոր -
ծող ի րա վա կան սահ ման նե րը, այն է՝ չեն խախ -
տում քրեա կան օ րեն քը։

(ա) Վ-ի ցույ ցի եր թու ղու եր կան քով լույ սե -
րը մա րե լու մա սին Օ-ի կո չը և քա ղա քի կարևոր
շեն քե րի լու սա վո րու թյունն ան ջա տե լու վե րա -
բեր յալ նրա ցու ցու մը չեն հա մա պա տաս խա -
նում նշված պա հանջ նե րին։ Սիմ վո լիկ մթնե -
ցու մը ա ռար կա յորեն չի բա ցատ րում, թե ին չու
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են Վ-ի կազ մա կեր պած հա վա քի ժա մա նակ ար -
տա հայտ վող դիր քո րո շում ներն ար ժա նի քննա -
դա տու թյան։ Պե տու թյան կող մից նե գա տիվ սիմ -
վո լը սոսկ դա տա պար տում է հա վա քի քա ղա -
քա կան նպա տակ նե րը։ Այն հե ռա նում է ռա -
ցիո նալ ու ա ռար կա յա կան դիս կուր սի մա կար -
դա կից և մեր ժում է Վ-ին ու նրա հա վա քի մաս -
նա կից նե րին, թեև չկան հիմ քեր են թադ րե լու,
թե հա վա քի ժա մա նակ ար վե լու են ար գել ված
ար տա հայ տու թյուն ներ, կամ հա վաքն ամ բող -
ջու թյամբ ու նի հա կա սահ մա նադ րա կան ուղղ -
վա ծու թյուն։

(բ) Խա ղաղ հա կա ցույց անց կաց նե լու կո -
չը նույն պես խախ տում է ա ռար կա յա կա նու թյան
պա հան ջը։

Կո չը նպա տակ է հե տապն դում թու լաց նել
Վ-ի հա վա քի ազ դե ցու թյու նը և ու ժե ղաց նել հա -
կա ցույ ցը։ Այն ան թույ լատ րե լիո րեն մի ջամ տում
է քա ղա քա կան կար ծիք նե րի մրցակ ցու թյա նը և
ուղ ղոր դող ազ դե ցու թյուն է գոր ծում քա ղա քա -
ցի նե րի կող մից ի րենց հիմ նա կան ի րա վունք -
նե րի ի րա կա նաց ման վրա։ Հա կա դիր խա ղաղ
հա վաք նե րի մրցակ ցու թյու նը պետք է, սա կայն,
տե ղի ու նե նա բնակ չու թյան կար ծի քի ձևա վոր -

ման շրջա նա կում և չ պետք է են թարկ վի պե -
տա կան ներ գոր ծու թյան։

Օ-ի կո չը և քա ղա քա յին շեն քե րը մթնեց -
նելն անց նում են ի րա վա կան պե տու թյան
սկզբուն քին հա մա պա տաս խա նող վար քի սահ -
ման նե րը։ Այդ պատ ճա ռով Օ-ն հա կաի րա վա -
կան ե ղա նա կով մի ջամ տել է Վ-ի հա վաք նե րի
ա զա տու թյա նը։

II. Հա կաի րա վա կան մի ջամ տու թյու նը Վ-
ի կար ծի քի ա զա տու թյան ի րա վուն քի նկատ -
մամբ (ՀՀ Սահմ. 42-րդ հոդ. 1-ին մա սի 1-ին
նախ.)

Նույն հիմ նա վո րում նե րով Օ-ն մի ջամ տել է
նաև Վ-ի կար ծի քի ա զա տու թյա նը (ՀՀ Սահմ.
42-րդ հոդ. 1-ին մա սի 1-ին նախ.), ո րով հետև
Օ-ի կո չը և մթ նեց նե լը կապ ված են հենց այն
կար ծիք նե րի հետ, ո րոնք պի տի ար տա հայտ -
վեին հա վա քի ժա մա նակ։

Մի ջանկ յալ արդ յուն քը
Ճա նաչ ման են թա կա ի րա վա հա րա բե րու -

թյունն առ կա է։ Վ-ի հայ ցը հիմ նա վոր ված է։
ՎԵՐՋՆԱԿԱՆ ԱՐԴՅՈՒՆՔԸ
Վար չա կան դա տա րա նը կբա վա րա րի Վ-ի
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Պոռնկությամբ զբաղվելու համար վարչա-
կան պատասխանատվության կիրառման և
պատասխանատվությունից ազատելու խնդիր-
ները Հայաստանի Հանրապետությունում գրե-
թե հետազոտված չեն, որի տրամաբանական
հետևանքն է իրավակիրառ պրակտիկայում հա-
մապատասխան բարդությունների առաջացու-
մը: Սույն հետազոտության արդյունքում բացա-
հայտվել են վերը նշված իրավախախտման հա-
մար վարչական պատասխանատվության հատ-
կանիշները, մեկնաբանվել են պատասխանա-
տվությունը ծանրացնող, մեղմացնող հանգա-
մանքները և պատասխանատվությունից ազա-
տելու հիմքերը՝ պոռնկությամբ զբաղվելու դեպ-
քերի նկատմամբ կիրառելիության տեսանկյու-
նից: 

Պոռնկությամբ զբաղվելու համար վարչա-
կան պատասխանատվությունը բնորոշվում է
ստորև թվարկվող առաձնահատկություններով.

1. Պատասխանատվության հիմքը
Քննարկվող վարչական իրավախախտման

հիմքը սուբյեկտի ոչ իրավաչափ վարքագծի
դրսևորումն է` պոռնկությամբ զբաղվելը: Արար-
քին իրավաբանական գնահատական պետք է
տրվի՝ Վարչական իրավախախտումների վե-
րաբերյալ Հայաստանի Հանրապետության օ-
րենսգրքի (այսուհետ՝ Օրենսգիրք) 1791 հոդվա-
ծի դրույթներին համապատասխան: Հոդվածի
1-ին մա սի դիսպոզի ցիան պարզ է. բո վան դա -
կում է միայն ի րա վախախտման անվանու մը,
ին չի արդ յուն քում մաս նա գի տա կան գրա կա -
նու թյան մեջ պոռն կու թյամբ զբաղվե լու հատ -
կա նիշ նե րի բա ցահայտման և ի րա վա կի րառ
պրակ տի կա յում այդ ի րավախախտման ո րակ -

ման միաս նա կան մո տե ցում չի ցու ցաբե ր վում:
Մեր կողմից ձևակերպվել են մատնանշված
խնդրի լուծմանն ուղղված առաջարկություն-
ներ1, որոնց տեսանկյունից արարքը որպես
պոռնկությամբ զբաղվել որակելու համար անհ-
րաժեշտ է հավաստել հետևյալ հատկանիշնե-
րի առկայությունը՝ նույն կամ հա կա ռակ սե ռի
ներ կա յա ցու ցիչ նե րին պար բե րա բար, ան կա -
նոն, կա մա վոր սե ռա կան բնույ թի ծա ռա յու թյուն -
ներ մա տու ցե լը (այդ թվում՝ տե ղե կա տվա կան
տեխ նո լո գիա նե րի և հե ռա հա ղոր դակ ցու թյան
մի ջոց նե րով) նա խա պես պայ մա նա վոր ված նյու -
թա կան բնույ թի վար ձա տրու թյուն ստա նա լու
նպա տա կով:

2. Վարչական պատասխանատվության
ենթարկող սուբյեկտը

Վարչական իրավախախտումների վերա-
բերյալ գործերի ենթակայությունը սահմանված
է Օրենսգրքի 17-րդ գլխում: Օրենսգրքի 224-րդ
հոդվածի 1-ին մասի դրույթների վերլուծությու-
նից բխում է, որ պոռնկությամբ զբաղվելու հա-
մար չափահասներին վարչական պատասխա-
նատվության ենթարկում է Հայաստանի Հան-
րապետության ոստիկանությունը:

3. Վարչական պատասխանատվության
ենթակա սուբյեկտները

Օրենսգրքի 12-րդ հոդվածը սահմանում է,
որ վարչական պատասխանատվության ենթա-
կա են այն անձինք, որոնց տասնվեց տարին
լրացել է մինչև վարչական իրավախախտում
կատարելու պահը: Նշվածից ելնելով՝ պոռնկու-
թյամբ զբաղվելու համար պատասխանատվու-
թյան են կանչվում ոչ իրավաչափ վարքագիծ
դրսևորած տասնվեց տարին լրացած անձինք: 
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դատավարության ամբիոնի պետ,
իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ
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Մեր կողմից կա տար ված հետազոտության
ար դյուն քում բացահայտվեց պոռնկությամբ
զբաղվելու համար 16-18 տա րե կան ան չափա-
հասներին պա տաս խա նա տվու թյան են թար կե -
լու հարցում իրավական խոչընդոտի առկայու-
թյուն: Օ րենս գրքի 13-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝
տասնվեցից մինչև տասնութ տարեկան հասա-
կում վարչական իրավախախտումներ կատա-
րած անձանց նկատմամբ կիրառվում են անչա-
փահասների գործերի հանձնաժողովների կա-
նոնադրությամբ նախատեսված միջոցները:
Խնդիրն այն է, որ հի շա տակ ված հանձ նա ժո -
ղով նե րը վա ղուց գոյություն չունեն, այդ
պատճառով էլ 16-18 տարեկան անչափահասի
կողմից պոռնկությամբ զբաղվելու դեպք հայտ-
նաբերելիս ոս տի կա նու թյան ծա ռա յող նե րը գործ -
նա կա նում կազ մում են վարչական իրավա-
խախտման վերաբերյալ հա մա պա տաս խան
նյու թե րը, դրանք ու ղար կում տե ղա կան ինք նա -
կա ռա վար ման մարմ նի՝ ըն տա նի քի, կա նանց և
ե րե խա նե րի պաշտ պա նու թյան ստո րա բա ժա -
նում: Մինչ դեռ համապատասխան իրավական
հիմքերի վերլուծության արդյունքում պարզ է
դառնում, որ տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման
մար մին նե րի վերոհիշյալ ստո րա բա ժա նում նե -
րը վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան մի ջոց -
ներ կի րա ռե լու լիազորություն չունեն: 

16-18 տա րե կան ան ձանց վար չա կան պա -
տաս խա նատ վու թյան են թար կե լու ի րա վա կան
խո չըն դո տի վե րաց ման խնդի րը լուծելու հա-
մար առա ջար կում ենք.

1. Օ րենսգր քի 13-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա -
սում և 221-րդ հոդ վա ծում (այս դեպքում որպես
բացառություն՝ 182-րդ հոդվածին զուգահեռ)
վկա յա կո չել նաև 1791 հոդ վա ծը, ին չով ոս տի -
կա նու թյու նը հնա րա վո րու թյուն կու նե նա խախ -
տում կա տա րե լու դեպ քում պա տաս խա նատ -
վու թյան են թար կել նաև 16-18 տա րե կան ան -
ձանց, կամ՝

2. տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար -
մին նե րի՝ ըն տա նի քի, կա նանց և ե րե խա նե րի
պաշտ պա նու թյան ստո րա բա ժա նում նե րի հա -
մար նա խա տե սել 16-18 տա րե կան ան չա փա -
հաս նե րին վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան

են թար կե լու լիա զո րու թյուն: Այս տարբերակով
խնդրի լուծման համար անհրաժեշտ են.

1) Օրենսգրքի 13-րդ հոդվածի 1-ին մասը
շարադրել հետևյալ խմբագրությամբ. «Տասն-
վեցից տասնութ տարեկան հասակում վարչա-
կան իրավախախտումներ (բացառությամբ սույն
օրենսգրքի 182-րդ հոդվածով նախատեսված
իրավախախտումից) կատարած անձինք պա-
տասխանատվության ենթարկվում են Հայաս-
տանի Հանրապետության տեղական ինքնա-
կառավարման մարմինների՝ ըն տա նի քի, կա -
նանց և ե րե խա նե րի պաշտ պա նու թյան ստո -
րա բա ժա նում նե րի կողմից:», 

2) ուժը կորցրած ճանաչել Օրենսգրքի 13-
րդ հոդվածի 2-րդ և 3-րդ մասերը, 221-րդ հոդ-
վածը,

3) Օրենսգրքի 219-րդ1 հոդվածը լրացնել
4-րդ մասով. «Տեղական ինքնակառավարման
մարմինները քննում են տասնվեցից տասնութ
տարեկան անձանց կողմից կատարված վար-
չական իրավախախտումների վերաբերյալ գոր-
ծերը, բացառությամբ սույն օրենսգրքի 182-րդ
հոդվածով նախատեսված իրավախախտում-
ից:»2:

4. Պատասխանատվության դրսևորման
ձևը

Պոռնկությամբ զբաղվելու համար վարչա-
կան պատասխանատվու թյունը դրսևոր վում է
միայն տուգանքի ձևով տույժի նշանակմամբ,
քանի որ հիշատակված հոդվածի սանկցիանե-
րում վարչական տույժի այլ տեսակներ նախա-
տեսված չեն:

Իրավախախտումների, այդ թվում՝ պոռն-
կությամբ զբաղվելու համար վարչական տույ-
ժը նշանակվում է օրենքով սահմանված խնդիր-
ները լուծելու նպատակով՝ այսպես՝ Օրենսգրքի
22-րդ հոդ վա ծի դրույթ նե րի վեր լու ծու թյու նից
բխում է, որ վարչական տույժ նշանակելը հե-
տապնդում է երկու նպատակ` դաս տիա րակ չա -
կան և կան խար գե լիչ: Դաստիարակչական
նպատակը դրսևորվում է վարչական իրավա-
խախտում կատարած անձին` օրենքները պահ-
պանելու, համակեցության կանոնները հարգե-
լու ոգով դաստիարակելով, իսկ կանխարգելիչ
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2 Օրենսգրքի 182-րդ հոդվածով նախատեսված իրավախախտման (ոս տի կա նության զորքերի զին ծա ռա յողի կամ
ոստիկանության ծառա յո ղի օրի նական պահանջը չկատարելը) վերաբերյալ գործը քննում է վար չական դատարանը,
իսկ նյութերը, որպես կանոն, նախա պատ րաս տում է ոստիկանությունը:



նպատակը՝ նոր իրավախախտումների կատա-
րումը կանխելով ինչպես իրավախախտողի,
այնպես էլ այլ անձանց կողմից: 

Վարչական տույժ նշանակելու ընդհանուր
կանոնները սահմանված են Օրենսգրքի 32-րդ
հոդվածով: Վարչական տույժ նշանակվում է
կատարված վարչական իրավախախտման հա-
մար պատասխանատվություն նախատեսող
նորմատիվ ակտի շրջանակներում` հաշվի առ-
նելով իրավախախտման բնույթը, խախտողի
անձը, նրա մեղքի աստիճանը, գույքային դրու-
թյունը, պատասխանատվությունը ծանրացնող
և մեղմացնող հանգամանքները: Պոռնկությամբ
զբաղվելու համար վարչական տույժ նշանակե-
լիս թվարկված հանգամանքները հնարավոր
չէ հաշվի առնել, քանի որ հիշատակված իրա-
վախախտման համար պատասխանատվություն
սահմանող նորմերի սանկցիաները բացարձակ
որոշակի են: Այս խնդրի լուծման նպատակով
մեր կողմից ձևավորվել է պոռն կու թյամբ զբաղ -
վե լու հա մար պա տաս խա նա տվու թյուն սահ մա -
նող հոդ վա ծի բա ցար ձակ ո րո շա կի սանկ ցիա -
նե րը հա րա բե րա կան ո րո շա կի կամ այլընտրան-
քային սանկ ցիա նե րով փոփոխելու առաջար-
կություն3:

Օրենքը սահմանում է, որ մեկ վարչական
իրավախախտման համար կարող է նշանակ-
վել հիմնական կամ հիմնական ու լրացուցիչ
տույժ: Պոռնկությամբ զբաղվելու համար լրա-
ցուցիչ տույժ սահմանված չէ: 

Մեկ անձի կողմից երկու կամ ավելի զան-
ցանք կատարելու դեպքում տույժ նշանակվում
է յուրաքանչյուր խախտման համար առանձին-
ա ռան ձին:

Վարչական տույժ նշանակելու ժամկետնե-
րը սահմանված են Օրենսգրքի 37-րդ հոդվա-
ծով, որի վերլուծության արդյունքում հանգում
ենք եզրակացության՝ պոռնկությամբ զբաղվե-
լու դեպքում վարչական տույժը կարող է նշա-
նակվել իրավախախտումը կատարվելու օրից
ոչ ուշ, քան երկու ամսվա ընթացքում: Բա ցա -
ռու թյուն են ք րեական գործի հարուցումը մեր-
ժելու կամ քրեական գործը կարճելու դեպքերը,
երբ խախտողի արարքում առկա են պոռնկու-
թյամբ զբաղվելու նշաններ: Այս դեպքում, տույժ

կարող է նշանակվել քրեական գործի հարու-
ցումը մերժելու կամ այն կարճելու մասին որո-
շում կայացվելու օրից ոչ ուշ, քան մեկ ամսվա
ընթացքում: 

Ելնելով վերոգրյալ հատկանիշների բովան-
դակությունից՝ պոռնկությամբ զբաղվելու հա-
մար վարչական պատասխանատվությունը կա-
րելի է բնորոշել որպես իրավասու մարմնի պաշ-
տոնատար անձի կողմից օրենքով սահման-
ված հիմքերով և կարգով գույքային բնույթի
սահմնափակումներ առաջացնող վարչական
տույժի կիրառում այդ իրավախախտումը կա-
տարած անձանց նկատմամբ:

Հաջորդ կարևոր խնդիրը, որին անհրա-
ժեշտ ենք համարում անդրադառնալ, պատաս-
խանատվությունը մեղմացնող և ծանրացնող
հանգամանքների մեկնաբանումն ու կիրառ-
ման շրջանակի կանխորոշումն է: Իհարկե,
Օրենսգրքի 33-րդ և 34-րդ հոդվածներում սահ-
մանված մեղմացնող և ծանրացնող ոչ բոլոր
հանգամանքներն են կիրառելի պոռնկությամբ
զբաղվելու համար պատասխանատվությունն
իրագործելիս: Մեր կարծիքով, որպես մեղմաց-
նող հանգամանք կարող են դիտարկվել՝

1. մեղավորի անկեղծ զղջումը, որի պարա-
գայում իրավախախտն իր վարքագծով ապա-
ցուցում է կատարվածի համար զղջալը. կամո-
վին ներկայանում է վարույթ իրականացնող
մարմին, ակտիվորեն աջակցում է գործի հան-
գամանքների բացահայտմանը և այլն:

2. Իրավախախտման վնասակար հե -
տևանքները մեղավորի կողմից կանխելը, պատ-
ճառած վնասը կամավոր հատուցելը կամ վե-
րացնելը, օրինակ՝ մարմնավաճառը պահան-
ջում է հաճախորդին օգտագործել պահպա-
նակ, ինչով կանխում է իր մոտ առկա սնկային
հիվանդության փոխանցումը նրան, կամ մարմ-
նավաճառը հատուցում է իր կողմից հաճա-
խորդին փոխանցված այն սեռավարակի բուժ-
ման ծախսերը, որի առկայության մասին մինչ
սեռական ծառայություն մատուցելը չի իմացել:

3. Իրավախախտում կատարելն անձնա-
կան կամ ընտանեկան ծանր հանգամանքների
զուգադիպությամբ (իրավախախտի կամ նրա
մերձավորների ծանր հիվանդությունը և այլն):
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4. Իրավախախտում կատարելն անչափա-
հասի կողմից, այսինքն՝ մինչև պոռնկությամբ
զբաղվելու պահը պետք է լրացած լինի անձի
տասնվեց տարին, սակայն լրացած չլինի տաս-
նութ տարին:

5. Իրավախախտում կատարելը հղի կնոջ
կամ մինչև մեկ տարեկան երեխա ունեցող կնոջ
կողմից:

Օրենսգրքով սահմանված մյուս մեղմաց-
նող հանգամանքը՝ իրավախախտում կատա-
րելը հոգեկան խիստ հուզմունքի ազդեցության
տակ պոռնկությամբ զբաղվելու գնահատման
վերաբերությամբ տրամաբանորեն կիրառելի
չէ:

Օրենսգրքի հոդված 33-ի 2-րդ մասը սահ-
մանում է, որ օրենսդրությամբ կարող են նա-
խատեսվել նաև վարչական իրավախախտման
համար պատասխանատվությունը մեղմացնող
այլ հանգամանքներ: Բացի այդ, պոռնկությամբ
զբաղվելու վերաբերյալ գործի վարույթ իրա-
կանացնող մարմինը որպես մեղմացուցիչ կա-
րող է դիտել նաև օրենքով չնախատեսված
հանգամանքներ:

Որպես ծանրացնող հանգամանք կարող
են դիտարկվել՝

1. իրավախախտում կատարելը նախկի-
նում հանցագործություն կատարած անձի կող-
մից, այսինքն՝ պոռնկությամբ զբաղվում է անց-
յալում կատարված հանցանքի համար դատ-
վածություն ունեցող անձը:

2. Անչափահասին իրավախախտման մեջ
ներգրավելը, այսինքն՝ պոռնկությամբ զբաղ-
վելուն ընդգրկվում է տասնութ տարեկան չդար-
ձած անձ, ընդ որում՝ պետք է բացակայեն Հա-
յաստանի Հանրապետության քրեական օ-
րենսգրքի 261-րդ և 262-րդ հոդվածներով նա-
խատեսված հանցագործությունների հատկա-
նիշները:

3. Իրավախախտումը խմբի՝ տասնվեց տա-
րին լրացած երկու կամ ավելի ֆիզիկական մեղ-
սունակ անձանց կողմից կատարվելը, ընդ ո-
րում, կարծում ենք, որ խումբը առկա կլինի, ե-
թե երկու կամ ավելի անձինք վճարի դիմաց
մատուցեն սեռական բնույթի ծառայություններ:

Օրենսգրքով սահմանված մյուս ծանրաց-

նող հանգամանքները պոռնկությամբ զբաղվե-
լու գնահատման վերաբերությամբ կիրառելի
չեն հետևյալ հիմնավորումներով՝

1. հակաիրավական վարքագիծը շարունա-
կելը, չնայած այն դադարեցնելու մասին լիա-
զորված անձի պահանջին, որպես ծանրացնող
հանգամանք չի կարող գնահատվել, քանի որ
այս հանգամանքն առկա է միայն այն դեպքե-
րում, երբ իրավասու պաշտոնատար անձը պա-
հանջում է խախտողից ավարտին չհասցնել
սկսված վարչական իրավախախտումը, սա-
կայն նա չի ենթարկվում նշված անձի օրինա-
կան պահանջին, իսկ պոռնկությամբ զբաղվելը
պետք է ավարտված համարվի սեռական բնույ-
թի ծառայությունը մատուցելու պահից: 

2. Մեկ տարվա ընթացքում կրկին նման ի-
րավախախտում կատարելը, որի համար անձն
արդեն ենթարկվել է վարչական տույժի, որ-
պես ծանրացնող հանգամանք չի կարող գնա-
հատվել, քանի որ այստեղ խոսքը միաբնույթ
զանցանքների կրկնակիության մասին է, և
պոռնկությամբ զբաղվելուն համապատասխան
միաբնույթ զանցանք օրենքով նախատեսված
չէ (այսպես՝ հասարակական կարգի դեմ ոտնձ-
գող ցանկացած խախտման կատարման պա-
րագայում դժվար թե պոռնկությամբ զբաղվելը
դիտարկվի որպես ծանրացնող հանգամանք
կամ հակառակը)4:

3. Իրավախախտումը տարերային աղետի
պայմաններում կամ այլ արտակարգ հանգա-
մանքներում կատարելը որպես ծանրացնող
հանգամանք չի կարող գնահատվել, քանի որ
անձն ընդհանրապես կատարում է վարչական
իրավախախտում` օգտվելով ստեղծված բացա-
սական իրադրությունից (երկրաշարժ, ջրհեղեղ
և այլն):

4. Իրավախախտումը հարբած վիճակում՝
սովորական (ֆիզիոլոգիական) հարբածության
(անձի օրգանիզմի ֆիզիոլոգիական վիճակն
ալկոհոլի, թմրամիջոցների կամ թմրեցնող այլ
նյութերի օգտագործման հետևանքով) վիճա-
կում կատարելը ևս չի կարող գնահատվել որ-
պես ծանրացնող հանգամանք, քանի որ բա-
ցակայում է պոռնկությամբ զբաղվելու և հար-
բածության միջև անմիջական կապը: Օ
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4 Մեկ տարվա ընթացքում կրկին նույն իրավախախտում կատարելը, որի համար անձն արդեն ենթարկվել է վար չա -
կան տույժի՝ ըստ Օրենսգրքի 1791 հոդվածի 2-րդ մասի, դիտվում է որպես տվյալ զանցանքի որակյալ տեսակ:



Ինչ վերաբերում է վարչական պատաս-
խանատվությունից ազատելու ինստիտու-
տին, ապա պետք է նկատի ունենալ, որ վար-
չական պատասխանատվության ենթարկելու և
դրանից ազատելու հարց չի կարող առաջա-
նալ, եթե կատարված արարքում իրավախախտ-
ման հատկանիշները բացակայում են կամ ա-
րարքը կատարվել է անհրաժեշտ պաշտպա-
նության կամ ծայրահեղ անհրաժեշտության
պայմաններում (պոռնկությամբ զբաղվելու դեպ-
քում այս հանգամանքները տրամաբանորեն
բացառված են), ինչպես նաև վարչական պա-
տասխանատվությունից ազատելու ինստիտու-
տը չի կարող կիրառվել, եթե չի ապացուցվել
անձի կողմից իրավախախտում կատարելու
փաստը: Հետևաբար, վարչական պատասխա-
նատվությունից ազատելն իրավասու մարմնի
(պաշտոնատար անձ) որոշումն է վարչական
իրավախախտման հատկանիշներ պարունա-
կող արարք կատարած անձի նկատմամբ վար-
չական տույժ չկիրառելու վերաբերյալ:

Օրենսգիրքը նախատեսում է վարչական
պատասխանատվությունից ազատելու ստորև
թվարկված տեսակները:

1. Վարչական իրավախախտման վերա-
բերյալ նյութերն ընկերական դատարանի, հա-
սարակական կազմակերպության կամ աշխա-
տավորական կոլեկտիվի քննությանը հանձնե-
լը: 

Այս տեսակն ամրագրված է Օրենսգրքի
20-րդ հոդվածում, որը հնարավորություն է ըն-
ձեռում անձին ազատել պատասխանատվու-
թյունից և նյութերն ուղարկել վերոհիշյալ սուբ-
յեկտներին, եթե հաշվի առնելով կատարված
իրավախախտման բնույթը և իրավախախտի
անձը՝ նպատակահարմար է նրա նկատմամբ
կիրառել հասարակական ներգործության մի-
ջոց: Ընդ որում, հիշատակված իրավակարգա-
վորմանը համաձայն՝ 126-րդ, 159-րդ, 175-177-
րդ հոդվածներով նախատեսված արարքները
կատարած և պատասխանատվությունից նշված
հանգամանքերով ազատված անձանց վերա-
բերյալ նյութերը կարող են հանձնվել նաև ձեռ-
նարկությունում, հիմնարկում, կազմակերպու-
թյունում և դրանց կառուցվածքային ստորա-
բաժանումներում ստեղծված հարբեցողության
դեմ պայքարի հանձնաժողովի քննությանը: 53-
րդ, 126-րդ, 165-րդ, 175-177-րդ հոդվածներով

նախատեսված խախտումներ կատարած ան-
ձանց նկատմամբ կիրառված հասարակական
ներգործության միջոցների մասին վարչակազ-
մը, հիշատակված հանձնաժողովը և մյուս սուբ-
յեկտները պարտավոր են նյութերը ստանալու
օրից սկսած տասնօրյա ժամկետում հայտնել
դրանք ուղարկող մարմնին (պաշտոնատար
անձ):

Իրավակիրառ պրակտիկայում այս հիմքով
առհասարակ պատասխանատվությունից ազա-
տելու ինստիտուտը չի իրագործվում, նորմը
թեև ձևականորեն գործում է, սակայն այն, ըստ
էության, հնացած է, վերը հիշատակված պա-
տասխանատվություն կիրառող սուբյեկտները
գոյություն չունեն:

2. Վարչական պատասխանատվությունից
ազատելու հաջորդ տեսակը նախատեսված է
Օրենսգրքի 21-րդ հոդվածով, ըստ որի՝ «Եթե
կատարված վարչական իրավախախտումը
նվազ նշանակություն ունի, գործը վճռելու հա-
մար լիազորված մարմինը (պաշտոնատար ան-
ձը) կարող է խախտողին ազատել վարչական
պատասխանատվությունից և բավարարվել բա-
նավոր դիտողությամբ»: 

Հայրենական վարչական օրենսդրության
մեջ «նվազ նշանակություն» հասկացությունը
չի մեկնաբանվում: Ռուսաստանի Դաշնության
Գերագույն դատարանի պլենումի 19.12.2013
թվականի N 40 որոշման 21-րդ կետի համա-
ձայն՝ նվազ նշանակություն ունեցող իրավա-
խախտում է համարվում այն գործողությունը
կամ անգործությունը, որը թեև ձևականորեն
պարունակում է վարչական իրավախախտման
կազմ, սակայն հաշվի առնելով կատարված ի-
րավախախտման բնույթը և իրավախախտի
դերը, վնասի չափը և առաջացած հետևանք-
ների ծանրությունը՝ էական վնաս չի պատճա-
ռել պաշտպանվող հասարական հարաբերու-
թյուններին: Հիմք ընդունելով վերոգրյալը՝ կար-
ծում ենք, որ այս հիմքով պոռնկությամբ զբաղ-
վող անձը չի կարող ազատվել պատասխանա-
տվությունից:

3. Վարչական պատասխանատվությունից
ազատվելու յուրահատուկ տեսակ է նախատե-
սում Օրենսգրքի հոդված 21.1-ը, որն ամրագ-
րում է. «Մարդկանց թրաֆիքինգի կամ շահա-
գործման ենթարկված անձն ազատվում է այն
իրավախախտման համար վարչական պատաս-
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խանատվությունից, որը կատարել է հարկադ-
րաբար` իր նկատմամբ իրականացված մարդ-
կանց թրաֆիքինգի կամ շահագործման ըն-
թացքում»: Այս հիմքով անձն ազատվում է
քննարկվող զանցանքը կատարելու համար պա-
տասխանատվությունից:

4. Վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյու նից
ա զա տե լու հաջորդ տե սակն ամրագրված է Օ-
րենսգրքի 21.2-րդ հոդվածով: Այն սահ մա նում
է. «Վարչական իրավախախտում կատարած
անձը Ազգային ժողովի կողմից ընդունված հա-
մաներման մասին օրենքով կարող է լրիվ կամ
մասնակիորեն ազատվել վարչական պատաս-
խանատվությունից, իսկ վարչական տույժի են-
թարկված անձը կարող է լրիվ կամ մասնակիո-
րեն ազատվել ինչպես հիմնական, այնպես էլ

լրացուցիչ վարչական տույժից»: Այս հիմքով
ևս անձը կարող է ազատվել քննարկվող զան-
ցանքը կատարելու համար պատասխանատվու-
թյունից:

Ամփոփելով վերոգրյալը՝ նշենք, որ մեր
կողմից առաջարկվող օրենսդրական փոփո-
խությունները, լրացումները և ներկայացված
մեկնաբանությունները հնարավորություն կտան
ճիշտ կազմակերպել պոռնկությամբ զբաղվելու
դեպքերով պատասխանատվության իրագոր-
ծումը, ճիշտ գնահատել վարչական պատաս-
խանատվությունը ծանրացնող և մեղմացնող
հանգամանքները, նշանակել արդարացի վար-
չական տույժ, համապատասխան հիմքերի առ-
կայության դեպքում կիրառել պատասխանատ-
վությունից ազատելու ինստիտուտը: 
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Հարկային պարտավորությունը հարկային
իրավունքի ինստիտուտներից մեկն է, որը մե-
ծապես երևան է գալիս հարկային իրավահա-
րաբերությունների ընթացքում:

Հարկային օրենսդրությամբ պարտավո-
րությունները դիտարկում են այնպիսի իրավա-
չափ վարքագծի կանոններ, որ հարկային ի-
րավահարաբերությունների ընթացքում ցուցա-
բերում են հարկ վճարողները:

Հարկային օրենսդրությամբ ամրագրված
այն իրավաբանական փաստերը, որոնք հիմք
են հարկային պարտավորությունների ծագման,
փոփոխման և դադարեցման համար, միաժա-
մանակ հստակորեն ընդգրկում են պետության
և հարկային իրավահարաբերությունների մյուս
սուբյեկտների կարգավիճակը հարկերի վճար-
ման կապակցությամբ առաջացած գույքային
ու դրամական հարաբերություններում:

Հարկային պարտավորությունների բովան-
դակությունը կարելի է լուսաբանել լայն և նեղ
իմաստներով:

Լայն առումով հարկային պարտավորու-
թյուն ասելով՝ օրենսդիրը նկատի ունի բոլոր
տեսակի հարկ վճարողների համապատաս-
խան վարքագիծը, իսկ նեղ իմաստով հարկա-
յին պարտավորությունը դիտվում է որպես
հարկ վճարողի ընդհանուր պարտավորու-
թյունների մի մաս, որի կատարմամբ գործ-
նականում իրացվում են սահմանադրությամբ
ամրագրված հարկերը և գանձույթները վճա-
րելու տնտեսվարող սուբյեկտների վարքագի-
ծը (ՀՀ Սահմանադրություն, 60-րդ հոդ., կետ
8):

Գույքային պարտավորությունների համա-
կարգում հարկային պարտավորությունները
կատարման առումով առաջնային են և շարու-
նակական, քանի որ տեղիք են տալիս այլ բնույ-
թի հարկային իրավահարաբերությունների ծագ-
ման:

Դժվար չէ նկատել, որ հարկային և գան-
ձույթների վճարման պարտավորությունը իր
բնույթով դասվում է իրավաբանական բարդ
փաստերի շարքին, քանի որ մինչև վճարման
պարտավորության կատարումը տնտեսվարող
սուբյեկտները հաղթահարում են համակարգ-
ված բնույթի մի շարք այլ պարտավորություն-
ների կատարում, որոնք կապված են հարկա-
յին հաշվետվություններ ներկայացնելու, ինչ-
պես նաև առանձին հարկատեսակների վճա-
րումները համապատասխան բյուջեներ մուտ-
քագրելու հետ:

Իրավական իմաստով հարկային պարտա-
վորության կատարումը, ըստ էության, ունի կա-
տեգորիկ պահանջի կատարման բնույթ:

Գործնականում, երբեմն նրա կենսագործ-
ման մեխանիզմը ունի այլ դրսևորումներ: Խոս-
քը վերաբերում է կողմերի դրսևորած դիսպո-
զիտիվ վարքագծին, որը թույլատրելի սահման-
ներում ընդունվում է հարկային մարմնի կող-
մից, կամ փոխադարձ համաձայնությամբ կող-
մերի միջև ձևավորվում են պայմանագրային
հարաբերություններ:

Հարկային պարտավորության իրավական
կարգավորման անհրաժեշտությունը առաջա-
նում է այն պահից, որն սահմանափակված է
որևէ հարկատեսակի գանձման մասին օրեն-
քում: Այլ խոսքով, հարկային պարտավորու-
թյան սկիզբն այն ժամկետն է, որի շրջանակ-
ներում պետք է վճարվի հարկը:

Հարկային պարտավորության կատարման
պահը հստակեցված է օրենսդրությամբ յուրա-
քանչյուր հարկատեսակի համար: Հարկերի
կամ պարտադիր վճարների վճարման ժամ-
կետների փոփոխություն թույլատրվում է, եթե
փոփոխություններ թույլատրվում են հարկային
օրենսդրությամբ:

Բարդ հարկային պարտավորությունները
կատարման ժամկետների փոփոխության դեպ-
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քում, եթե հարկային վճարների հաշվարկները
կատարվում են հարկային մարմինների կող-
մից, հարկային պարտավորության կատարման
սկիզբը համարվում է տնտեսվարող սուբյեկ-
տին հարկային մարմնի ուղարկած հիշեցումը:
Նման դեպքերում հարկերի վճարման ժամ-
կետների խախտումը առաջ է բերում տուժանք-
ներ, որ հարկ վճարողները պարտավոր են
վճարել յուրաքանչյոր ուշացած օրվա համար
օրենքով սահմանված չափերով:

Հարկային գործող օրենսդրության ուսում-
նասիրություններից երևում է այն կարևորու-
թյունը, որ տրվում է հարկային պարտավորու-
թյան կատարման մեթոդներին:

Որպես կանոն, հարկային պարտավորու-
թյունների կատարումը ապահովվում է համոզ-
ման մեթոդով, երբ տնտեսվարող սուբյեկտը
ինքնուրույն, գիտակցելով սահմանադրական
պարտականությունը, սահմանված ժամկետնե-
րում վճարում է համապատասխան հարկերը:

Հարկային օրենսդրությունը կատեգորիկ
արգելում է երրորդ անձանց կողմից հարկային
պարտավորության կատարումը, բացառությամբ
այն դեպքերի, երբ ֆիզիկական անձանց մահ-
վան կամ իրավաբանական անձանց վերակազ-
մավորման դեպքում տեղի է ունեցել իրավա-
հաջորդություն:

Գործնականում միշտ չէ, որ հարկ վճա-
րողները կամավոր, պարտքի գիտակցմամբ են
կատարում հարկային պարտավորությունները: 

Այս հանգամանքների հաշվառմամբ իրա-
վաբանական գրականության մեջ քննարվում է
հարկային պարտավորությունների կատարման
հարկադրական մեթոդը, որն իրականացվում
է ինչպես հարկային, այնպես էլ պետական լիա-
զոր այլ մարմինների կողմից, վարչական կամ
քրեական պատասխանատվության կիրառմամբ:

Հարկային մարմինների միջամտությամբ
օրենքով սահմանված կարգով հարկային պար-
տավորությունների հարկադիր կատարմանը
կարող են ներգրավվել մաքսային, բանկային,
դատական և դատախազական մարմինները:

Այսօր որոշ երկրներում, այդ թվում նաև
մեր հանրապետության հարկային և մաքսային

օրենսդրությամբ լայնորեն կիրառվում է բան-
կային աջակցությունը իրավաբանական և ֆի-
զիկական անձանց հաշիվներում եղած դրա-
մական միջոցներից հարկային պարտավորու-
թյունների կատարումը1:

Գործնականում հարկային մարմինների
պահանջով իրավաբանական անձանց բան-
կային հաշիվներից ինկասո վճարման ձևի կի-
րառմամբ պետական բյուջե են փոխանցվում
հարկային պարտավորություններ չկատարման
դիմաց վճարները:

Հարկային պարտավորությունների հար-
կադիր կատարման մյուս եղանակը հարկ վճա-
րող կամ հարկային գործակալի գույքի դրա-
մարկղում առկա կանխիկ դրամական միջոց-
ների վրա ու արգելանք դնելն է, որի հիման
վրա հարկային մարմինները հայցով դիմում են
դատարան տնտեսվարող սուբյեկտի գույքից
հարկը բռնագանձելու պահանջով2:

Դատարանի համապատասխան որոշու-
մից հետո հարկային պարտավորությունների
կատարմանը ակտիվորեն մասնակից են դառ-
նում դատական ակտերի հարկադիր կատար-
ման մարմինները, որոնք օրենքով վերապահ-
ված լիազորությունների շրջանակներում իրա-
վունք ունեն կալանք դնելու հարկ վճարողի
գույքի վրա, որը հարկային պարտավորության
կատարման երաշխիք է:

Հայաստանի Հանրապետության հարկա-
յին օրենսդրության ընդհանրացման հիման
վրա կարելի է պարզաբանել օրենսդրությամբ
ամրապնդված այնպիսի ելակետային դրույթ-
ներ, ինչպիսիք են հարկային պարտավորու-
թյունը, պարտավորության կատարումը, կազ-
մակերպության լուծարումը, վերակազմակեր-
պումը, համատեղ գործունեությունը, ինչպես
նաև այլ դրույթներ:

Գործող օրենսդրությամբ հարկային պար-
տավորություն է համարվում որևէ հարկատե-
սակի կամ պարտադիր վճարի կամ դրանք օ-
րենքի դրույթները խախտելու համար սահման-
ված տույժերի և տուգանքների գումարներ վճա-
րելու հարկ վճարողի պարտավորությունը3:

Հարկային պարտավորությունը ներառում
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1 Տե՛ս ՀՀ «Մաքսային կարգավորման մասին» օրենքը, հոդ. 104:
2 Տե՛ս ՀՀ «Հարկային օրենսգիրք», հոդ. 429, 433-435 հոդվածներ, Եր., 2017թ.:
3 Տե՛ս ՀՀ «Հարկային օրենսգիրք», հոդ. 43:



է հարկային և պարտադիր վճարների, այդ
թվում, թաքցրած կամ պակաս ցույց տրված
հարկվող օբյեկտի համար նախատեսված, ինչ-
պես նաև հարկային օրենսդրության դրույթնե-
րը խախտելու համար հաշվարկված տույժերի
և տուգանքների գումարները:

Հարկ վճարողների գործնական հարաբե-
րությունների ուսումնասիրությունները հուշում
են, որ հարկային պարտավորությունների կա-
տարման իրավական բովանդակության տակ
պետք է հասկանալ հաշվարկված՝ վճարման
ենթակա հարկի, պարտադիր վճարի, ինչպես
նաև տույժերի և տուգանքների գումարի վճա-
րումը, օրենքով սահմանված կարգով իրակա-
նացվող հաշվանցումների եղանակը:

Հանրապետության գործող «Հարկային օ-
րենսգիրքը» քաղաքացիական օրենսդրությու-
նից կատարած բազմաթիվ փոխառություննե-
րով ոտնահարում է իրավունքի ճյուղերի սահ-
մանազատման ժամանակակից հայեցակար-
գային դրույթները՝ ստվերում թողնելով իրա-
վունքի ճյուղերի միմյանցից սահմանազատող
այնպիսի էական չափորոշիչներ, ինչպիսիք են
իրավական կարգավորման առարկան և մեթո-
դը, որոնց հստակեցումը իրավագիտության ո-
լորտում հարյուրավոր տարիներ է պահանջել:
Իրավունքի ճյուղերի՝ միմյանցից սահմանա-
զատման հիմնախնդիրները այսօր էլ իրավա-
գիտության ոլորտում մնում է չլուծված խնդիր,
որի վրա բացասաբար են անդրադառնում հատ-
կապես ճյուղային օրենսդրության անարխիկ
զարգացումները, որը մեծապես բխում է ՀՀ օ-
րենսդիր մարմնի անբավարար և ցածր մա-
կարդակի իրավաստեղծ գործունեությունից, ո-
րի արդյունքը ընդունված օրենքներում շատ
դեպքերում անմշակ է, անորակ: Իրավական
ակտերը զուրկ են ոճից, լեզվից և բովանդա-
կությունից: Այս է պատճառը, որ հարկային օ-
րենսգրքում «հարկային պարտավորությունը»,
վերջինիս կատարումն ապահովող միջոցները
և գործընթացները առանց սկզբունքային տար-
բերությունների փոխառված են քաղաքացիա-
կան օրենսդրությունից այն դեպքում, երբ հար-
կային իրավունքը հանրային իրավունքի ճյուղ

է, որին խորթ է մասնավոր իրավունքի սկզբուն-
քային դրույթները4:

Հարկային օրենսգիրքը, ամրագրելով հար-
կային պարտավորության սուբյեկտների կար-
գավիճակը, վերջիններիս քաղաքացիական օ-
րենսդրությամբ սահմանված գույքային իրա-
վունքների շրջանակներով փոխադրում է հար-
կային օրենսդրության կարգավորման դաշտ՝
«կալանքի տակ դնելով» քաղաքացիական ի-
րավունքի սուբյեկտների կամքի ազատ դրսևոր-
ման երաշխավորված սկզբունքները, իշխանու-
թյան անունից իր կամքը թելադրելով հարկա-
յին պարտավորություններից ծագող բոլոր հա-
րաբերություններին՝ միակողմ հաղորդում է իշ-
խանության բնույթ՝ չեզոքացնելով գույքային
հարաբերություններում կողմերի իրավահավա-
սարությունը: 

Նկատենք, որ գործընթացը մեղմելու նպա-
տակով հարկային օրենսգիրքը սահմանում է,
որ հարկային պարտավորության կատարումն
իրականացվում է անմիջականորեն հարկ վճա-
րողի, իսկ օրենքով նախատեսված դեպքում՝
նաև հարկային գործակալի կամ այլ անձի կող-
մից: 

Հարկ վճարողն ինքնուրույն է հաշվարկում
հաշվետու ժամանակաշրջանի համար վճար-
ման ենթակա հարկի կամ պարտադիր վճարի
գումարը՝ ելնելով հարկման բազայից, հարկի
կամ պարտադիր վճարի դրույքաչափից և սահ-
մանված հարկային արտոնություններից:

Սահմանում է հարկային պարտավորու-
թյունների կատարման կարգը, ըստ որի՝ հարկ
վճարողի կողմից որևէ հարկատեսակի գծով
հարկային պարտավորությունները կատարման
ժամանակ առաջնահերթության կարգով սկզբում
մարվում են օրենքին համապատասխան հաշ-
վարկված տույժերի գումարները, այնուհետև
հարկի կամ պարտադիր վճարի գումարը և ա-
պա համապատասխան հաշվարկված տուգանք-
ների գումարները:

Հարկային պարտավորությունների պար-
տադիր կատարումն ապահովելու նպատակով
հարկային գործող օրենսգիրքը քաղաքացիա-
կան օրենսգրքից կատարված փոխառություն-
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4 Տե՛ս ՀՀ «Հարկային օրենսգիրք», 2016թ. հոկտեմբերի 4, գլուխ 79, հոդ. 436-439: Նույնաբովանդակ փոխառություններ
կան ՀՀ «Մաքսային կարգավորման մասին» օրենքում, որի հղումների հիմքը տե՛ս «Եվրասիական տնտեսական
միության», «Մաքսային օրենսգիրք», հոդ. 86:
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ների պատճառով անդրադառնում է իրավա-
բանական անձանց լուծարմանը, վերակազմա-
կերպմանը և համատեղ գործունեությունից
բխող պարտավորությունների կատարմանը՝ ա-
վելորդ ու անիմաստ ծանրաբեռնելով օրենս-
գիրքը, կրկնում է, որ լուծարվող կազմակեր-
պության հարկային պարտավորությունների
կատարումը դրվում է այդ կազմակերպության
լուծարային հանձնաժողովի վրա, որը պար-
տավորության կատարումը ապահովում է կազ-
մակերպության դրամական միջոցների և գույ-
քի վաճառքից ստացված միջոցների հաշվին:
Նույն տրամաբանությամբ հենվելով ՀՀ քա-
ղաքացիական օրենսգրքի, «Սնանկության մա-
սին», ինչպես նաև «Բանկերի, վարկային կազ-
մակերպությունների, ներդրումային ֆոնդերի
կառավարիչների և ապահովագրական ընկե-
րությունների սնանկության մասին» օրենքնե-
րի դրույթների վրա՝ ավելորդ անգամ թմբկա-
հարում է այն միտքը, ըստ որի, եթե լուծարվող
կազմակերպության դրամական միջոցները, այդ
թվում այդ կազմակերպության գույքի իրացու-
մից հետո չեն բավարարում հարկային պար-
տավորություններն ամբողջովին մարելու հա-
մար, ապա հարկային պարտավորությունների
չկատարված մասը կրում են այդ կազմակեր-
պության մասնակիցները (հիմնադիրները), ե-
թե Հայաստանի Հանրապետության օրենքնե-
րով, կազմակերպության կանոնադրությամբ և
այլ հիմնադիր փաստաթղթերով նրանք պա-
տասխանատվություն են կրում կազմակերպու-
թյան պարտավորությունների գծով5:

Եթե լուծարվող կազմակերպությունն ունի
հարկային պարտավորություններից ավելի
վճարված գումարներ, ապա նշված գումարնե-
րը օրենքով սահմանված կարգով ենթակա են
հաշվանցման ընկերության այլ հարկային պար-
տավորությունների հաշվին կամ վերադարձ-
ման լուծարվող կազմակերպությանը:

Վերակազմակերպված կազմակերպության
հարկային պարտավորությունները կատարվում
են կազմակերպության իրավահաջորդի կող-
մից:

Մի քանի կազմակերպությունների միա-

ձուլման դեպքում հարկային պարտավորություն-
ների կատարման առումով իրավահաջորդ է
համարվում այդ կազմակերպությունների միա-
ձուլումից առաջացած կազմակերպությունը:

Կազմակերպությունների միացման դեպ-
քում հարկային պարտավորությունների կա-
տարման առումով իրավահաջորդ է համար-
վում այն կազմակերպությունը, որին միացել է
կազմակերպությունը:

Կազմակերպության բաժանման դեպքում
հարկային պարտավորությունների կատարման
առումով իրավահաջորդ են համարվում այդ
բաժանումից առաջացած կազմակերպություն-
ները՝ բաժանիչ հաշվեկշռին համապատաս-
խան, նրանց ակտիվներին համամասնորեն:

Կազմակերպության վերակազմավորման
դեպքում հարկային պարտավորությունների
կատարման գծով իրավահաջորդ է համարվում
այդ կազմակերպության վերակազմավորման
արդյունքում առաջացած կազմակերպությունը:

Կազմակերպության կազմից մեկ կամ մի
քանի կազմակերպության առանձնացման դեպ-
քում վերակազմակերպված իրավաբանական
անձի հարկային պարտավորությունները նրան-
ցից յուրաքանչյուրին են անցնում բաժանիչ
հաշվեկշռի համապատասխան, նրանց ակտիվ-
ներին համամասնորեն:

Գործող հարկային օրենսդրությունը այսօր
կարգավորում է համատեղ գործունեության ի-
րականացումից առաջացած հարկային պար-
տավորությունները: Այդ գործունեության մա-
սով հարկի կամ պարտադիր վճարի հաշվարկ-
ման, ինչպես նաև հարկային պարտավորու-
թյունների կատարման համար համատեղ գոր-
ծունեության մասնակիցները կրում են համա-
պարտ պարտավորություն:

Նկատենք, որ գործնականում համատեղ
գործունեության մասով հարկի կամ պարտա-
դիր վճարի հաշվարկման և վճարման պար-
տավորությունը օրենքով սահմանված կարգով
կրում է համատեղ գործունեության այն մաս-
նակիցը, որը համատեղ գործունեության պայ-
մանագրով վարում է գործերը:

Համատեղ գործունեությանը վերաբերող
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5 Տե՛ս ՀՀ «Քաղաքացիական օրենսգիրք», հոդ. 70, 71, «Սնանկության մասին» ՀՀ օրենքի 82-րդ ոդվածը, ՀՀ «Բան -
կե րի, վարկային կազմակերպությունների, ներդրումային ֆոնդի կառավարիչների և ապահովագրական ըն կե րու -
թյուն ների սնանկության մասին» օրենքը, ընդ. 2001թ., նոյեմբերի 6, հոդ. 31:



հարկային կարգավորումները պարզեցնելու
նպատակով ընդգծենք, որ եթե համատեղ գոր-
ծունեության պայմանագրով գործերը վարվում
են համատեղ գործունեության մեկից ավելի
մասնակիցների կողմից, ապա սահմանված
կարգով հարկի կամ պարտադիր վճարի հաշ-
վարկման և վճարման պարտավորություն կրում
է մասնակիցների կողմից լիազորված անձը:

Հարկային օրենսդրության ուսումնասիրու-
թյունները վկայում են, որ հարկի կամ պար-
տադիր վճարի հաշվարկման կամ վճարման
պարտավորություններ կրող անձը համատեղ
գործունեության պայմանագրի կնքման օրվան
մինչև 30-րդ օրը ներառյալ պարտավոր է իր
հաշվառման վայրի հարկային մարմնին ներ-
կայացնել հայտարարություն համատեղ գոր-
ծունեության մասով հարկի կամ պարտադիր
վճարի հաշվարկման կամ վճարման պարտա-
վորությունները ստանձնելու վերաբերյալ, որի
հիման վրա հարկային մարմինը նշված անձին
հաշվառում է որպես առանձին հարկ վճարող:

Համապատասխան հարկի կամ պարտա-
դիր վճարի հաշվարկման կամ վճարման պար-
տավորություններ կրող անձը կրում է հարկ
վճարողների կամ հարկային գործակալների
համար օրենքով սահմանված բոլոր իրավունք-
ներն ու պարտականությունները, և նրա կող-
մից հարկային պարտավորությունների ամբող-
ջական կատարման դեպքում համատեղ գոր-
ծունեության մնացած բոլոր մասնակիցների
կողմից այդ գործունեության մասով հարկային
պարտավորությունները համարվում են կա-
տարված:

Ուսումնասիրությունները վկայում են, որ
գործնականում երբեմն համատեղ գործունեու-
թյան մասնակիցներն ինքնուրույն չեն որոշում
հարկային պարտավորությունները հաշվարկող
և վճարող անձին: Նման դեպքում, կարծում
ենք, հարկային պարտավորությունների գու-
մարը ամբողձ ծավալով պետք է վճարվի այդ
մասնակիցներից յուրաքանչյուրի կողմից:

Գործող հարկային օրենսդրությամբ լուծված
է նաև մահացած ֆիզիկական անձի հարկային
պարտավորությունների կատարման կարգը:

Մահացած ֆիզիկական անձի գույքի գծով
հարկային պարտավորությունները կատարվում
են մահացած անձի ժառանգորդի կողմից՝ ժա-
ռանգած արժեքին համամասնորեն: 

ՀՀ գործող հարկային օրենսդրությամբ
սպառիչ թվարկված են այն հիմքերը, որոնց
առկայությամբ դադարում են հարկային պար-
տավորությունները:

Հարկային պարտավորությունը դադարում
է այն դեպքերում, երբ այն կատարվել է, կամ
լրացել է հարկային պարտավորությունների ա-
ռաջացման վաղեմության ժամկետը, կամ սահ-
մանվել է հարկային պարտավորության գծով
ազատման կամ նվազեցման արտոնություն՝ ա-
զատված կամ նվազեցված պարտավորության
չափով, կամ բացակայում է մահացած ֆիզի-
կական անձի ժառանգորդը, կամ ժառանգոր-
դը հրաժարվում է ժառանգության ընդունու-
մից, ինչպես նաև այն ժամանակ, երբ մահա-
ցած ֆիզիկական անձի հարկային պարտավո-
րությունները գերազանցում են գույքի արժեքը
գերազանցող մասով, ինչպես նաև այն հիմքե-
րի առկայությամբ, որոնք սահմանված են ՀՀ
«հարկային օրենսգրքի» 45-րդ հոդվածում:

Ժամանակակից աշխարհում, երբ գիտու-
թյունը վերածվել է արտադրական ուժի, սո-
ցիալ-տնտեսական, արտադրական բոլոր հա-
րաբերությունները ուղղված են շահույթի հե-
տապնդմանը, տնտեսական գործունեության ի-
րավական կարգավորմանն ուղղված իրավուն-
քի ճյուղերի և հատկապես այդ ճյուղերի օ-
րենսդրությամբ սահմանված իրավաբանական
պատասխանատվության գործնական կիրառ-
ման հիմնահարցերը լուրջ դժվարություններ են
առաջացնում իրավակիրառ մարմինների հա-
մար:

Տնտեսական գործուենության ոլորտը կյան-
քի հրամայականով վերածվել է իրավական
պարտավորությունների դաշտի. գերիշխող են
գույքային և դրամական պարտավորություննե-
րը, որոնց ավանդական իրավական կարգա-
վորման մեթոդները չեն բավարարում հատկա-
պես կյանքում ծագած բազմաբղետ հարաբե-
րությունների իրավական պաշտպանության ա-
պահովմանը, քանի որ խաթարվել է ոլորտի
կարգավորմանն ուղղված հանրային և մաս-
նավոր իրավունքի ճյուղերի կարգավորման ա-
ռարկան: Իրավունքի ճյուղերի կարգավորման
առարկայի տարրալուծումները բացասաբար
են անդրադառնում իրավաբանական պատաս-
խանատվության, դրա կիրառման լրիվության
վրա՝ երբեմն գործնականում հակասելով օբ-

62

ՀԱՐԿԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ
Օ

Ր
Ի

Ն
Ա

Կ
Ա

Ն
Ո

Ւ
Թ

Յ
Ո

Ւ
Ն

  №
1

2
3

  2
0

2
1



63

ՀԱՐԿԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ

յեկտիվության և բազմակողմանիության
սկզբունքների կիրառման բովանդակության
վրա, իրավունքի տարբեր ճյուղերում կիրառ-
վող հարկադրանքի պատասխանատվության
միջոցների առանձին տեսակներին հաղորդե-
լով միարժեք բովանդակություն, որի պատճա-
ռով հարկային պարտավորությունների չկա-
տարման դեպքում կիրառվող ներգործության
միջոցը պատասխանատվության առումով կորց-
նում է իր արժեքը: Խոսքը, օրինակ, վերաբե-
րում է քրեական, վարչական, հարկային, մաք-
սային և մի շարք այլ իրավունքի ճյուղերում որ-
պես պատասխանատվության միջոց կիրառ-
վող տուգանք-տույժին (տուժանքի մոդել):

Պարզեցման իմաստով նկատենք, որ ֆի-
նանսական իրավունքի, այդ թվում նրա են-
թաճյուղերի (բյուջետային, հարկային, մաքսա-
յին, բանկային) օրենսդրությամբ պարտավո-
րությունների կատարումն ապահովող սահման-
ված պատասխանատվության միակ միջոցը
տուգանքն (տույժ) է, որը ըստ էության ոչնչով
չհիմնավորված, իրավական հիմքից զուրկ քա-
ղաքացիաիրավական տուժանքի մոդելի կիրա-
ռություն է հարկային իրավահարաբերություն-
ների պաշտպանության ոլորտում:

Հիմնվելով իրավունքի համեմատական մե-
թոդի սկզբունքային դրույթների պահանջների
վրա՝ փորձենք արժևորել իրավական պատաս-
խանատվության և նրա հարկադրանքի միջոց-
ների ներգործության արդյունավետությունը, ո-
րը ըստ էության հասցված նյութական (դրա-
մական) վնասի վերականգնումից բացի, հար-
կային իրավունքում որևէ խնդիր չի լուծում,
հետևաբար, իրավաբանական պատասխա-
նատվության համակարգում տուգանքի (տույժ)

կիրառման արդյունավետության բարձրացման,
տնտեսական օրենսդրության ոլորտում պա-
տասխանատվություն սահմանող ավելորդ ի-
րավական ակտերի քանակը սահմանափակե-
լու, ԱԺ իրավաստեղծ գործունեությունը այս
մասով թեթևացնելու նպատակով առաջարկ-
վում է հիշատակված ոլորտներում տուգանքը
անկախ կիրառման ոլորտից (դրանք բովան-
դակությամբ միարժեք են) միավորել և ցանկա-
ցած պարտավորության խախտման դեպքում
կիրառել տուժանքի մոդելի սկզբունքներին հա-
մահունչ6:

Ժամանակակից իրավաբանական գրա-
կանության մեջ չնայած իրավաբանական պա-
տասխանատվության նոր տեսակների արմա-
տավորման տարբեր հայեցակարգեր են ձևա-
վորվել, այնուամենայնիվ պատասխանատվու-
թյան նոր տեսակների, հատկապես տնտեսա-
կան օրենսդրության առանձին ճյուղերում սահ-
մանված հարկադրանքի ներգործության, ինչ-
պես նաև պատասխանատվության և պատժի
միջոցներն անհրաժեշտ է միավորել տուգան-
քի՝ որպես միասնական հարկադրանքի միջո-
ցի մեջ՝ հրաժարվելով անարդյունք ներգործու-
թյան մյուս միջոցներից:

Այս իմաստով անդրադառնալով ՀՀ իրա-
վունքի ճյուղերի ապագայում ձևավորվող «Ֆի-
նանսական...», «Բանկային...», «Բյուջետային...»
օրենսգրքերի, ինչպես նաև գործող «Հարկա-
յին օրենսգրքի» վերանայման իրավաստեղծ
գործունեության կանխատեսումներին՝ կարծում
ենք՝ հիշատակված առաջարկությունները
կնպաստեն տնտեսական օրենսդրության ոլոր-
տում կիրառվող պատասխանատվության մի-
ջոցների միասնականացմանը:
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Զինվորական հանցավորության դեմ պայ-
քարի հիմնական ուղղությունը, ինչպես գիտենք,
կանխարգելումն է: Մարդկային հասարակու-
թյունն արդեն վաղուց համոզվել է, որ բացա-
սական ցանկացած երևույթի կանխումը միշտ
ավելի արդյունավետ և նպատակահարմար է,
քան դրան հաջորդող վերականգնողական աշ-
խատանքների իրականացումը (հիվանդության
բուժում, հանցագործության համար պատժել և
այլն): Հանցավորության կանխմանն ուղղված
գործունեությունը ենթադրում է փոխկապակց-
ված և նպատակային այնպիսի միջոցառումնե-
րի մշակում և իրականացում, որոնք անհրա-
ժեշտ և բավարար են հանցավոր արարքների
կատարման պատճառների և նպաստող պայ-
մանների վրա դրականորեն ներգործելու կամ
դրանց առաջացմանը խոչընդոտելու համար1:

Հանցավորության կանխման սոցիալական
արժևորումը պայմանավորված է մի շարք հան-
գամանքներով: Այն համարվում է հանցագոր-
ծությունների դեմ պայքարի առավել արդյու-
նավետ ուղղություններից նախ և առաջ այն
պատճառով, որ կոչված է ապահովելու հան-
ցավորության արմատների և աղբյուրների,
պատճառների և պայմանների բացահայտումն
ու վերացումը (չեզոքացում, ուղեփակում)2: Այլ
կերպ ասած, կանխումը, որպես կանոն, են-
թադրում է հանցավոր արարքների կատար-
ման հնարավորության բացառում: Դրա հետ
մեկտեղ, կանխարգելիչ միջոցների արդյունա-
վետ կիրառումը հնարավորություն է ընձեռում
խափանել նախապատրաստվող կամ արդեն
իսկ սկսված հանցավոր գործունեությունը, բա-
ցառել օրենքով պահպանվող հասարակական

հարաբերություններին վնաս պատճառելու հնա-
րավորությունը: Հայ հասարակությունում ներ-
կայումս մտահոգություն է առաջացնում ՀՀ
Զինված ուժերի և ռազմական այլ զինվորա-
կան ձևավորումներում զինծառայողների շար-
քում հանցավորության խնդիրը:

Ժամանակակից քրեագիտությունը մշա-
կել է հանցավորության կանխարգելում՝ ըստ
դրանց պատճառների և պայմանների մակար-
դակների.

1. պատճառների և պայմանների ընդհա-
նուր սոցիալական մակարդակին համապա-
տասխանում է հանցավորության սոցիալա-
կան կանխարգելումը:

2. Հանցավորության պատճառների և
պայմանների հատուկ մակարդակներին հա-
մապատասխանում է հանցավորությունների
հատուկ քրեագիտական կանխարգելումը:

3. Հանցավորության պատճառների և
պայմանների անհատական մակարդակին հա-
մապատասխանում է հանցավորության ան-
հատական կանխարգելումը3:

Հանցավորության կանխարգելման հար-
ցերում անհրաժեշտ է դասել՝

- հանցագործությունների կանխարգել-
ման հարցերում պետական քաղաքա-
կանության հիմքերի հաստատումը,

- հանցավորության կանխարգելման վե-
րաբերյալ օրենքների փոփոխումը,
դրանց իրականացման հսկողությունը,
ինչպես նաև հանցագործությունների
կանխարգելմանն ուղղված պետական
ծրագրերի իրականացումն ու ֆինան-
սավորումը,
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1 Տե՛ս А. И. Алексеев, С. И. Герасимов, А. Я. Сухарев, Криминологическая профилактика. Теория, опыт, проблемы.
М., 2014, 6-7 էջեր:

2 Մանրամասն տե՛ս Грибанов Е.В., Технологии предупреждения преступлений: проблемы формирования и развития
// Государство и право, 2019, №10, 96-97 էջեր:

3 Մանրամասն տե՛ս Раска Э. Э., Криминологическая профилактика: Теоретические и методологические основы:
Автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. М., 1988. 
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- ըստ հանցավորության կանխարգելման
գործադիր իշխանության մարմինների
գործողությունների համադասումը և հա-
մագործակցությունը,

- հանցավորության կանխարգելման ո-
լորտում պետական ստանդարտների
մշակումն ու հաստատումը,

- հանցավորության կանխարգելման ո-
լորտում վիճակագրական հաշվառման
և հաշվետվության պետական միասնա-
կան համակարգի հաստատումը,

- հանցավորության կանխարգելման ի-
րականացման ժամանակ քաղաքացի-
ների իրավունքների և ազատություննե-
րի պաշտպանությունը:

Այս հարցերը ավանդաբար իրականաց-
վում են ըստ հետևյալ սկզբունքների՝ օրինա-
կանություն, մարդասիրություն և սոցիալական
արդարություն:

XXI դարում «բնակչության սոցիալական
պաշտպանվածությունը վերածվել է հայ հասա-
րակության զարգացման կարևոր քաղաքա-
կան, տնտեսական, գաղափարախոսական, բա-
րոյահոգեբանական գործոնի4: Սոցիալական
պաշտպանության ինստիտուտը, իրականաց-
նելով կենսաապահովման, սոցիալ- կայունաց-
նող և զարգացնող իր հիմնական հասարակա-
կան գործառույթները, սերտորեն համագոր-
ծակցում է սոցիալական այլ ինստիտուտների
հետ և խաղում համակարգային ինտեգրված
ինստիտուտի կարևոր դեր:

Զինծառայողների սոցիալական պաշտ-
պանության առումով անհրաժեշտ է հասկա-
նալ զինվորական հանրույթի, զինծառայող-
ների, նրանց ընտանիքների, զինծառայու-
թյունից հեռացված անձանց, բանակի հաշ-
մանդամների և վետերանների նորմալ գոր-
ծունեության և զարգացման աջակցմանը, օ-
րինական իրավունքների ու ազատություննե-
րի, արտոնությունների շահերի պահպանու-
թյանը կողմնորոշված պետական կառավար-
ման մարմինների, հասարակական կազմա-
կերպությունների և հաստատությունների աշ-
խատանքը:

Այսպես՝ «Զինվորական ծառայության և
զինծառայողի կարգավիճակի մասին» 29 նո-
յեմբերի 2017 թվականի ՀՕ-195Ն ՀՀ օրենքի5

6-րդ բաժինը ամբողջությամբ նվիրված է զին-
ծառայողների դրամական ապահովության և
սոցիալական ապահովության հարցերին, մաս-
նավորապես, զինծառայողների դրամական,
պարենային և իրային ապահովությունը, դրա-
մական օգնությունները, բժշկական օգնությու-
նը և սպասարկումը, բնակարանային ապա-
հովությունը, տրանսպորտային ապահովումը,
կրթություն ստանալու երաշխիքները, դրամա-
կան աջակցությունը և այլն: Զինված ուժերի
պայմաններում սոցիալական պաշտպանվա-
ծությունը ներառում է օրենսդրական, տնտե-
սական, սոցիալական, քաղաքական բնույթի
միջոցների համակարգ: Այն արտացոլում է
զինծառայողների տարբեր կատեգորիաների
և նրանց ընտանիքի անդամների կարևոր սո-
ցիալական իրավունքների և երաշխիքների ի-
րականացման աստիճանը և լիարժեքությու-
նը, ինչն էլ վերջիններիս հնարավորություն
տալիս բավարարել ծառայության սահմանա-
փակումները և զրկանքները փոխհատուցող
անհրաժեշտ նյութական և հագևոր պահանջ-
ները:

Բանակը վակուում չէ, հասարակությու-
նից զատ չի ապրում: Այն վերջինիս բաղադ-
րիչ հատվածն է և անմիջականորեն կախված
է հասարակությունում և դրա ինստիտուտնե-
րում ընթացող խորքային գործընթացներից
ու փոփոխություններից: Բանակի սոցիալա-
կան կերպարը սահմանվում է պետական և
հասարակական կառուցվածքով, երկրի տնտե-
սական զարգացման մակարդակով, իրակա-
նացվող սոցիալական քաղաքականությամբ և
տվյալ պետության քաղաքացիների բարեկե-
ցությամբ, նրանց ազատությունների և իրա-
վուքների իրականացմամբ, հասարակության
քրեականացվածության աստիճանով, սոցիա-
լական ոլորտի վիճակով և ժողովրդագրական
գործընթացներով, «քաղաքացիական» և «զին-
վորական» հանրույթների համագործակցու-
թյան բնույթով և մակարդակով:
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4 Մանրամասն տե՛ս Հարությունյան Մ.Ա. Հայ հասարակությունը և օտարված գիտակցության փիլիսոփայությունը:
Երևան, «Նաիրի» հրատ., 2014:

5 Տե՛ս ՀՀՊՏ, № 73 (1348) 6 դեկտեմբերի 2017:



«Սահմանադրությանը, օրենսդրական այլ
ակտերին համապատասխանությամբ զինծա-
ռայողները նույն կերպ, ինչպես երկրի բոլոր
քաղաքացիները օժտված են այն բոլոր իրա-
վունքներով, ազատություններով, արտոնու-
թյուններով, որոնք ապահովում են վերջիննե-
րիս սոցիալական պաշտպանությունը: Դրանց
թվին պատկանում են ազատության, արժանա-
պատվության պաշտպանությունը, տեղաշար-
ժի և բնակության վայրի ընտրության ազատ ի-
րավունքը, խոսքի ազատությունը, ժողովնե-
րում, ցույցերում, քայլարշավներում, պիկետնե-
րում մասնակցության իրավունքը, խղճի և դա-
վանանքի ազատությունը, պետական գործերի
և հասարակական կազմակերպությունների կա-
ռավարման իրավունքը, աշխատանքի իրավուն-
քը, ծառայողական ժամանակի և հանգստի ի-
րավունքը, բնակարանի, առողջության պահ-
պանության և բժշկական օգնության, սեփա-
կանության իրավունքը:

Զինվորական աշխատանքի բարդության
և լարվածության առումով, զինծառայողներին
և նրանց ընտանիքներին տրամադրվում են
որոշակի արտոնություններ՝ ըստ հարկերի,
ապահովագրական երաշխիքների, վնասի հա-
տուցման, ոչ իրավաչափ գործողությունների
բողոքարկման, բնակարանի, կոմունալ-կեն-
ցաղ ծառայությունների վճարման, արձակուր-
դի, գործուղման ժամանակ երկաթուղային, օ-
դային, ջրային և ավտոմոբիլային (բացառու-
թյամբ տաքսի) անվճար երթևեկության, սա-
կայն որոշ, բայց կարևոր արտոնություններ
ներկայումս չեղյալացված են կամ չեն գոր-
ծում:

Մարդու իրավունքների վերաբերյալ մի-
ջազգային պայմանագրերը նախատեսում են
զինծառայողների իրավունքների սահմանա-
փակման հնարավորություն միայն առանձին,
խիստ որոշակի պայմաններում6:

Հիմնականում երկրի նոր քաղաքական
ղեկավարությունը, ըստ զինվորական հան-
րույթի սոցիալական պաշտպանության հա-
մակարգի ստեղծման, որոշակի ջանքեր է ձեռ-
նարկել և շարունակում է ձեռնարկումները:
Արմատական բարեփոխությունների իրակա-
նացման շրջանում ընդունվել է, ինչպես վերը

նշել ենք, զինծառայողների իրավական կար-
գավիճակի տարբեր ասպեկտները կարգավո-
րող օրենքը, վերաիմաստավորման են են-
թարկվել Հայաստանի պաշտպանական պո-
տենցիալի գրեթե բոլոր բաղադրիչները: Աս-
տիճանաբար սկսում են ձևավորվել նաև կոնկ-
րետ զինծառայողների իրավունքների և օրի-
նական շահերի պաշտպանության մեխանիզմ-
ներ, այդ թվում նաև դատական մարմինների
միջոցով: Դրա շնորհիվ պաշտպանության մի-
ջոցների և երկրում ներկայիս սոցիալ-տնտե-
սական պայմաններում հաջողվել է բավակա-
նին բարեհաջող, առանց զինծառայողների
կողմից զանգվածային բողոքների ձևափոխել
ռազմաքաղաքական խնդիրների վերաիմաս-
տավորումը և արժևորումը:

Վերոշարադրյալից կարելի է եզրակաց-
նել, որ զինվորական հանրույթում սոցիալա-
կան պաշտպանության ապահովման առավել
հեռանկարային ուղղության թվին դասվում են՝

1. ըստ զինծառայողների և նրանց ընտա-
նիքների շահերի պաշտպանության բազայի
համապատասխանեցում առկա սոցիալ-տնտե-
սական պահանջներին: 

Այս առումով, առաջարկում ենք` 
1. մշակել և ընդունել «Զինծառայողների,

զինվորական ծառայությունից հեռացված քա-
ղաքացիների և նրանց ընտանիքների անդամ-
ների իրավունքների և սոցիալական արտոնու-
թյունների վերաբերյալ» կոդիֆիցիրացված նոր-
մատիվ-իրավական ակտ: Այդ նորմատիվ-իրա-
վական ակտում հատուկ տեղ պետք է գրավեն
պատերազմական և այլ գործողությունների ի-
րականացման ժամանակ ռազմական օպերա-
ցիաների գործընթացին մասնակցություն ունե-
ցող զինծառայողների համակողմանի ապա-
հովման վերաբերյալ դրույթները:

2. Ըստ զինծառայողների սոցիալ-տնտե-
սական շահերի ապահովմանն անհրաժեշտ
երաշխիքների համակարգի ստեղծումը: Այս
նպատակով անհրաժեշտ է անհապաղ միջոց-
ներ ձեռնարկել՝ ըստ դրամական ապահով-
ման բարձրացման մինչև այն չափերի, որոնք
կապահովեն զինծառայողների և նրանց ըն-
տանիքի անդամների նորմալ կնսագործու-
նեությունը, տնտեսապես հիմնավորված կադ-
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րային պատվերի հիման վրա մշակել նրանց
սոցիալական պաշտպանության համալիր ծրա-
գիր:

3. Անհրաժեշտ է ձեռնարկել բնակարա-
նային խնդիրների, զինվորականների և զին-
վորական կայազորների սոցիալական ենթա-
կաոուցվածքի կատարելագործման առավել ար-
մատական լուծումներ, կոորդինացնել զինծա-
ռայողների համար սոցիալական կարևոր նշա-
նակություն ունեցող սոցիալական պաշտպա-
նությունը ապահովող հատուկ ծառայությունե-
րի գործունեությունը (բժշկական, թիկունքի,
ռազմաիրավական, հոգեբանական): Անհրա-
ժեշտ է յուրաքանչյուր տարի անցկացնել զին-
ծառայողների, նրանց ընտանիքների անդամ-
ների, ՀՀ Զինված ուժերի քաղաքացիական
անձնակազմի սոցիալ-տնտեսական և իրավա-
կան կարգավիճակի մոնիթորինգ: Դրանց ընդ-
հանրացված արդյունքները ներկայացնել խորհր-
դարանական նիստերին՝ ըստ արդիական
խնդիրների օպերատիվ լուծումների ընդուն-
ման նպատակներով:

4. Բարելավել զինծառայողների և նրանց
ընտանիքների անդամների սոցիալական պաշտ-
պանության առկա ինստիտուտները և մեխա-
նիզմները ու ստեղծել նորերը: Նպատակահար-
մար է բարձրացնել Զինված ուժերի դաստիա-
րակչական կառույցների առկա կարգավիճա-
կը, զորամասերում, միավորումներում և հաս-
տատություններում ստեղծել ըստ զինծառայող-
ներին, պատերազմի վետերաններին և զին-
ծառայության վետերաններին, Հայկական բա-
նակի ծառայողներին, հաշմանդամներին և
մարդկանց այլ կատեգորիաներին հասցեական
օգնության ցուցաբերման և աջակցության ռազ-
մասոցիալական աշխատանքի ծառայություն-
ներ:

5. Ապահովել աճող սերնդի ըստ հոգևոր-
բարոյական դաստիարակության համալիր
ծրագրերի անցկացումը, Զինված ուժերում պե-
տական հայրենասիրական գաղափարների և
սեփական Հայրենիքի նկատմամբ սիրո ներա-
ծումը: Անհրաժեշտ է պետական համազգային
գաղափարախոսության մշակում, Հայաստա-
նի Հանրապետության պատմական ավանդույթ-
ների հիման վրա երիտասարդության հայրե-
նասիրական դաստիարակության համակար-
գի վերականգնում, զանգվածային լրատվա-

կան միջոցներում ռազմական աշխատանքի հե-
ղինակության բարձրացում:

6. Զինծառայողների սոցիալական պաշտ-
պանությունը սոցիալական քաղաքականության
կարևոր բաղադրիչ է և անմիջականորեն կախ-
ված է իրականացվող բարեփոխությունների
սոցիալական ուղղվածությունից, պետության,
հասարակության և անհատի սոցիալական
անվտանգության նպատակաուղղված ձևավո-
րումից, ազգի առողջության վերականգնումից
և ամրապնդումից, քաղաքացիների կենսա-
գործունեության սոցիալական ցուցանիշների
բարելավումից, մշակույթի, բարոյականության,
իրավակարգի զարգացվածությունից, մարդ-
կանց սոցիալական ակտիվության բարձրա-
ցումից:

7. Զինծառայողի սոցիալական պատշաճ
պաշտպանությունը զինվորական հանցավորու-
թյան կանխարգելման արդյունավետ միջոցա-
ռումներից մեկն է:

Հանցավորության, այդ թվում զինվորա-
կան հանցավորության ընդհանուր կանխար-
գելման հիմնական ուղղություններից է նաև
քրեական օրենսդրության կատարելագործու-
մը:

ՀՀ գործող քրեական օրենսգիրքն ընդուն-
վել է 2003 թվականին, որից հետո դրա իրա-
վակիրառ պրակտիկայի վերլուծությունը և
քրեաիրավական նորմերի մեկնությունները վկա-
յում են բազմաթիվ թերությունների ու բացթո-
ղումների մասին:

Մինչև այժմ գործող ՀՀ քրեական օրենսգր-
քում կատարվել են բազմաթիվ փոփոխություն-
ներ և լրացումներ: Սակայն այդ փոփոխություն-
ների և լրացումների չհամաձայնեցված մո-
տեցումները, միասնական հայեցակարգային
լուծումների բացակայությունը և կրիմինալո-
գիական հիմնավորվածության անտեսումը ո-
րոշ դեպքերում հանգեցրել են օրենսգրքում առ-
կա հակասությունների, թերացումների և իրա-
վական որոշակիության ավելի խորացմանը,
ինչը բացասական ազդեցություն է թողել քրեա-
կան և պատժողական քաղաքականություն,
հանցավորության դեմ արդյունավետ պայքա-
րի իրականացման վրա:

Ելնելով վերոնշվածից, առաջարկում ենք
նոր քրեական օրենսգրքի նախագծի և դրա
հայեցակարգի մշակման գործընթացում ուշադ-
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րություն դարձնել հետևյալ ելակետային դրույթ-
ներն, որոնք, մեր կարծիքով, պետք է տեղ
գտնեն նշված փաստաթղթերում:

Քրեական օրենսգիրքը այն եզակի օրենք-
ների ժողովածուն է, որն առավելագույնս պետք
է լինի կայուն, կանխատեսելի, հստակ: Քրեա-
կան օրենսգրքի նորմերը պետք է պայմանա-

վորված և հիմնավորված լինեն սոցիալ-իրա-
վական և կրիմինալոգիական տեսանկյունից:
Քրեական օրենքը պետք է կոչված լինի ապա-
հովելու մարդու, հասարակության և պետու-
թյան անվտանգության արդյունավետ պաշտ-
պանությունը7:
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ՄՈՒՇԵՂ ԱՐԱՄՅԱՆ ԱՆԻ ՄԵԺԼՈՒՄՅԱՆ
Ավան և Նոր Նորք վարչական Ավան և Նոր Նորք վարչական 
շրջանների դատախազի տեղակալ շրջանների դատախազության դատախազ

ԿԱՇԱՌՔԻ` ՈՐՊԵՍ ԿՈՌՈՒՊՑԻԱՅԻ ԴՐՍԵՎՈՐՄԱՆ, ՔՐԵԱԻՐԱՎԱԿԱՆ ԵՎ
ԿՐԻՄԻՆԱԼԻՍՏԻԿԱԿԱՆ ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ

Կա շառ քը ար դա րա ցիո րեն հա մար վում է ա մե նա լա տեն տա յին հան ցա գոր ծու թյուն նե րից մե կը,
այդ իսկ պատ ճա ռով պա հան ջում է ի րա վա պահ մար մին նե րի կող մից մաս նա գի տա կան պատ րաստ -
վա ծու թյան և քն նու թյան մե թո դի կա յի վե րա բեր յալ կրի մի նա լիս տի կա կան հրա հանգ նե րի տի րա պետ -
ման բարձր մա կար դակ:

Աշ խա տան քի նպա տա կը կա շառ քի` որ պես կո ռուպ ցիա յի դրսևոր ման ձևի քննու թյան ո րոշ
խնդիր նե րի հա մա լիր ու սում նա սի րումն է, գնա հա տու մը և վեր լու ծու թյու նը` դրա հի ման վրա նշված
տե սա կի հան ցա գոր ծու թյան քննու թյան մե թո դի կա յի վե րա բեր յալ տե սա կան գրա կա նու թյան և ի րա -
վա կի րառ պրակ տի կա յում առ կա դիր քո րո շում նե րի ա ռա վել ընդ հա նուր գծե րը վեր հա նե լու և հա մա -
կար գե լու հա մար:

Բա նա լի բա ռեր. կրի մի նա լիս տի կա, քննու թյան մե թո դի կան, կա շառք, կոռուպցիա

МУШЕГ АРАМЯН АНИ МЕЖЛУМЯН
Заместитель прокурора административных Прокурор прокуратуры административных
округов Аван и Нор Норк округов Аван и Нор Норк

УГОЛОВНО-КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ВЗЯТОЧНИЧЕСТВА КАК
ПРОЯВЛЕНИЯ КОРРУПЦИИ

Взяточничество по праву считается одним из самых скрытых (латентных) преступлений и
поэтому требует от правоохранительных органов высокого уровня профессиональной подготовки и
владения криминалистическим инструкциями.

Целью работы является комплексное изучение, оценка и анализ некоторых проблем расследования
взяточничества как средства выявления взяточничества с целью согласования теоретической
литературы по методике расследования вида преступления на его основе, выявления наиболее
общие черты юридических позиций.

Ключевые слов։ криминалистика, взяточничество, коррупция, методика рассдедованиею

MUSHEGH ARAMYAN ANI MEZHLUMYAN
Deputy prosecutor of Prosecutor’s Office of Prosecutor in Prosecutor’s Office of
Avan and Nor Nork Administrative Districts Avan and Nor Nork Administrative Districts

CRIMINAL-FORENSIC CHARACTERISTIC OF BRIBERY AS A MANIFESTATION OF CORRUPTION

Bribery is rightly considered one of the most latent crimes, and therefore requires a high level of pro-
fessionalizm and knowledge of forensic medical instructions from law enforcement agencies.

The aim of the work is to comprehensively study, evaluate and analyze some of the problems of the in-
vestigation of bribery as a means of detecting corruption in order to coordinate the theoretical literature
on the methodology of the investigation of this type of crime, to identify the most general features of legal
positions.

Keyword: forensic, bribery, corruption, methods of investigation
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ՍԵՎԱԿ ՊՈՂՈՍՅԱՆ
Էրեբունի և Նուբարաշեն վարչական շրջանների դատախազի տեղակալ, 
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի քրեական իրավունքի ամբիոնի հայցորդ

ՀԱՆՑԱԳՈՐԾՈՒԹՅԱՆ ԴՐԴԻՉԻ ՕՐԵՆՍԴՐԱԿԱՆ ԲՆՈՐՈՇՄԱՆ ԿԱՏԱՐԵԼԱԳՈՐԾՄԱՆ
ՀԱՐՑԵՐ

Հոդ վա ծում քննարկ վում են հան ցա գոր ծու թյան դրդի չի հետ կապ ված վի ճա հա րույց հար ցեր:
Հե ղի նա կը հան գում է այն եզ րա կա ցու թյան, որ այն դեպ քե րում, երբ դրդի չի ա րար քը մեկ այլ հան -
ցանք է ներ կա յաց նում, ա պա դրդի չի ա րար քը պետք է ո րա կել հան ցա գոր ծու թյուն նե րի հա մակ ցու -
թյամբ՝ որ պես դրդչու թյուն և կոնկ րետ հան ցան քի կա տա րում, բա ցա ռու թյամբ այն դեպ քե րի, երբ
խախտ վում է կրկնա կի դա տա պարտ ման ար գել քի սկզբուն քը: Բա ցի այդ, հե ղի նա կը հիմ նա վո րում է
դրդչու թյան դեպ քում միա կող մա նի սուբ յեկ տիվ կա պի և ան գոր ծու թյամբ դրդչու թյուն ի րա կա նաց նե -
լու հնա րա վո րու թյու նը: Կա տար ված ու սում նա սի րու թյան հի ման վրա հե ղի նա կը ներ կա յաց նում է
դրդիչ հասկացության սե փա կան բնո րո շու մը:

Բա նա լի բա ռեր. դր դիչ, օ ժան դա կող, հան ցա գոր ծու թյուն նե րի հա մակ ցու թյուն, միա կող մա նի
սուբ յեկ տիվ կապ, ան գոր ծու թյուն

СЕВАК ПОГОСЯН
заместитель прокурора административных округов Эребуни и Нубарашен,
соискатель кафедры уголовного права юридического факультета ЕГУ

ПРОБЛЕМЫ УЛУЧШЕНИЯ ЗАКОНОДАТЕЛЬНОГО ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПОДСТРЕКАТЕЛЯ
ПРЕСТУПЛЕНИЯ

В статье обсуждаются спорные вопросы, связанные с подстрекателем преступления. Во-первых,
автор приходит к выводу, что в тех случаях, когда действие подстрекателя является другим
преступлением, действие подстрекателя следует квалифицировать как множественность преступлений:
как подстрекательство и совершение конкретного преступления, за исключением тех случаев, когда
нарушено принцип запрета двойной ответственности. Кроме того, автор обосновывает возможность
односторонней субъективной связи и подстрекательства в результате бездействия. На основе иссле-
дования автор дает собственное определение подстрекателя.

Ключевые слова: подстрекатель, пособник, множественность преступлений, односторонняя
субъективная связь, бездействие

SEVAK POGHOSYAN
Deputy Prosecutor of Erebuni and Nubarashen Administrative Districts,
PHD Applicant of the Chair of Criminal Law at the Faculty of Law, YSU

ISSUES OF IMPROVING THE LEGISLATIVE DEFINITION OF THE INSTIGATOR OF A CRIME

The article touches upon controversial issues related to the instigator of а crime. First, the author
concludes that in those cases when the instigator’s act is another crime, the instigator’s act should be
qualified as a multiple offence- as an instigation and commission of a specific crime, except those cases
when the principle of prohibition of double jeopardy is violated. In addition, the author substantiates the
possibility of a one-sided subjective connection and instigation through inaction. Based on the research,
the author gives his own definition of an instigator.

Keywords: instigator, facilitator, multiple offences, one-sided subjective connection, inaction
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ԱՐԹՈՒՐ ԴԱՎԹՅԱՆ 
ՀՀ ԳԱԱ փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտի հայցորդ

ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ԻՆՍՏԻՏՈՒՏԸ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՓԻԼԻՍՈՓԱՅՈՒԹՅԱՆ ՏԵՍԱՆԿՅՈՒՆԻՑ

Սույն հոդվածում հեղինակը հանգամանորեն քննարկում է սեփականության և սեփականության
իրավունքի էությունն ու առանձնահատկությունները՝ իրավունքի փիլիսոփայության տեսանկյունից:
Հեղինակը հատկապես կանգ է առել; հիշյալ ինստիտուտի վերաբերյալ Հեգելի իրավափիլիսոփայական
հայացքների վրա:

Բանալի բառեր. փիլիսոփայություն, իրավունք, իրավունքի փիլիսոփայություն, սեփականության
բովանդակության իրավազորություններ, մասնավոր սեփականություն:

АРТУР ДАВТЯН 
Соискатель института философии, социологии и права НАН РА

ИНСТИТУТ СОБСТВЕННОСТИ-С ТОЧКИ ЗРЕНИЯ ФИЛОСОФИИ ПРАВА

В данной статье автор обстоятельно рассматривает сущность и особенности собственности и
права собственности с точки зрения философии права. Автор особо сосредотачивается на философ-
ско-правовых взглядах Гегеля по вопросам собственности.

Ключевые слова: философия,право,философия права, правомочии содержания собственности,
частная собственность.

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

THE INSTITUTION OF PROPERTY FROM THE POINT OF VIEW OF THE PHILOSOPHY OF LAW

In this article, the author discusses in detal the essence and features of property right from the point
of view of the philosophy of law.The author focuses on Hegel’s legak-philosophical views on the institute.

Keywords: philosophy, law, philosophy of law, property content jurisdiction, private property.
_______________________________________________________________________________________________

* * *
_______________________________________________________________________________________________

ԴԱՎԻԹ ՕՀԱՆՅԱՆ 
ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիրի ասպիրանտ

ՊԱՅՄԱՆԱԳՐԻ ՏԱՌԱՑԻ ՄԵԿՆԱԲԱՆՈՒՄԸ

Սույն հոդվածը նվիրված է պայմանագրի տառացի մեկնաբանման էության բացահայտմանը:
Մաս նա վո րապես, հոդվածում վերլուծվում են պայմանագրի տառացի մեկնաբանման ներպետական
օրենս դրու թյունը և դատական պրակտիկան, օտարերկրյա փորձը և դոկտրինալ մոտեցումները: Այդ
վերլուծության արդ յունքում քննարկվում են տառացի մեկնաբանման թերությունները և դրանց
լավագույն լուծումները:

Բանալի բառեր. պայմանագրի տեքստ, տառացի մեկնաբանում, լիտերալիզմ, պայմանագրի
խեղաթյուրում, տառացի մեկնաբանման կանխավարկած, մեկնաբանման հիերարխիա:
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ДАВИТ ОГАНЯН
Аспирант Образовательного комплекса полиции Республики Армения

БУКВАЛЬНОЕ ТОЛКОВАНИЕ ДОГОВОРА

Данная статья посвящена выявлению сущности буквального толкования договора. В частности,
в статье анализируются внутригосударственное законодательство и судебная практика, зарубежный
опыт и доктринальные подходы буквального толкования договора. В результате данного анализа об-
суждается недостатки буквального толкования и их лучшие решения.

Ключевые слова: текст договора, буквальное толкование, литерализм, искажение договора,
презумпция буквального толкования, иерархия толкования.

DAVIT OHANYAN
Postgraduate student of Educational Complex of Police of RA

THE LITERAL INTERPRETATION OF CONTRACT

This article is devoted to the study of the essence of literal interpretation of contract. In the research,
particularly, the domestic legislation and judicial practice, foreign experience and doctrinal approaches of
literal interpretation have been analyzed. As a result, the author discusses the disadventages of literal in-
terpretation and their best solutions.

Keywords: text of contract, literal interpretation, literalizm, distortion of contract, presumption of
literal interpretation, hierarchy of interpretation.
_______________________________________________________________________________________________

* * *
_______________________________________________________________________________________________

ԳԵՎՈՐԳ ՎԻՐԱԲՅԱՆ
ԵՊՀ պետության և իրավունքի տեսության ու 
պատմության ամբիոնի հայցորդ

ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԿԱՆԽԱՎԱՐԿԱԾՆԵՐԻ ՀԵՏԱԶՈՏՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱԿԱՆԱՑՄԱՆ
ՄԵԹՈԴԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԻ ՇՈՒՐՋ

Ի րա վա կան կան խա վար կած նե րի ճյու ղա յին մո տե ցում նե րի միաս նա կա նաց ման ընդ հա նուր տե -
սու թյան հա յե ցա կար գի մշակ ման նպա տա կով պայ մա նա վոր ված՝ սույն հոդ վա ծը նվիր վել է կան խա -
վար կած նե րի հե տա զո տու թյան ի րա կա նաց ման հիմ քում դրվող մե թո դա բա նու թյան ընտ րու թյան
հար ցին: Աշ խա տան քում քննարկ ման ա ռար կա է դար ձել ոչ թե կոնկ րետ մե թո դա բա նու թյու նը, այլ ի -
րա վա բա նա կան դոկտ րի նում նշված հիմ նա հար ցի վե րա բեր յալ գո յու թյուն ու նե ցող պատ կե րը: Մաս -
նա վո րա պես, կա տար ված հե տա զո տու թյու նը հե ղի նա կին թույլ է տվել գալ եզ րա հանգ ման, ըստ ո րի՝
ի րա վա կան կան խա վար կած նե րի շուրջ առ կա ի րա վի ճա կը պայ մա նա վոր ված է այն հան գա ման քով,
որ թեև ի րա վա գետ նե րը խո սում են միաս նա կան տե սու թյան հա յե ցա կար գի մշակ ման մա սին, սա -
կայն նրան ցից և ոչ մե կը չի անդ րա դառ նում այդ նպա տա կի ի րա գործ ման և խն դիր նե րի լուծ ման մե -
թո դա բա նու թյա նը: Հե ղի նա կը, հոդ վա ծի շրջա նակ նե րում լու ծե լով է իր առջև դրված մաս նա վոր
խնդի րը, հի պո թե զի տես քով ա ռաջ է քա շել այն գա ղա փա րը, հա մա ձայն ո րի՝ ի րա վա կան կան խա -
վար կած նե րի փի լի սո փա յա կան, սո ցո լո գիա կան և ի րա վա կան աս պեկտ նե րի միա վոր ման հնա րա վո -
րու թյուն ըն ձե ռող մե թո դա բա նու թյու նը, ո րը վեր ջին հաշ վով ուղղ ված կլի նի ճյու ղա յին մո տե ցում նե րի
միաս նա կա նաց ման ընդ հա նուր տե սու թյան հա յե ցա կար գի մշակ մա նը, կա րող է լի նել ի րա վուն քի
գոր ծի քա կազ մա յին տե սու թյու նը:

Բա նա լի բա ռեր. ի րա վունք, ի րա վա հաս կա ցո ղու թյուն, մե թո դա բա նու թյուն, ի րա վա կան կան -
խա վար կած, բա րեխղ ճու թյան և ող ջամ տու թյան կան խա վար կած ներ, քա ղա քա ցաի րա վա կան կան -
խա վար կած, հերք վող են թադ րու թյուն, ի րա վա նորմ, ի րա վա կան սկզբունք, ձևա կան տրա մա բա նու -
թյուն, ձևա կան-ի րա վա բա նա կան մե թոդ, ի րա վուն քի գոր ծի քա կազ մա յին տե սու թյուն:
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ГЕВОРГ ВИРАБЯН
Соискатель кафедры теории и истории государства и права ЕГУ

К ВОПРОСУ О ВЫБОРЕ МЕТОДОЛОГИИ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЯ ПРАВОВЫХ 
ПРЕЗУМПЦИЙ

С целью разработки концепции общей теории интегрирования отраслевых под ходов к правовым
презумпциям данная статья посвящена вопросу выбора методоло гии, лежащей в основе проведения
исследования презумпций. В работе предметом обсуждения была не конкретная методология, а су-
ществующая картина в юридичес кой доктрине по указанной проблеме. В частности, проведенное ис-
следование позво лило автору сделать вывод о том, что нынешняя ситуация с правовыми презумпциями
связана с тем, что правоведы, по сути, говорят о выработке концепции единой тео рии, но ни один из
них не обращается к методологии достижения этой цели и решения проблем. Автор, решая свою
частную проблему в рамках статьи, выдвинул идею в виде гипотезы, что методология, позволяющая
объединить философские, социологи ческие и правовые аспекты правовых презумпций, которая в
конечном итоге будет направлена на разработку концепции общей теории интегрирования отраслевых
под ходов, может быть инструментальной теорией права.

Ключевые слова: право, правопонимание, методология, правовая презумпция, пре зумпция
добросовестности и разумности, гражданско-правовая презумпция, опро вержимое предположение,
правовая норма, правовой принцип, формальная логика, формально-юридический метод, инстру-
ментальной теории права. 

GEVORG VIRABYAN
PhD student of YSU Chair of Theory and History of State and Law

ON THE ISSUE OF CHOOSING THE METHODOLOGY FOR CONDUCTING RESEARCH 
OF LEGAL PRESUMPTIONS

In order to develop the concept of a general theory for the integration of sectoral approaches to
legal presumptions, this article is dedicated to the choice of the methodology underlying the research of
presumptions. The subject of the paper has become not the specific methodology, but the existing picture
of the issue mentioned in the legal doctrine. In particular, the research allowed the author to conclude that
the current situation with legal presumptions is due to the fact that jurists are talking about the
development of a general theory, however none of them refers to the methodology of achieving that goal
and solving the issues. The author, solving his particular problem within the framework of the article, hy-
pothesized the idea that the methodology which enabled the philosophical, sociological and legal aspects of
legal presumptions, which will ultimately be aimed at developing a general theory of the integration of
sectoral approaches, can be the instrumental theory of law.

Keywords: Law, legal understanding, methodology, legal presumptions, presumptions of good faith
and common sense, civil legal presumption, rebuttable assumption, legal norm, legal principle, formal
logic, formal legal method, instrumental theory of law.
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ՀԱՅԿ ՇԱՀԲԱԶՅԱՆ
ՀՀ ԳԱԱ փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և 
իրավունքի ինստիտուտի հայցորդ

ՕԲՅԵԿՏԻՎ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ԵՎ ՍՈՒԲՅԵԿՏԻՎ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ԸՆԿԱԼՄԱՆ ԵՎ ԴՐԱՆՑ
ՓՈԽՀԱՐԱԲԵՐԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ՇՈՒՐՋ

Սույն հոդվածում հեղինակը հանգամանորեն քննում է իրավունքի ընկալումը օբյեկտիվ և սուբ -
յեկտիվ առումով, ինչպես նաև լուսաբանում է դրանց փոխհարաբերակցության հետ կապված
հարցերը:

Բանալի բառեր. իրավունք, օբյեկտիվ իրավունք, սուբյեկտիվ իրավունք, իրավաընկալում,
իրավահասկացություն, իրավական համակարգ:

АЙК ШАХБАЗЯН
Соискатель института философии, социологии и
права НАН РА

К ВОПРОСУ О ПОНИМАНИЕ ОБЪЕКТИВНОГО И СУБЪЕКТИВНОГО ПРАВА И ИХ
ВЗАИМООТНОШЕНИЯ

В данной статье автор обстоятельно рассматривает вопросы восприятия объективного и субъек-
тивного права, а также освещает проблемы их взаимоотношения.

Ключевые слова: право, объективное право, субъективное право, правовосприятие, правопо-
нимание, правовой порядок.

HAYK SHAHBAZYAN
Applicant of the Institute of Philosophy, Sociology and 
Law of NAS of RA

ON THE PERCEPTION OF OBJECTIVE LAW AND SUBJECTIVE LAW AND THEIR INTERRELATIONS

In this article, the author discusses in detail the perception of law in objective and subjective aspects,
as well as covers the issues related to their interrelation.

Keywords: law, objective law, subjective law, legal perception, legal understanding, legal system.
_______________________________________________________________________________________________

* * *
_______________________________________________________________________________________________

ԱՆԱՀԻՏ ԱՅՎԱԶՅԱՆ
ՀՀ ԳԱԱ փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և 
իրավունքի ինստիտուտի հայցորդ

ԻՐԱՎԱՍՈՒԲՅԵԿՏՈՒԹՅՈՒՆԸ ՈՐՊԵՍ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՍՈՒԲՅԵԿՏԻ ՈՐԱԿԱԿԱՆ ՀԱՏԿԱՆԻՇ

Սույն հոդվածում հեղինակը հանգամանորեն քննում է իրավասուբյեկտության բովանդակային
առանձնահատկությունները, ինչպես նաև իրավասուբյեկտությունը դիտարկում է որպես իրավունքի
սուբյեկտի որակական հատկանիշ:

Բանալի բառեր. իրավունք, իրավունքի սուբյեկտ, իրավասուբյեկտություն, իրավունակություն,
գործունակություն:
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АНАИТ АЙВАЗЯН
Соискатель Института Философии,Социологии и Права НАН РА

ПРАВОСУБЪЕТНОСТЬ КАК НЕОТЪЕМЛЕМАЯ ЧАСТЬ КАЧЕСТВЕННОГО ПРИЗНАКА 
СУБЪЕКТА ПРАВА

В данной статье автором обстоятельно рассматриваются содержательные особенности правосубъ-
ектности, а также считает, что правосубъектность является существенный признак субъекта права.

Ключевые слова: право, субъект права, правосубъектность, правоспособность, дееспособность.

ANAHIT AYVAZYAN
Applicant of the Institute of Philosophy,Sociology and Law of NAS of RA

LEGAL PERSONALITY AS AN INTEGRAL PART OF THE QUALITATIVE FEATURE OF THE
SUBJECT'S RIGHT

In this article, the author discusses the substantive features of the legal subjectivity in detail, as well as
considers legal subjectivity as a qualitative feature of the legal subject.

Keywords: law, legal subject, legal subjectivity, legal capacity, competence.
_______________________________________________________________________________________________

* * *
_______________________________________________________________________________________________

ԼԵՎՈՆ ՀԱՐՈՒԹՅՈՒՆՅԱՆ 
ԳԱԱ փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտի հայցորդ

ԺԱՄԱՆԱԿԱԿԻՑ ԱԶԳԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ԱՂԲՅՈՒՐՆԵՐԻ ՏԵՍԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

Սույն հոդվածում հեղինակը հանգամանորեն քննարկել է ազգային (ներպետական) իրավունքի
աղբյուրների (ձևերի) տեսական-մեթոդաբանական հիմնախնդիրները, մասնավորապես՝ իրավունքի
աղբյուրների աստիճանակարգությունը և դրանց համակարգը:

Բանալի բառեր. իրավունք, իրավունքի աղբյուրներ, իրավունքի աղբյուրների աստիճա նա կար -
գություն, իրավունքի աղբյուրների համակարգ, իրավունքի համակարգ:

ЛЕВОН АРУТЮНЯН 
Соискатель института философии, социологии и права НАН РА

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ СОВРЕМЕННОГО НАЦИОНАЛЬНОГО ИСТОЧНИКОВ ПРАВА.

В данной статье автор обстоятельно рассматривает проблемы национальных источников права,
в частности-иерархия источников права и их система.

Ключевые слова: право, источников права, иерархия источников права, система источников
права, система права.

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

PROBLEMS OF THE RELEVANCE OF SOURCES OF LAW

In this article, the author examined in detail the problems associated with the peculiarity of sources of
law, in particular, the nature, content and systems of hierarchy.

Keywords: law, sources of law, hierarchy of sources of law, system of law.
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ԳՈՌ ՀՈՎՀԱՆՆԻՍՅԱՆ
Իրավաբանական գիտությունների դոկտոր (Բեռլին),
կառավարման գիտությունների մագիստրոս (Շպայեր),
Հագենի համալսարանի Գերմանական և եվրոպական
սահմանադրական և վարչական իրավունքի,
ինչպես նաև միջազգային իրավունքի ամբիոնի դոցենտ,
Բեռլինի տնտեսագիտության և իրավունքի ինստիտուտի Ոստիկանության և
անվտանգության կառավարման բաժնի դոցենտ

ԽՆԴԻՐ. «ՄԱՐԵ՛Ք ԼՈՒՅՍԵՐԸ»

Սույն խնդրի միջոցով բացատրվում է, թե վարչական դատարանն ինչպես պետք է ստուգի ՀՀ
ՎարչԴՕ 69-րդ հոդվածի 1-ին մասի իմաստով ճանաչման հայցի հաջողության հեռանկարները, այն
է՝ դրա թույլատրելիությունն ու հիմնավորվածությունը։ Մասնավորապես, հանգամանալից ներկայացվում
են այդ հայցատեսակի թույլատրելիության բոլոր նախապայմանները, բացատրվում է դրանցից
յուրաքանչյուրի նշանակությունը, ինչպես նաև կոնկրետ դեպքի հիման վրա ստուգվում է ճանաչման
հայցի հիմնավորվածությունը։ Խնդրի հիմնական թեման համայնքային պաշտոնատար անձի կողմից
քաղաքական հայտարարություններ անելու թույլատրելիության և դրանցից պաշտպանվելու
հնարավորության հարցն է։

ГОР ОГАНЕСЯН
Доктор юридических наук (Берлин),
магистр административных наук (Шпaйер),
доцент кафедры немецкого и европейского конституционного и
административного права, а также международного права в Университете Хагена,
доцент кафедры полиции и управления безопасностью
в Берлинском институте экономики и права

ЗАДАЧА: «ВЫКЛЮЧИТЕ СВЕТ!»

На основании решения этой задачи разъясняется, как административный суд должен рассматривать
перспективы успеха иска о признании по смыслу ст. 69 (1) Кодекса об административном судопроиз-
водстве, т.е. его допустимость и обоснованность. В частности, подробно представляются все
требования приемлемости, разъясняется их значение, а также рассмотривается обоснованность иска
о признании на основании конкретного дела. Основной темой дела является допустимость политических
заявлений муниципальных чиновников и возможность правовой защиты от этих заявлений.

GOR HOVHANNISYAN
Doctor of Laws (Berlin),
Master of Administrative Sciences (Speyer),
Associate Professor at the Chair of German and European Constitutional and
Administrative Law, as well as International Law at the University of Hagen,
Associate Professor at the Department of Police and Security Management
at the Berlin School of Economics and Law

CASE: “LIGHTS OUT!”

This case aims to explain how the Administrative Court must examine the success prospects of a
declaratory action in the sense of Art. 69 (1) of the Administrative Procedure Code, that is, its admissibility
and merits. In particular, all admissibility requirements are presented in detail, the meaning of each of
these is explained, and the merits of the declaratory action are examined on the basis of a concrete case.
The main topic of the case is the admissibility of political statements made by municipal officials and the
possibilities of legal defense against these statements.
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ԳԵՎՈՐԳ ԻՍՐԱՅԵԼՅԱՆ
ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիրի ակադեմիայի
քաղաքացիական իրավունքի և քաղաքացիական 
դատավարության ամբիոնի պետ,
իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ

ՊՈՌՆԿՈՒԹՅԱՄԲ ԶԲԱՂՎԵԼՈՒ ՀԱՄԱՐ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅԱՆ ԵՎ
ՊԱՏԱՍԽԱՆԱՏՎՈՒԹՅՈՒՆԻՑ ԱԶԱՏԵԼՈՒ ՈՐՈՇ ՀԱՐՑԵՐ

Պոռն կու թյան զբաղ վե լու հա մար վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան կի րառ ման և պա տաս -
խա նատ վու թյու նից ա զա տե լու խնդիր նե րը Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում գրե թե հե տա զոտ -
ված չեն, ին չի տրա մա բա նա կան հե տևանքն է ի րա վա կի րառ պրակ տի կա յում հա մա պա տաս խան
բար դու թյուն նե րի ա ռա ջա ցու մը: Սույն հե տա զո տու թյամբ բա ցա հայտ վել են վե րը նշված ի րա վա -
խախտ ման հա մար վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան հատ կա նիշ նե րը, մեկ նա բան վել են պա -
տաս խա նա տվու թյու նը ծան րաց նող, մեղ մաց նող հան գա մանք նե րը և պա տաս խա նատ վու թյու նից ա -
զա տե լու հիմ քե րը՝ պոռն կու թյամբ զբաղ վե լու դեպ քե րի նկատ մամբ կի րա ռե լիու թյան տե սան կյու նից: 

Բա նա լի բա ռեր. պոռն կու թյուն, վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյուն, պա տաս խա նատ վու թյու -
նը ծան րաց նող և մեղ մաց նող հան գա մանք ներ, վարչա կան պատասխանատվությունից ազատելը:

ГЕВОРГ ИСРАЕЛЯН
начальник кафедры Гражданского права и
гражданского процесса Академии
образовательного комплекса полиции РА,
кандидат юридических наук, доцент

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ АДМИНИСТРАТИВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ И ОСВОБОЖДЕНИЯ ОТ
ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА ЗАНЯТИЕ ПРОСТИТУЦИЕЙ

Проблемы применения административной ответственности за занятие проституцией и освобождения
от нее практически не изучены в Республике Армения, логическим следствием чего является возник-
новение осложнений в правоприменительной практике. Посредством данного исследования выявле-
ны признаки административной ответственности за совершение вышеуказанного правонарушения,
прокомментированы обстоятельства оттягчающие и смягчающие ответственность и основания осво-
бождения от ответственности с точки зрения применения по делам о занятии проституцией.

Ключевые слова: проституция, административная ответственность, обстоятельства, отягчающие
и смягчающие ответственность, освобождение от административной ответственности.

GEVORG ISRAYELYAN
Head of chair of Civil law and Civil process at
Academy of the Educational Complex of Police of RA,
Candidate of Legal Sciences, Associate professor

SOME ISSUES OF ADMINISTRATIVE RESPONSIBILITY FOR PROSTITUTION AND
RELEASING FROM RESPONSIBILITY

The issues of administrative liability for exemption from prostitution is almost not studied in the
Republic of Armenia, the logical consequence of which is the creation of corresponding complications in
legal practice. This research revealed the features of administrative responsibility for the above-mentioned
offense, commented on the aggravating and mitigating circumstances of responsibility, grounds for
exemption from the perspective of prostitution.

Keywords: prostitution, responsibility, aggravating and mitigating circumstances, exemption from ad-
ministrative liability.
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ՆԱԶԵԼԻ ՍՈՒՔԻԱՍՅԱՆ
ՀՊՏՀ իրավագիտության և քաղաքագիտության 
ամբիոնի դոցենտ, իրավաբանական
գիտությունների դոկտոր

ՀԱՐԿԱՅԻՆ ՊԱՐՏԱՎՈՐՈՒԹՅԱՆ ԻՐԱՎԱԿԱՆ ԱՌԱՆՁՆԱՀԱՏԿՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԸ

Հար կա տուի կող մից հար կա յին սանկ ցիա նե րի պա հանջ նե րի կա տա րու մը նրան չի ա զա տում
հար կա յին պար տա վո րու թյուն նե րի կա տա րու մից, քա նի որ հար կա յին սանկ ցիան և պար տա վո րու -
թյան կա տար ման գոր ծըն թա ցը բնու թագ րում են հար կա տուի կամ նրա գոր ծա կա լի ի րա վա կան կար -
գա վի ճա կի տար բեր կող մե րը:

Հար կա յին պար տա վո րու թյան խախտ ման դեպ քում ի րա վա կան գոր ծա ռույթ նե րը դրսևոր վում
են ի րա վա վե րա կանգ նո ղա կան և տու գան քա յին բնույ թի ներ գոր ծու թյան մի ջոց նե րով, ո րոնց նպա -
տա կը պե տու թյա նը հասց ված գույ քա յին (ինչպես և դրա մա կան) վնա սի լրիվ վե րա կանգ նումն է:

Բա նա լի բա ռեր. հար կա յին պար տա վո րու թյուն, հար կա յին սանկ ցիա, ի րա վա կան գոր ծա ռույթ,
սո ցիա լա կան գոր ծա ռույթ, տու գան քա յին գոր ծա ռույթ, վե րա կանգ նո ղա կան գործընթաց

НАЗЕЛИ СУКИАСЯН
Доцент кафедры правоведения и политологии АГЭУ,
доктор юридических наук

ПРАВОВЫЕ ОСОБЕННОСТИ НАЛОГОВОГО ОБЯЗАТЕЛЬСТВА

Выполнение налогоплательщиком требований, связанных с налоговыми санкциями, не освобождает
его от налоговых обязательств, поскольку налоговая санкция и процесс выполнения обязательства
характеризуют различные стороны правового статуса налогоплательщика или его агента.

В случае нарушения налогового обязательства правовые функции проявляются посредством
правовосстановительной и штрафной ответственности, целью которой является полное возмещение
имущественного (материального) вреда, причиненного государству.

Ключевые слова: налоговое обязательство, налоговая санкция, правовая функция, социальная
функция, штрафная функция, процесс восстановления.

NAZELI SUKIASYAN
Associate Professor of the Department of Law and Political Science of ASUE,
Doctor of Law Sciences

LEGAL SPECIFICATIONS OF TAX OBLIGATIONS

Fulfillment of the requirements related to tax sanctions by a taxpayer does not excuse him/her from
complying with tax obligations, since the tax sanction and the process of performing the obligation
characterize different aspects of the legal status of the taxpayer or his/her agent.

In the case of a violation of the tax obligation, legal functions are manifested through legal restorative
and punitive liability, the purpose of which is the full compensation of property (tangible) damage caused
to the state.

Keywords: tax liability, tax sanction, legal function, social function, penalty function, recovery
process
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ԼԵՈՆԻԴ ՆԱՀԱՊԵՏՅԱՆ 
ՀՀ ԳԱԱ փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և 
իրավունքի ինստիտուտի հայցորդ,

ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ՀԱՆՑԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՄԱՆ
ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ

Սույն հոդվածի հեղինակը հանգամանորեն քննարկում է զինվորական հանցագործությունների
կանխարգելման հիմնախնդիրները, ինչպես նաև վերլուծվում են կանխարգելման հիմնական
ուղղությունները:

Բանալի բառեր. զինվորական հանցագործություն, հանցագործությունների կանխարգելում,
հանցավորություն, հատուկ սուբյեկտ:

ЛЕОНИД НАГАПЕТЯН
Соискатель Института Философии, Социологии и
Права НАН РА

ПРОБЛЕМЫ ОБЩЕЙ ПРОФИЛАКТИКИ ВОЙЕНОВЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ.

В данной статье автором обстоятельно рассматриваются проблемы общей профилактики
войсковых преступлений, а также анализируются основные направления противодействие преступлением.

Ключевые слова: профилактика преступление,войсковые преступление, противодействие пре-
ступлением, преступность специальный субьект.

LEONID NAHAPETYAN 
Applicant of the Institute of Philosophy, 
Sociology and Law of NAS of RA

THE ISSUES OF GENERAL PREVENTION OF MILITARY-CONNECTED CRIMES

In thus article, the author discusses the issues of prevention of military-connected crimes in detail, as
well as the main directions of prevention are analyzed.

Keywords: Military-connected crime, crime prevention, criminality, special subject.
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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):

Եթե 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,
ապա այդ մա սին պետք է պատ շաճ ձևով նշում կա տար վի տեքս տում, և/ կամ հղու մը տրվի ծա նո թա -
գրու 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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