
ԽՄԲԱԳՐԱԿԱՆ ԽՈՐՀՈՒՐԴ

Գևորգ Բաղդասարյան Հայաստանի Հանրապետության
գլխավոր դատախազի տեղակալ, իրավ. գիտ. թեկնածու (խորհրդի
նախագահ)

Աշոտ Եսայան Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր
դատախազի խորհրդական, Խ.Աբովյանի անվան Հայկական
պե տական մանկավարժական համալսարանի Կրթության հոգեբա -
նության և սոցիոլոգիայի ֆակուլտետի Սոցիոլոգիայի և սոցիա -
լական աշխատանքի ամբիոնի դոցենտ (գլխավոր խմբագիր)

Արմեն Մարուխյան Հայաստանի Հանրապետության
գլխավոր դատախազության կազմակերպական-վերահսկողական
և իրա վա կան ապահովման վարչության պետ, իրավ. գիտ. թեկ -
նա ծու

Գևորգ Դանիելյան ԵՊՀ սահմանադրական իրավունքի
ամբիոնի պրոֆեսոր, իրավ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր (համա -
ձայ նությամբ)

Հովհաննես Ստեփանյան Հայաստանի Հանրապետության
գիտությունների ազգային ակադեմիայի պետաիրավական հետա -
զոտությունների բաժնի վարիչ, իրավ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր
(համաձայնությամբ)

Գառնիկ Սաֆարյան Հայաստանի Հանրապետության գի -
տու թյունների ազգային ակադեմիայի փիլիսոփայության, սո -
ցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտի առաջատար գիտաշ -
խատող, իրավ. գիտ. դոկտոր, պրոֆեսոր (համաձայնությամբ)

Արման Թաթոյան Հայաստանի Հանրապետության մար -
դու իրավունքների պաշտպան, իրավ. գիտ. թեկնածու, ԵՊՀ
իրավագիտության ֆակուլտետի քրեական դատավարության և
կրիմինալիստիկայի ամբիոնի դոցենտ (համաձայնությամբ)

Ռուբեն Մելիքյան իրավ. գիտ. թեկնածու, ԵՊՀ իրավագի -
տության ֆակուլտետի քրեական դատավարության և կրիմի -
նալիստիկայի ամբիոնի դոցենտ (համաձայնությամբ)

Դավիթ Մելքոնյան իրավ. գիտ. թեկնածու, ԵՊՀ իրա վա -
գի տության ֆակուլտետի քրեական դատավարության և կրի մի -
նա լիստիկայի ամբիոնի դոցենտ (համաձայնությամբ)

Արթուր Չախոյան ՀՀ գլխավոր դատախազության կոռուպ -
ցիոն հանցագործությունների գործերով վարչության պետ, իրավ.
գիտ. թեկնածու, ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի քրեական
դատավարության և կրիմինալիստիկայի ամբիոնի դոցենտ
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ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳԻՐԸ

Ս.Հ. ԳԱԼՅԱՆԻՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ԵՐՐՈՐԴ ԴԱՍԻ ՊԵՏԱԿԱՆ
ԽՈՐՀՐԴԱԿԱՆԻ ԴԱՍԱՅԻՆ ԱՍՏԻՃԱՆ ՇՆՈՐՀԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով Սահմանադրության 137-րդ հոդվածը, «Դատախազության մասին»
օրենքի 44-րդ հոդվածի 2-րդ մասը, ինչպես նաև «Հանրային ծառայության մասին» օրենքի
52-րդ հոդվածի 1-ին մասը.

Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազի՝ ապօրինի ծագում ունեցող գույքի
բռնա գանձմանն ուղղված գործառույթների ոլորտը համակարգող տեղակալ, արդա րադա տու -
թյան առաջին դասի խորհրդական Սրբուհի Հովհաննեսի ԳԱԼՅԱՆԻՆ շնորհել արդարադա -
տու թյան երրորդ դասի պետական խորհրդականի դասային աստիճան:

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ
ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀ Ա. ՍԱՐԳՍՅԱՆ

2021թ. հուլիսի 5
Երևան
ՆՀ-159-Ա

ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ՆԱԽԱԳԱՀԻ ՀՐԱՄԱՆԱԳԻՐԸ

Գ.Ս. ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆԻՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ԵՐՐՈՐԴ ԴԱՍԻ ՊԵՏԱԿԱՆ
ԽՈՐՀՐԴԱԿԱՆԻ ԴԱՍԱՅԻՆ ԱՍՏԻՃԱՆ ՇՆՈՐՀԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով Սահմանադրության 137-րդ հոդվածը, «Դատախազության մասին»
օրենքի 44-րդ հոդվածի 2-րդ մասը, ինչպես նաև «Հանրային ծառայության մասին» օրենքի
52-րդ հոդվածի 1-ին մասը.

Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազի տեղակալ, արդարադատության
առաջին դասի խորհրդական Գևորգ Սուրենի ԲԱՂԴԱՍԱՐՅԱՆԻՆ շնորհել արդարա դա տու -
թյան երրորդ դասի պետական խորհրդականի դասային աստիճան:
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Ա.Ա. ԱՖԱՆԴՅԱՆԻՆ ԱՐԴԱՐԱԴԱՏՈՒԹՅԱՆ ԵՐՐՈՐԴ ԴԱՍԻ ՊԵՏԱԿԱՆ
ԽՈՐՀՐԴԱԿԱՆԻ ԴԱՍԱՅԻՆ ԱՍՏԻՃԱՆ ՇՆՈՐՀԵԼՈՒ ՄԱՍԻՆ

Հիմք ընդունելով Սահմանադրության 137-րդ հոդվածը, «Դատախազության մասին»
օրենքի 44-րդ հոդվածի 2-րդ մասը, ինչպես նաև «Հանրային ծառայության մասին» օրենքի
52-րդ հոդվածի 1-ին մասը.

Հայաստանի Հանրապետության գլխավոր դատախազի տեղակալ, արդարադատության
առաջին դասի խորհրդական Արմեն Ալբերտի ԱՖԱՆԴՅԱՆԻՆ շնորհել արդարադատության
երրորդ դասի պետական խորհրդականի դասային աստիճան:
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ՀՀ հատուկ քննչական ծառայության ընդհանուր բնույթի  ՀՀ սահմանադրական դատարանի աշխատակազմի 
հանցագործությունների քննության վարչության հատկապես իրավախորհրդատվական վարչության 
կարևոր գործերի քննիչ, արդարադատության երրորդ փորձագիտական վերլուծության բաժնի 
դասի խորհրդական Հայ-Ռուսական համալսարանի իրավունքի և գլխավոր մասնագետ
քաղաքականության ինստիտուտի քրեական իրավունքի և 
քրեական դատավարության իրավունքի ամբիոնի հայցորդ
____________________________________________________________________________________________________________

øðº²Î²Ü Ðºî²äÜ¸Ø²Ü Ð²ðàôòØ²Ü êÎ¼´àôÜøÆ
ÀÜîðàôÂÚ²Ü ºì ¸²î²ì²ð²Î²Ü ØÆæàòÜºðÆ

ÊÜ²ÚàÔàôÂÚ²Ü Ð²ðòºðÆ Ø²êÆÜ

Ներածություն
Այն երկր նե րը, ո րոնք քրեա կան հե տա -

պնդման հա րու ցու մը կա ռու ցել են քրեա կան
հե տապնդ ման հա րուց ման նպա տա կա հար մա -
րու թյան սկզբուն քով, հենց այդ սկզբուն քի գոր -
ծարկ մամբ և «դա տա խա զա կան հա յե ցո ղու -
թյամբ» հնա րա վո րու թյուն ստա ցան լու ծե լու նաև
այլ կարևոր խնդիր. սկզբուն քի կի րարկ ման
շնոր հիվ հնա րա վոր է լի նում խնա յել պե տա -
կան մե ղա դրան քի ռե սուրս նե րը՝ դրանք կենտ -
րո նաց նե լով ա ռա վել ծանր հան ցա գոր ծու թյուն -
նե րի բա ցա հայտ ման վրա: 

Այդ պի սով իսկ քրեա կան հե տապնդ ման
հա րուց ման նպա տա կա հար մա րու թյան սկզբուն -
քի առ կա յու թյու նը լայն հնա րա վո րու թյուն էր
ստեղ ծում ընդ հան րա պես քրեա կան դա տա վա -
րու թյան բեռ նա թափ ման հա մար:

Այս տե սանկ յու նից հար ցին անդ րա դառ -
նա լով՝ հե տաքր քիր տվյալ ներ է բե րում դա տա -
վա րա գետ Լ. Գո լով կոն: Վեր ջինս նկա տում է,
որ այն երկր նե րում, որ տեղ հա մա կար գը կա -
ռուց ված է նպա տա կա հար մա րու թյան սկզբուն -
քի հի ման վրա, բա վա կա նին բարձր են ցու ցա -
նիշ նե րը, ո րոն ցով հե տապնդ ման հա րու ցու մը
մերժ վում է հենց քրեա կան հե տապնդ ման անն -
պա տա կա հար մա րու թյան շար ժա ռի թով և, իբրև
աս վա ծի հա վաս տում, հե ղի նա կը բե րում է
հետևյալ վի ճա կագ րու թյու նը. «... Ճա պո նիա յում
խոս քը գնում է մո տա վո րա պես 60% քրեա կան
գոր ծե րի մա սին, … Ֆրան սիա յում այդ թի վը

դեռ նա խանց յալ դա րում կազ մում էր դա տա -
խա զու թյուն մտնող բո լոր քրեա կան գոր ծե րի
50%, իսկ մեր օ րե րում այն եր բեմն հաս նում է
ահ ռե լի չա փե րի՝ 75-80%»1:

Այս տե սանկ յու նից հարց է ա ռա ջա նում
արդ յո՞ք օ րի նա կա նու թյան սկզբուն քը ինք նին
բա ցա ռում է քրեա կան վա րույ թի «բեռ նա թա -
փու մը», դա տա վա րա կան ռե սուրս նե րի խնա յո -
ղու թյու նը՝ ա ռա վել ծանր, բարդ հան ցա գոր ծու -
թյուն նե րի բա ցա հայտ ման հա մար:

Նշ ված հար ցին պա տաս խա նե լիս ռուս դա -
տա վա րա գետ նե րը (հատ կա պես հետ խորհր դա -
յին դա տա վա րա գի տու թյան ներ կա յա ցու ցիչ նե -
րը), թերևս չըն կա լե լով օ րի նա կա նու թյան
սկզբուն քի ստեղծ ման բուն նպա տա կը (քա ղա -
քա կան իշ խա նու թյան ազ դե ցու թյան չե զո քա -
ցու մը), և շեշ տադ րու մը փո խե լով սկզբուն քի
գոր ծարկ ման հետևան քի վրա (հան ցա գոր ծու -
թյան փաս տա կան հան գա մանք նե րի առ կա յու -
թյան պայ ման նե րում՝ ան շե ղո րեն քրեա կան
հե տապնդ ման հա րուց ման վրա), մեր հա մոզ -
մամբ, ոչ ի րա վա չա փո րեն գա լիս էին այն պի սի
սխալ եզ րա հանգ ման, ըստ ո րի՝ հան րա յին շա -
հի բո վան դա կու թյու նը փո փոխ վում է կախ ված
քրեա դա տա վա րա կան հա մա կար գի կա ռուց -
ված քից՝ այն կա ռուց ված է նպա տա կա հար մա -
րու թյա՞ն, թե՞ օ րի նա կա նու թյան սկզբուն քով2: 

Ըստ այդմ, օ րի նակ, դա տա վա րա գետ
Ա.Կոզ լո վան նկա տում է, որ «Քրեա կան դա -
տա վա րու թյու նում լե գա լու թյան (օ րի նա կա նու -

1 Տե՛ս Головко Л.В. Материалы к построению сравнительного уголовно-процессуального права: источники,
доказательства, предварительное производство // Труды юридического факультета. Кн. – М.: Правоведение, 2009,
էջ 305:

2 Տե՛ս Козлова А.Н. Публичность как принцип уголовного судопроизводства: дис. ... к.ю.н., Москва, 2007, էջ 209:



թյան՝ հեղ.) սկզբուն քի իշ խա նու թյան դեպ քում
հան րա յին շա հը կա տար ված յու րա քանչ յուր
հան ցա գոր ծու թյան բա ցա հայ տումն ա պա հո վե -
լու ձգտման մեջ է... քրեա կան դա տա վա րու -
թյու նը նպա տա կա հար մա րու թյան սկզբուն քով
կա ռու ցե լու պայ ման նե րում հան րա յին շա հը կա -
յա նում է. 1) ո րոշ հան ցա գոր ծու թյուն նե րի բա -
ցա հայտ ման ա ռաջ նա հեր թու թյա նը այ լոց նկատ -
մամբ (օ րի նակ, ա ռաջ նա հեր թու թյա նը տրվում
է ա ռա վել ծանր, վտան գա վոր կամ այդ ժա մա -
նա կաշր ջա նում ա ռա վել տա րած ված հան ցա -
գոր ծու թյուն նե րի բա ցա հայտ մա նը), 2) նյու թա -
կան, դա տա վա րա կան և ժա մա նա կա յին ռե -
սուրս նե րի տնտես ման շնոր հիվ անն պա տա կա -
հար մար դեպ քե րում դրանք օգ տա գոր ծե լուց
հրա ժար վե լու մեջ…»3: 

Քրեա կան հե տապնդ ման հա րուց ման
սկզբուն քի հի ման վրա հան րա յին շա հի նման
տար բե րա կումն էլ իր հեր թին հիմք է տա լիս
ար ձա նագ րե լու, որ քրեա կան ի րա վուն քում
քրեա կան պա տաս խա նատ վու թյան ան խու սա -
փե լու թյան սկզբուն քը հնա րա վոր է ա պա հո վել
միայն դա տա վա րու թյու նը քրեա կան հե տապնդ -
ման հա րուց ման օ րի նա կա նու թյան սկզբուն քի
հի ման վրա կազ մա կեր պե լու պա րա գա յում:

Այդ պի սով, գի տա կան շրջա նակ նե րում
նշմար վում է ո րո շա կի հստակ կապ քրեա կան
հե տապնդ ման հա րուց ման օ րի նա կա նու թյան
քրեա դա տա վա րա կան և ք րեա կան պա տաս -
խա նատ վու թյան ան խու սա փե լիու թյան քրեաի -
րա վա կան սկզբունք նե րի միջև4:

Սա կայն, մենք չենք կի սում այն մո տե ցու -
մը, թե ընտր ված քրեա կան հե տապնդ ման հա -
րուց ման սկզբուն քով պայ մա նա վոր ված (նպա -
տա կա հար մա րու թյուն թե օ րի նա կա նու թյուն)՝
տար բեր են հան րա յին շա հի բո վան դա կու թյուն -

նե րը, և երկ րորդ՝ չենք կար ծում, որ առ կա է օր -
գա նա կան կապ քրեա կան հե տապնդ ման հա -
րուց ման օ րի նա կա նու թյան և ք րեա կան պա -
տաս խա նատ վու թյան ան խու սա փե լիու թյան
սկզբունք նե րի միջև:

2.1 Քրեա կան հե տապնդ ման հա րուց ման
օրի նա կա նու թյան սկզբուն քը և ք րեա կան հե -
տապնդ ման մարմ նի գնա հատ ման հնարա -
վո րու թյուն նե րը

Վե րը բեր ված մո տե ցու մը հաշ վի չի առ -
նում կարևոր մի հան գա մանք. քրեա կան հե -
տապնդ ման հա րուց ման օ րի նա կա նու թյան
սկզբուն քը չի բա ցա ռում քրեա կան հե տապնդ -
ման մարմ նի կող մից գնա հատ ման լիա զո րու -
թյունն ընդ հան րա պես, ա վե լին՝ այն նույ նիսկ
ո րո շա կիո րեն հիմն ված է քրեա կան հե տապնդ -
ման մարմ նի կող մից գնա հա տե լու հնա րա վո -
րու թյան վրա: 

Այս առն չու թյամբ Ջ. Լանգ բեյ նը նկա տում
է. «Ոչ մի հան րու թյուն չի հան դուր ժի պար տա -
դիր քրեա կան հե տապնդ ման կա նո նի (օ րի նա -
կա նու թյան սկզբուն քի՝ հեղ.) այն պի սի ա նո ղո -
քու թյու նը, որ դա տա խա զը հար կադր ված լի նի
քրեա կան վա րույթ հա րու ցել յու րա քանչ յուր դեպ -
քով՝ ան կախ նրա նից, թե որ քան թույլ են ա -
պա ցույց նե րը»: Հե ղի նակն ընդգ ծում է, որ դա -
տա խազն ու նի ա պա ցույց նե րը գնա հա տե լու
լիա զո րու թյուն, և «երբ նա հա մոզ վում է, որ չի
խախ տել քրեա կան օ րեն քը կամ երբ ա պա -
ցույց նե րը դա տա րա նին չեն կա րող հա մո զել
կաս կած յա լի մե ղա վո րու թյան մա սին, նա (դա -
տա խա զը՝ հեղ.) այդ պի սով հան րա յին շա հը
սպա սար կում է ան հիմն (frivolous) քրեա կան
վա րույ թի վրա մի ջոց ներ չծախ սե լով...»5: 

Թե՛ օ րի նա կա նու թյան և թե՛ նպա տա կա -
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3 Տե՛ս նույն տեղում, էջեր 209-210:
4 Այս մասին տե՛ս Головко Л. В. Альтернативы уголовному преследованию в современном праве.– СПб.: Изд.

«Юридический центр Пресс», 2002, էջ 348, նաև՝ Козлова А.Н., նշվ.աշխ., էջ 227: Ավելին, որոշ գիտնականների
ընկալմամբ այդ «կապն» այնչափ ցայտուն է, որ վերջինս ուղղակիորեն արտահայտվում է գրվող ատենախոսությունների
վերնագրերում, տե՛ս, օրինակ, Ковтун Н.Н.: Обеспечение неотвратимости уголовной ответственности за преступление
в стадии возбуждения уголовного дела. Дис. … канд. юрид. наук, М., 1992:

5 Տե՛ս Langbein, John H. “Controlling Prosecutorial Discretion in Germany,” University of Chicago Law Review: Vol. 41: Iss.
3, Article 2, (1974), էջ 440: Համանման դատողություններ տե՛ս J.Herrmann, The Rule of Compulsory Prosecution and
the Scope of Prosecutorial Discretion in Germany,” University of Chicago Law Review: Vol. 41: Iss. 3, Article 3., 1974, էջ
475: Ընդ որում՝ այսպիսի մոտեցումը նոր չէր: Օրինակ՝ Ն.Մուրավյովը, քննարկելով Գերմանիայի 1877թ. քրեական
դատավարության կանոնադրության քրեական հետապնդման օրինականության սկզբունքը սահմանող 152-րդ
հոդվածը, նկատում է. «Բոլոր պատժելի արարքներով հետապնդում հարուցելու և իրացնելու պարտականությունը
սահմանված է պայմանով՝ «որքանով, որ առկա են բավարար փաստական հիմքեր» (152-րդ հոդված): Հեղինակը
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հար մա րու թյան սկզբունք նե րի դեպ քում քրեա -
կան հե տապնդ ման մար մինն ու նի գնա հատ -
ման լիա զո րու թյուն: 

Սա կայն ե թե օ րի նա կա նու թյան սկզբուն քի
դեպ քում «գնա հա տու մը» տեղ է գտնում մեկ
ան գամ և մի հար ցում («բա վա րար փաս տա -
կան հիմ քե րի» առ կա յու թյան տե սանկ յու նից),
և այդ հար ցը դրա կա նո րեն գնա հատ վե լու դեպ -
քում, օ րի նա կա նու թյան սկզբուն քով պայ ման -
վոր ված, բա ցառ վում է այլևս քրեա կան հե տա -
պանդ ման հա րուց ման նպա տա կա հար մա րու -
թյու նը գնա հա տե լը (այս պա րա գա յում ար դեն
հան րա յին շա հը ձևա կա նաց ված է և կա յա նում
է քրեա կան հե տապն դում հա րու ցե լու մեջ), ա -
պա նպա տա կա հար մա րու թյան սկզբուն քի դեպ -
քում քրեա կան հե տապնդ ման մար մի նը գնա -
հա տում է եր կու հարց՝ քրեա կան հե տապնդ -
ման հա րուց ման հա մար «բա վա րար փաս տա -
կան հիմ քե րի» առ կա յու թյու նը, և երկ րորդ՝
քրեա կան հե տապնդ ման հա րուց ման նպա տա -
կա հար մա րու թյու նը: 

Հար ցը ար դեն այս լույ սի ներ քո դի տար կե -
լու պա րա գա յում, երբ ըն դուն վում է, որ օ րի նա -
կա նու թյան սկզբուն քի դեպ քում քրեա կան հե -
տապնդ ման մար մի նը նույն պես գնա հա տում է
ի րա կա նաց նում (գնա հա տում է «բա վա րար
փաս տա կան հիմ քե րի» առ կա յու թյու նը), և հա -
մադ րե լով այդ «փաս տա կան հիմ քե րը» ան բա -
վա րար գնա հա տե լու հետևան քով քրեա կան
հե տապն դում չհա րու ցե լու մե ծա թիվ դեպ քե րը6,
մի կող մից խզվում է քրեա կան պա տաս խա -
նատ վու թյան ան խու սա փե լիու թյան և ք րեա կան
հե տապնդ ման հա րուց ման օ րի նա կա նու թյան
սկզբունք նե րի «ակն հայտ» թվա ցող այդ կա -
պը, մյուս կող մից էլ՝ օ րի նա կա նու թյան սկզբուն -
քի և դա տա վա րա կան, ժա մա նա կա յին, կադ -

րա յին և այլ «մի ջոց նե րի անխ նա վատն ման»
կա պը:

2.2 Օ րի նա կա նու թյան սկզբուն քի և «մաս -
նա  վոր մե ղադ րան քի գոր ծե րի» ինստի տու -
տի զու գակ ցու մը՝ իբրև քրեադատա վա րա -
կան մի ջոց նե րի խնայողու թյան մի ջոց

Գեր մա նա կան քրեա կան դա տա վա րու թյան
գի տու թյան մեջ դա տա վա րա կան մի ջոց նե րի,
մաս նա վո րա պես դա տա խա զա կան մի ջոց նե րի
սղու թյան և դրանց խնա յո ղու թյան հար ցե րը
դեռևս 1800-ա կան նե րից են բարձ րաց վել և
դրանց լուծ ման ու ղի ներ փնտրվել: Ու ղի ներ, ո -
րոնք կլու ծեին մե ղադ րան քի մի ջոց նե րի խնա -
յո ղու թյան խնդի րը, սա կայն միևնույն ժա մա -
նակ կպահ պան վեր դա տա խա զի սահ մա նա -
փակ վա ծու թյու նը քրեա կան հե տապնդ ման հա -
րուց ման օ րի նա կա նու թյան սկզբուն քով (չբարձ -
րաց նե լով քա ղա քա կան իշ խա նու թյան ազ դե -
ցու թյան խնդի րը):

Եվ գեր մա նա ցի նե րը լու ծու մը գտան հար -
յու րամ յակ նե րի պատ մու թյուն ու նե ցող ինս տի -
տու տին՝ «մաս նա վոր մե ղադ րան քի գոր ծե րի»
ինս տի տու տին7 բո լո րո վին նոր նշա նա կու թյուն
ու հիմ նա վո րում հա ղոր դե լով: Այդ պի սով գեր -
մա նա կան գրա կա նու թյան մեջ ծնունդ ա ռավ
«մաս նա վոր մե ղադ րան քի գոր ծե րի» ինս տի -
տու տը հիմ նա վո րող չորս տե սու թյուն նե րից մե -
կը՝ «պե տա կան մե ղադ րան քի մի ջոց նե րի խնա -
յո ղու թյան» տե սու թյու նը:

Քն նարկ վող տե սու թյան հիմ նա կան գա -
ղա փար ներն ա ռա վել ար տա հայ տիչ ու հստա -
կո րեն ուր վագծ վել են գեր մա նա ցի ի րա վա գետ
Դո խո վի կող մից: Վեր ջինս, խո սե լով «մաս նա -
վոր մե ղադ րան քի գոր ծե րի» ինս տի տու տի մա -
սին, նկա տում էր, որ այն չի կա րող բա ցա -
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նկատում էր, որ «այդ բավարարության որոշումը կախված էր մեղադրական իշխանության հայեցողությունից...»
(տե՛ս Муравьев Н.В. Прокурорский надзор в его устройстве и деятельности: Пособие для прокурорской службы. Т.
1. Прокуратура на Западе и в России. – М., 1889, էջ 201):

6 1970-ականների սկզբներին, օրինակ, գերմանական Բադեն-Վյուրտեմբերգում, ըստ Ջ.Հերմանի, այդ հիմքերով
քրեական հետապնդումներ չհարուցելու (այն դադարեցնելու) ցուցանիշները ընկած են եղել 45-61 տոկոսի
միջակայքում՝ կախված դատախազական գրասենյակներից, տե՛ս J.Herrmann, նշվ.աշխ., էջ 475:

7 Որոշ հեղինակներ այս ինստիտուտի ծագման բնօրրան են համարում հին գերմանական իրավունքը (տե՛ս, օրինակ,
Головко Л. В., Альтернативы уголовному преследованию в современном праве. –СПб.: Изд. «Юридический центр
Пресс», 2002, էջ 446),մյուսները ժամանակագրական առումով գնում են ավելի հետ՝ այդպիսի գործերի տարրեր
նշմարելով դեռևս հռոմեական իրավունքում (տե՛ս Фон-Резон А. К., О преступлениях, наказуемых только по жалобе
потерпевшего по русскому праву. СПб., 1882, էջ 13): Այս մասին մանրամասն տե՛ս Ղազարյան Ա.Ա., «Մասնավոր
մեղադրանքի գործերի» և տուժողի հետ հաշտվելու հիմքով քրեական պատասխանատվությունից ազատելու
ինստիտուտների հարաբերակցությունը, //«Պետություն և իրավունք», No 2 (80), 2018թ. էջեր 74-75:



տրվել միայն մեկ հիմ քով (հիմ նա վոր մամբ), և
դրանց գո յու թյու նը պետք է պայ մա նա վո րել
տա րա տե սակ հիմ քե րով, ո րոն ցից մեկն էլ հենց
պե տա կան մե ղադ րան քի մի ջոց նե րի սա կա վու -
թյամբ է պայ մա նա վոր ված: 

Հե ղի նակն ընդգ ծում էր այն հան գա ման -
քը, որ պե տա կան մի ջոց նե րը միշտ չեն կա րող
բա վա րար լի նել բո լոր հան ցա գոր ծու թյուն նե րը
հե տապն դե լու և հան ցանք կա տա րած բո լոր
ան ձանց պատ ժե լու (պա տաս խա նատ վու թյան
են թար կե լու) հա մար (փաս տա ցիո րեն բա ցառ -
վում էր պա տաս խա նատ վու թյան ան խու սա փե -
լիու թյու նը), հետևա բար, պետք է ընտ րու թյուն
կա տա րել՝ թե որ ա րարք նե րը հե տապնդ վեն:
Դո խո վը նկա տում էր, որ հար ցի լու ծու մը պետք
է պայ մա նա վո րել «պե տու թյան շա հով», ո րը
տար բեր է՝ կախ ված հան ցա վոր ա րար քի տե -
սակ նե րից, և ո րը «...սո վո րա բար մեծ է ծանր
հան ցա գոր ծու թյուն նե րի, քան թեթևնե րի դեպ -
քում»:8

Հե ղի նա կը նկա տում էր, որ տար բեր ժա -
մա նակ նե րում և տար բեր վայ րե րում նույ նիսկ
միևնույն հան ցան քը հե տապն դե լու կամ չհե -
տապն դե լու հան րա յին շա հը կա րող է տար բեր -
վել, սա կայն, միևնույն ժա մա նակ, հե ղի նա կը
ընդգ ծում էր, որ պետք է խու սա փել հան րա յին
շա հի գնա հատ ման հար ցի լու ծու մը մի միայն
դա տա խա զու թյա նը վե րա պա հե լուց9 (այդ պի -
սով իսկ բա ցա ռե լով նաև քա ղա քա կան իշ խա -
նու թյան հնա րա վոր ազ դե ցու թյուն նե րը):

Եվ Դո խո վը, իբրև նշված հար ցի լուծ ման
ե ղա նակ, տես նում էր հենց «մաս նա վոր մե -
ղադ րան քի գոր ծե րի» ստեղծ մամբ՝ օ րեն քով ո -
րո շա կի շրջա նա կի «ոչ ծանր», «թեթև» հան ցա -
գոր ծու թյուն ներ ա ռանձ նաց նե լով (ո րոն ցով «հե -
տապնդ ման հան րա յին շա հը ապ րիո րի ա ռա -
վել պա կաս է») և այդ գոր ծե րով հան րա յին
(պե տա կան) մարմ նի կող մից վա րույթ (հե տապն -
դում) չհա րու ցե լով, քա նի դեռ հան ցա գոր ծու -
թյու նից տու ժած ան ձը բո ղոք չի ներ կա յաց րել:

Ըստ էու թյան, նման մո տեց մամբ միա հյուս -
վում են տու ժո ղի մաս նա վոր շահն ու հան րա -
յին շա հը: Նման գոր ծե րով տու ժո ղի բո ղոք

չներ կա յաց նե լը ա նուղ ղա կիո րեն վկա յում էր
նրան են թադր յալ հան ցան քով պատ ճառ ված
վնա սի չնչի նու թյան մա սին (այդ իսկ պատ ճա -
ռով նա բո ղոք չի ներ կա յաց նում) և հա կա ռա կը՝
բո ղո քի ներ կա յա ցու մը վկա յում էր պատ ճառ -
ված վնա սի մեծ լի նե լու մա սին, որ պի սի պա -
րա գա յում նույն հան րա յին շա հից էր բխում
նման մեծ վնա սի պատ ճառ դար ձած ա րար քի
առ թիվ քրեա կան վա րույթ նա խա ձեռ նե լը: 

Հար ցի նման լու ծու մը մի կող մից հնա րա -
վո րու թյուն է տա լիս «խնա յել» «պե տա կան մե -
ղադ րան քի» մի ջոց նե րը (դրանք ուղ ղե լով ա վե -
լի ծանր ա րարք նե րի հե տապնդ մա նը), մյուս
կող մից՝ ա պա հո վում էր նաև են թադր յալ հան -
ցա գոր ծու թյու նից տու ժած ան ձի մաս նա վոր շա -
հե րի պաշտ պա նու թյու նը (նրա բո ղո քով հան -
րա յին (պե տա կան) մար մի նը պետք է (ե թե, ի -
հար կե, առ կա են այլ պայ ման նե րը) հա րու ցեր
քրեա կան վա րույթ (հե տապն դում))՝ միա ժա մա -
նակ նաև «սահ մա նա փակ վում է» քրեա կան հե -
տապնդ ման հար ցի լուծ ման դա տա խա զա կան
լայն հա յե ցո ղու թյու նը.10 դա տա խա զու թյու նը
գոր ծում էր օ րի նա կա նու թյան սկզբուն քի հի -
ման վրա:

Այս կերպ, օ րի նա կա նու թյան սկզբուն քի և
«մաս նա վոր մե ղադ րան քի գոր ծե րի» ինս տի -
տու տի զու գակց մամբ, հա մադր մամբ գեր մա -
նա ցի նե րը հաս նում էին նույն արդ յուն քին, ինչ
ֆրան սիա ցի նե րը նպա տա կա հար մա րու թյան
սկզբուն քով և դա տա խա զա կան լայն հա յե ցո -
ղու թյամբ: 

Ե թե ֆրան սիա ցի դա տա խա զը, գոր ծե լով
«իր հա յե ցո ղու թյամբ», այդ պի սով իսկ «թեթև»,
«ոչ ծանր» գոր ծե րով խնա յում էր դա տա խա -
զա կան մի ջոց նե րը (քա նի դեռ հան ցա գոր ծու -
թյու նից տու ժո ղը «չէր հաղ թա հա րում» «դա տա -
խա զա կան հա յե ցո ղու թյու նը» քա ղա քա ցիա կան
հայց ներ կա յաց նե լով), ա պա գեր մա նա կան լուծ -
ման պա րա գա յում նույն արդ յուն քին հաս նել
էր լի նում ոչ թե «դա տա խա զա կան հա յե ցո -
ղու թյան», այլ՝ օ րենսդ րա կան հստակ կար -
գա վոր ման մի ջո ցով. դա տա խա զը «ոչ ծանր»,
«թեթև» հան ցա գոր ծու թյուն նե րով, ո րոնք ա -
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8 Տե՛ս Фон-Резон А. К., նշվ. աշխ., էջ 43:
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10 Դոխովի հայացքները ավելի մանրամասն տե՛ս Таубер Л. Я., նշվ.աշխ.էջ 342-346:
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ռանձ նաց ված էին «մաս նա վոր մե ղադ րան քի
գոր ծե րի շրջա նա կում», ի սկզբա նե չէր հա րու -
ցում գործ, քա նի դեռ չկար ար տա քին ազ դա -
կը (տու ժո ղի բո ղո քը)՝ այդ պի սով իսկ խնա -
յե լով դա տա խա զա կան մի ջոց նե րը11:

Վե րոգր յա լը թույլ է տա լիս հան գել ո րո շա -
կի հար ցե րի պա տաս խա նի. քրեա կան հե -
տապնդ ման հա րուց ման օ րի նա կա նու թյան
սկզբունքն ինք նին չի ստեղծ վել «յու րա քանչ յուր
հան ցա գոր ծու թյան դեպ քով ան կախ հան գա -
մանք նե րից քրեա կան վա րույթ նա խա ձեռ նե լու
հա մար», եվ րո պա ցի ներն այն չեն նա խագ ծել
քրեա կան պա տաս խա նատ վու թյան ան խու սա -
փե լիու թյան «խորհր դա յին» սկզբուն քի ա պա -
հով ման հա մար, օ րի նա կա նու թյան սկզբուն քի
հի ման վրա քրեա դա տա վա րա կան հա մա կար -
գի կա ռու ցու մը ա մենևին չի վկա յում «դա տա -
վա րա կան ռե սուրս նե րի խնա յո ղու թյան» գի -
տակ ցու թյան (հան րա յին շա հի) բա ցա կա յու -
թյան մա սին, և այն, ինչ պես նկա տե ցինք, ամ -
բող ջո վին հա մա տե ղե լի է այդ պի սի մի ջոց նե րի
խնա յո ղու թյան հետ12, սա կայն այդ հա մա տե -
ղումն ի րա կանց վում է ո րո շա կիո րեն այլ կերպ
և ոչ թե «դա տա խա զա կան հա յե ցո ղու թյամբ»:

Եզ րա կա ցու թյուն
Ընդ հան րաց նե լով վե րո շա րադր յա լը՝ կա -

րե լի է գալ հետևյալ եզ րա հան գում նե րի.
1. Ել նե լով այն հան գա ման քից, որ քրեա -

կան հե տապնդ ման հա րուց ման օ րի նա կա նու -

թյան սկզբուն քի գոր ծարկ ման պայ ման նե րում
էլ հնա րա վոր է կազ մա կեր պել դա տա վա րա -
կան մի ջոց նե րի խնա յո ղու թյուն՝ այդ մի ջոց նե -
րը ա ռա վել ծանր և բարդ հան ցա գոր ծու թյուն -
նե րի քննու թյա նը նպա տա կաուղ ղե լու հա մար,
սխալ պետք է դի տար կել գի տու թյան մեջ տեղ
գտած այն պնդում նե րը, թե նպա տա կա հար -
մա րու թյան և օ րի նա կա նու թյան սկզբունք նե րի
դեպ քե րում գործ ու նենք հան րա յին շա հի տար -
բեր բո վան դա կու թյուն նե րի հետ: Օ րի նա կա նու -
թյան սկբզուն քի գոր ծար կու մը չի են թադ րում
յու րա քանչ յուր հան ցա գոր ծու թյամբ ան կախ հան -
գա մանք նե րից քրեա կան հե տապնդ ման հա -
րու ցում: Թե՛ քրեա կան հե տապնդ ման հա րուց -
ման օ րի նա կա նու թյան, թե՛ նպա տա կա հար մա -
րու թյան սկզբունք նե րի դեպ քում հան րա յին շա -
հի բո վան դա կու թյու նը, մեր հա մոզ մամբ, չի
փոխ վում, այլ փոխ վում են դրան հաս նե լու (այն
ա պա հո վե լու) մի ջոց նե րը: 

2. Оրի նա կա նու թյան սկզբուն քը չի բա ցա -
ռում ո րոշ հան ցա գոր ծու թյուն նե րով քրեա կան
հե տապնդ ման չհա րու ցու մը, հետևա բար՝ կար -
ծում ենք, որ սխալ է կարծ րա ցած այն մո տե ցու -
մը, թե օ րի նա կա նու թյան սկզբուն քը քրեա կան
պա տաս խա նատ վու թյան ան խու սա փե լիու թյան
ա պա հով ման քրեա դա տա վա րա կան մի ջոց է:
Այս եր կու՝ քրեա դա տա վա րա կան և ք րեաի րա -
վա կան սկզբունք նե րի «անխ զե լի կա պը» պետք
է գնա հա տել որ պես թվաց յալ:
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11 Պետք է նկատել, որ «մասնավոր մեղադրանքի գործերի» ինստիտուտի ծագումն ու գոյությունը հիմնավորող այս

տեսությունը այդքան էլ մեծ տարածում չգտավ ոչ մինչհեղափոխական, ոչ էլ հետհեղափոխական հայրենական
(ռուսական և հայկական) գրականության մեջ և նշված տեսությանն անդրադարձը գրականության մեջ կատարվում
էր առավելապես քննադատական նպատակներով (տե՛ս, օրինակ, Фон-Резон А. К., նշվ. աշխ., էջ 56-57, Таубер Л.
Я., նշվ.աշխ., էջ 341-346, Полянский Н. Н. Процессуальные права потерпевшего //Советское государство и право.
-1940. -№12, էջեր 57-58), սակայն հենց իրենք գերմանացիները նաև մեր օրերում «մասնավոր մեղադրանքի
գործերով» հիմնական մասնավոր մեղադրանքի գոյությունը հիմնավորում են առավելապես պետական ռեսուրսների
տնտեսման նպատակով (տե՛ս Вернер Б., Уголовно-процессуальное право ФРГ: Учебник. 6-е изд., пер.с нем. Я.М.
Плошкиной; Под ред. Л.В. Майоровой. – Красноярск: РУМЦЮО, 2004, էջ 333):

12 Օրինակ՝ 20-րդ դարի երկրորդ կեսերից գերմանական քրեական դատավարություն ներմուծված, այսպես կոչված,
«պատժի կարգադրագրի» ինստիուտը «կառուցվել» և «համախատասխանեցվել է» քրեական հետապնդման
հարուցման օրինականության սկզբունքի գործարկման պայմաններին (այս մասին տե՛ս J. H. Langbein, նշվ.աշխ.,
էջ 458): Եվ հարցի այս լույսի ներքո քննումը, հնարավորություն է տալիս որոշակիորեն քննադատաբար նայել և
վիճելի համարել Լ.Գոլովկոյի առաջին հայացքից «անվիճելի» թվացող այն պնդումը, թե նպատակահարմարության
սկզբունքը դիտարկում է իբրև քրեական հետապնդման այլընտրանքների ծագման «վճռորոշ դատավարական
նախադրյալ», և որ այն հանդիսանում է «այլընտրանքային արդարադատության» ծագման անմիջական դատավարական
նախադրյալ», և այլն (տե՛ս Головко Л. В., Альтернативы уголовному преследованию в современном праве. –СПб.:
Изд. «Юридический центр Пресс», 2002, էջեր 35-36): Գերմանական պատժի կարգադրագրերը, որոնք նույնչափ
պետք է դիտարկել քրեական հետապնդման այլընտրանքների համատեքստում, ամբողջությամբ «ներկառուցվել
են» քրեական հետապնդման հարուցման օրինականության սկզբունքի գործարկման շրջանակներում:



Ընդ հա նուր սե փա կա նու թյան և մաս նա վո -
րա պես ընդ հա նուր հա մա տեղ սե փա կա նու թյան
վե րա բեր յալ գո յու թյուն ու նեն բազ մա թիվ գի -
տա կան աշ խա տանք ներ և հե տա զո տու թյուն -
ներ: Ա ռա ջին հա յաց քից կա րող է թվալ, թե այս
ո լոր տում գի տա կան հե տաքրք րու թյու նը սպառ -
վել է և չ կան ան պա տաս խան հար ցեր: Մի գու -
ցե մեր այս պնդումն ար դա րաց ված լի ներ այս
ինս տի տու տի մա քուր մաս նա վոր-ի րա վա կան
հար թու թյան մեջ: Բայց երբ միմ յանց են բախ -
վում մաս նա վոր և հան րա յին ի րա վունք նե րը,
պատ կերն ամ բող ջո վին փոխ վում է: Այդ ժամ
ա ռա ջա նում են հար ցեր, ո րոնք առն վազն պար -
զա բան ման կա րիք ու նեն: 

Քրեա կան ի րա վուն քը և հատ կա պես դրա
տե սու թյու նը, որ պես ի րա վուն քի ինք նու րույն
ճյուղ, ու նի իր առջև դրված նպա տակ նե րը և
խն դիր նե րը: Այ նուա մե նայ նիվ հան դի պում են
ի րա վի ճակ ներ, երբ քրեա կան ի րա վունքն իր
«ռե սուրս նե րով», մե կու սաց ված, ա ռանց ի րա -
վուն քի այլ ճյու ղե րի օ ժան դա կու թյան, չի կա րո -
ղա նում հաս նել իր նպա տակ նե րին: Նման դեպ -
քե րում պետք է օգտ վել ի րա վուն քի այլ ճյու ղե -
րից, սույն դեպ քում՝ քա ղա քա ցիա կան ի րա -
վուն քից: Աս վա ծը, ի հար կե, չի նշա նա կում, որ
քրեա կան ի րա վուն քը ստո րա դա սում ենք քա -
ղա քա ցիա կան ի րա վուն քին: Ա մենևին ոչ: Ընդ -
հա կա ռա կը, կար ծում ենք, որ մաս նա վոր-ի րա -
վա կան կա ռու ցա կար գե րը հնա րա վոր է բե րել
քրեա կան ի րա վուն քի դաշտ այն չա փով, որ -
քան թույլ է տա լիս քրեա կան ի րա վուն քը և այն -
քան ժա մա նակ, քա նի դեռ դրանք չեն հա կա -
սում քրեա կան ի րա վուն քի էու թյա նը: 

Մաս նա վո րա պես, հափշ տա կու թյան ա ռար -
կա է հան դի սա նում ու րի շի գույ քը: ՀՀ քա ղա -
քա ցիա կան օ րենսգր քի 201-րդ հոդ վա ծի 1-ին

մա սը սահ մա նում է՝ ա մուս նու թյան ըն թաց քում
ա մու սին նե րի ձեռք բե րած գույ քը նրանց հա -
մա տեղ սե փա կա նու թյունն է, ե թե այլ բան նա -
խա տես ված չէ օ րեն քով կամ նրանց միջև
կնքված պայ մա նագ րով: Հարց է ա ռա ջա նում՝
կա րող է արդ յո՞ք ա մու սին նե րի միջև ընդ հա -
նուր հա մա տեղ գույ քը դի տարկ վել որ պես հափշ -
տա կու թյան ա ռար կա: Այս հար ցի պա տաս խա -
նը ստա նա լու հա մար, կար ծում ենք, պետք է
ու սում նա սի րել հա մա տեղ սե փա կա նու թյան ինս -
տի տու տի ծա գու մը, պատ մա կան զար գա ցու -
մը, դրա շուրջ ձևա վոր ված տե սա կան մո տե -
ցում նե րը և առ կա օ րենսդ րա կան կար գա վո -
րում նե րը: 

Ընդ հա նուր սե փա կա նու թյու նը ծա գել է
դեռևս Հին Հ ռո մում: Միևնույն գույ քի պատ կա -
նե լիու թյու նը եր կու և ա վե լի ան ձանց հռո մեա -
կան ի րա վուն քում ան վան վում էր Communion
(ընդ հան րու թյուն): Ընդ հա նուր սե փա կա նու թյան
տակ հաս կաց վում էր այն պի սի սե փա կա նու -
թյուն, ո րը բա ժան վում է ի դեա լա կան մա սե րի:
Սրա հետ կապ ված հռո մեա ցի հայտ նի ի րա վա -
բան Ուլ պիա նո սը գրում էր՝ ան բա ժա նե լի ի րե -
րը մա սե րի են բա ժան վում ա վե լի շուտ բա նա -
կա նու թյամբ, քան թե ի րա կա նու թյան մեջ1:

Դեպ քե րի մե ծա մաս նու թյու նում ընդ հա -
նուր սե փա կա նու թյան հա րա բե րու թյուն նե րը են -
թադր վում էին ոչ եր կար և այդ կարճ ժա մա նա -
կա հատ վա ծում հա մա սե փա կա նա տի րո ջը
տրվում էր լիա զոր ված ան ձի կար գա վի ճակ, ին -
չը հնա րա վո րու թյուն էլ տա լիս վեր ջի նիս ազ դել
ընդ հա նուր գույ քի կա ռա վար ման վրա: Բա ցի
այդ, միշտ հնա րա վո րու թյուն էր պահ պան վում
հաս նե լու ընդ հա նուր սե փա կա նու թյան վե րաց -
մա նը2:

Պատ մա կան այդ ժա մա նա կա հատ վա ծում
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հա մա սե փա կա նա տե րե րը գույ քի նկատ մամբ
դի տարկ վում էին որ պես մեկ դեմք: Այդ դեպ -
քում գույ քը պատ կա նում էր ոչ թե կոնկ րետ
ան ձանց, այլ նրանց միու թյա նը և միևնույն ժա -
մա նակ յու րա քանչ յուրն ի րա վունք ու ներ օգտվել
այդ գույ քից հա վա սար չա փով3:

Հին հայ կա կան ի րա վա կան աղբ յուր նե րում
ա մու սին նե րի հա մա տեղ սե փա կա նու թյան ի -
րա վա կան ռե ժիմ չէր նա խա տես վում, գոր ծում
էր ան ջա տու թյան սկզբուն քը և ա մու սին նե րից
յու րա քանչ յու րը, որ պես կա նոն, կա րող էր տնօ -
րի նել իր գույ քը4: Այ նուա մե նայ նիվ կան ո րո շա -
կի ի րա վա կան կար գա վո րում ներ, ո րոնք ինչ-
որ չա փով վկա յում էին ա մու սին նե րի գույ քա յին
ընդ հան րու թյան մա սին: Մաս նա վո րա պես, ա -
պա հար զա նի վե րա բեր յալ Մխի թար Գոշն իր
Դա տաս տա նագր քում գրում է՝ Եվ ե թե կինն իր
հետ ա նա սուն ներ բե րած լի նի, ա պա որ քան
գլուխ որ բե րել է, այդ քա նը և աճ տվա ծի կե սը
վերց նի, իսկ կե սը այ րին թող նի՝ աշ խա տու -
թյան ու ծա խե լու հա մար: Եվ օ ժիտն ու ծախ -
սե րը, որ միմ յանց հա մար ա րել են եր կու կող -
մե րի ազ գա կան նե րը, թող չհիշ վեն և չ հիշ վի
նաև ծախ սը հար սա նի քի5: 

Մինչ հե ղա փո խա կան ժա մա նա կա հատ վա -
ծում ա մուս նա կան գույ քա յին հա րա բե րու թյուն -
նե րում գոր ծում էր տա րան ջատ վա ծու թյան
սկզբուն քը: Այլ կերպ ա սած, ա մու սին ներն ամ -
բող ջո վին ա զատ էին միմ յանց միջև գույ քա յին
հա րա բե րու թյուն նե րում: Սա կայն 1920թ.-ից
սկսեց շո շափ վել կա նանց պաշտ պա նու թյան
խնդի րը, քան զի այն ժա մա նակ նե րում կա նայք
ա ռա վե լա պես զբաղ ված էին տնա յին տնտե -
սու թյամբ և գտն վում էին ա մուս նուց լրիվ գու -
մա րա յին կախ վա ծու թյան մեջ: Ամ բող ջը ձեռք
էր բեր վում վեր ջի նիս դրա մա կան մի ջոց նե րի

հաշ վին և հետևա բար հա մար վում էր նրա սե -
փա կա նու թյու նը:

Նման ա նար դա րու թյու նը չէր հա մա պա -
տաս խա նում ա մու սին նե րի հա վա սա րու թյան
սկզբուն քին, քան զի կի նը, զբաղ վե լով տնա յին
տնտե սու թյամբ և դաս տիա րա կե լով ե րե խա նե -
րին, ոչ պա կաս ջան քեր էր գոր ծադ րում: Այդ
իսկ պատ ճա ռով ո րոշ վեց հա մա տեղ ձեռք բեր -
ված գույ քի մա սով ճա նա չել նաև կնոջ ի րա -
վունք նե րը6: Ինչ պես ի րա վա ցիո րեն նկա տում է
Ա. Ա. Ե լի սեևվան՝ կնոջ ջան քե րը ըն տա նի քում
հա մար վում է հան րա յին օգ տա կար և ու նեց -
ված քի տե սանկ յու նից հա վա սա րեց վում է տղա -
մար դու ջան քե րին տնտե սու թյան մեջ7: Ինչ պես
տես նում ենք պատ մա կան այդ ժա մա նա կա -
հատ վա ծում ձեռք բեր ված գույ քի ընդ հան րու -
թյան հիմ նա կան պատ ճա ռը թերևս կնոջ ի րա -
վունք նե րի պաշտ պա նու թյունն էր ինչ պես ըն -
տա նի քում, այն պես էլ առ հա սա րակ8:

Ինչ պես տես նում ենք, պատ մա կան տար -
բեր ժա մա նա կա հատ ված նե րում ա մու սին նե րի
հա մա տեղ գույ քի վե րա բեր յալ գոր ծել են տար -
բեր ի րա վա կան ռե ժիմ ներ: Սա կայն ակն հայտ
է, որ պատ մա կան զար գա ցու մը տա րել է դե պի
հա մա տեղ գույ քի ընդ հան րու թյան սկզբուն քի
ա ռա վե լու թյան:

Իսկ ի՞նչ մո տե ցում ներ կան այս ինս տի -
տու տի շուրջ մաս նա վոր ի րա վուն քի դոկտ րի -
նա յում: Ա մու սին նե րի գույ քա յին հա րա բե րու -
թյուն նե րին բնո րոշ հատ կա նիշ նե րը էա կա նո -
րեն տար բեր վում են քա ղա քա ցիա կան շրջա -
նա ռու թյան այլ մաս նա կից նե րի գույ քա յին հա -
րա բե րու թյուն նե րից: Մաս նա վո րա պես, դրանք
են՝ ըն տա նի քի ան դամ նե րի շա հե րի պահ պա -
նու թյու նը, ան հա տու ցե լիու թյու նը, ան հա մար -
ժե քու թյու նը, անձ նա կան վստա հե լիու թյու նը:
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3 Տե՛ս Новицкий И. Б., նույն տեղը:
4 Տե՛ս Ղարախանյան Գ. Հ. – Հայաստանի Հանրապետության ընտանեկան իրավունք/ Երևանի պետական համալս.-

ԵՊՀ հրատ., 2008, էջ 49:
5 Տե՛ս Մխիթար Գոշ, Դատաստանագիրք, գլուխ Զ, էջ՝ 48:
6 Տե՛ս Картавенко Т.Н. История регулирования имущественных отношений супругов в России /Нотариальный

вестник.− 2010.− №11.− 3-11 էջեր:
7 Տե՛ս Елисеева, А.А. Равенство супругов в имущественных отношениях: история и современные вызовы / А.А.Елисеева

// Актуальные проблемы российского права. - 2017. - №5 (78). - 118-125 էջեր:
8 Գոյություն ունեն նաև այլ տեսակետներ: Մասնավորապես, Ե. Ա. Չեֆրանովան գտնում էր, որ ամուսնական գույքի

ընդհանրության ռեժիմը բխում էր խորհրդային սոցիալիստական կարգից, որի հիմնական նպատակներից մեկը
մասնավոր ունեցվածքը նվազագույնի հասցնելն էր: Տե՛ս Чефранова Е.А. Исторический аспект правового ре гу ли ро -
ва ния имущественных отношений супругов в российском праве /История государства и права.− 2006.− №11.− 21-22
էջեր: Այնուամենայնիվ, կարծում ենք, որ նման մոտեցումը միգուցե նպաստել է, սակայն ինքնին պատ ճառ չի հան -
դիսացել:



ՈՒ. Բ. Ֆի լա տո վան նշում է՝ ընդ հա նուր
սե փա կա նու թյան առ կա յու թյունն ինք նին պայ -
մա նա վո րում է հա մա սե փա կա նա տե րե րի ան -
հա տա կան սե փա կա նու թյան բա ցա կա յու թյու -
նը: Ցան կա ցած գոր ծո ղու թյուն ըն կալ վում է որ -
պես ընդ հա նու րի գոր ծո ղու թյուն: Ա մու սին նե -
րից մե կի կող մից որևէ գույ քի նկատ մամբ սե -
փա կա նու թյան ի րա վուն քի ձեռք բե րու մը դի -
տարկ վում է որ պես այդ գույ քի նկատ մամբ նաև
մյու սի հա մար սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի
ձեռք բեր ման հիմք: Եվ հա կա ռա կը, մե կի կող -
մից գույ քի տնօ րի նու մը նույն պես ըն կալ վում է
որ պես եր կու սի գոր ծո ղու թյուն9:

Միևնույն գույ քի նկատ մամբ միա ժա մա -
նակ եր կու ան ձանց սե փա կա նու թյան ի րա վուն -
քի առ կա յու թյու նը են թադ րում է նրանց միջև
ա ռանձ նա հա տուկ կա պի առ կա յու թյան մա սին
և հատ կա պես՝ անձ նա կան կա պի մա սին: Այ -
սինքն, օ րենս դի րը ի րա վա կան նշա նա կու թյուն
է տա լիս հա մա տեղ սե փա կա նու թյան մաս նա -
կից նե րի միջև անձ նա կան-ֆի դու ցիար հա րա -
բե րու թյուն նե րին: Հա մա տեղ սե փա կա նու թյան
մաս նա կից ներն ինք նին հան դի սա նում են այն
կո լեկ տի վը, ո րոնք հիմն վում են նման կա պի
վրա: 

Նշ ված կո լեկ տիվն ի հար կե չի կա րող հան -
դես գալ որ պես սե փա կա նու թյան ի րա վուն քի
ինք նու րույն սուբ յեկտ, այ նուա մե նայ նիվ, ինք -
նին դրա գո յու թյու նը հնա րա վո րու թյուն է տա -
լիս են թադ րել, որ դրա մաս նա կից նե րի մեջ գո -
յու թյուն ու նի միաս նա կան կամք:

Անձ նա կան կա պի ֆե նո մե նի մա սին ա ռա -
վել հա ջող հաս կա ցու թյուն է տա լիս Ա. Ա. Ե րո -
շեն կոն՝ անձ նա կան կա պի տակ պետք է հաս -
կա նալ ոչ միայն կա պե րը, ո րոնք կրում են անձ -
նա կան և վս տա հե լի բնույթ, այլ նաև մարդ -
կանց միա վոր ման այլ մի ջոց նե րը, ո րոնք նա -
խադր յալ են հան դի սա նում ընդ հա նուր սե փա -
կա նու թյան հա մար: Այ սինքն, նյու թա կան ընդ -
հան րու թյու նը միշտ ա ռա ջա նում է ան հատ նե րի
միջև, ով քեր ար դեն իսկ կապ ված են ո րո շա կի
հա րա բե րու թյուն նե րով10:

Անձ նա կան կա պի առ կա յու թյու նը հա ղոր -
դում է հա մա տեղ սե փա կա նու թյան կա ռու ցա -
կար գին ո րո շա կի կա յու նու թյուն, ո րով հետև
դրա մաս նա կից նե րը չեն կա րող տնօ րի նել ի -
րենց բա ժին նե րը եր կու պատ ճա ռով. ա ռա ջին՝
այդ բա ժին նե րը սահ ման ված չեն, և երկ րորդ՝
չեն կա րող ընդ հան րու թյան մաս նա կից ներ կազ -
մել նրանք, ով քեր դուրս են գտնվում անձ նա -
կան կա պից11:

Հա մա տեղ սե փա կա նու թյան մաս նա կից -
նե րի միջև հա րա բե րու թյուն նե րը ա ռա ջին հեր -
թին ի րեն ցից ներ կա յաց նում են ան ձե րի միաս -
նու թյուն, ո րոնք չեն կա րող փո խա րին վել, բա -
ցի այդ ար տա քին հա րա բե րու թյուն նե րում նրանք
ներ կա յա նում են որ պես մեկ միաս նու թյուն:
Հետևա բար, հա մա տեղ սե փա կա նու թյան հա -
մա սե փա կա նա տե րե րին պետք է վե րա բեր վել
որ պես մեկ ամ բող ջու թյան և պայ մա նա կա նո -
րեն հա վա սա րեց նել նրանց ան հա տա կան սուբ -
յեկ տի: 

Հա մա տեղ սե փա կա նու թյան վե րա բեր յալ
տե սա կան այս մո տե ցում նե րը և եզ րա հան գում -
նե րը, ըստ էու թյան, ըն կած են ներ պե տա կան
օ րենսդ րա կան կար գա վո րում նե րի հիմ քում: 

Մաս նա վո րա պես, ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ -
րենսգր քի 198-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սը սահ մա -
նում է հա մա տեղ սե փա կա նու թյան մաս նա կից -
նե րը միա սին տի րա պե տում և օգ տա գոր ծում
են ընդ հա նուր գույ քը, ե թե այլ բան նա խա տես -
ված չէ նրանց հա մա ձայ նու թյամբ: Նույն հոդ -
վա ծի 2-րդ մա սը սահ մա նում է՝ հա մա տեղ սե -
փա կա նու թյան ներ քո գտնվող գույ քը տնօ րին -
վում է բո լոր մաս նա կից նե րի հա մա ձայ նու -
թյամբ, ան կախ այն բա նից, թե մաս նա կից նե -
րից ով է կնքում գույ քը տնօ րի նե լու գոր ծար -
քը12:

Ա ռա ջին հա յաց քից կա րող է թվալ, որ հա -
մա սե փա կա նա տի րո ջից կող մից միաս նու թյան
և հա մա ձայ նու թյան վե րոնշ յալ օ րենսդ րա կան
պա հանջ նե րը չպահ պա նե լը բա վա րար հիմ քեր
են ընդ հա նուր հա մա տեղ սե փա կա նաթ յուն հան -
դի սա ցող գույ քը որ պես հափշ տա կու թյան ա -
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9 Տե՛ս Филатова У.Б. Проблема разграничения видов общей собственности // Нотариус. 2011. № 4.4-8 էջեր:
10 Տե՛ս Ерошенко А. А. Личная собственность в гражданском праве. М., 1973. էջ 57:
11 Տե՛ս Фогель В. А. Осуществление права общей собственности в жилищной сфере/ Канд. дис. М. 2003. 62-63 էջեր:
12 Թերևս տնօրինման միակ ակտը, որը բացառություն է այս ընդհանուր կարգավորումից, հանդիսանում է կտակ

կազմելը: Այս հանգամանքը պայմանավորված է ոչ թե համատեղ սեփականության կառուցակարգով, այլ կտակի՝
որպես միանձնյա գործարք լինելու, կտակի ազատության և կտակի գաղտնիության սկզբունքներով:
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ռար կա դի տար կե լու հա մար: Ի հար կե, հա մա -
սե փա կա նա տի րոջ նման վար քագ ծի ո րո շա կի
դեպ քե րում կա րող են ա ռա ջա նալ բա ցա սա -
կան հետևանք ներ քա ղա քա ցիաի րա վա կան
պա տաս խա նա տվու թյան տես քով (օ րի նակ՝
կնքված գոր ծար քի ան վա վե րու թյուն): Սա կայն,
արդ յո՞ք քա ղա քա ցիա կան պար տա վո րու թյան
չկա տա րու մը կամ քա ղա քա ցիա կան պա տաս -
խա նատ վու թյունն ինք նին հիմ քեր են հափշտա -
կու թյան հան ցա կազ մի ձևա վոր ման հա մար:
Կար ծում ենք՝ ոչ: 

Ա վե լին, նույն հոդ վա ծի 3-րդ մա սը սահ -
մա նում է՝ հա մա տեղ սե փա կա նու թյան մաս նա -
կից նե րից յու րա քանչ յուրն ի րա վունք ու նի կնքել
ընդ հա նուր գույ քը տնօ րի նե լու գոր ծարք ներ, ե -
թե այլ բան նա խա տես ված չէ նրանց հա մա -
ձայ նու թյամբ: Հա մա տեղ սե փա կա նու թյան մաս -
նա կից նե րից մե կի կող մից կնքված` ընդ հա նուր
սե փա կա նու թյան տնօ րին ման գոր ծար քը կա -
րող է ան վա վեր ճա նաչ վել մնա ցած մաս նա -
կից նե րի պա հան ջով` գոր ծարք կնքող մաս նակ -
ցի մոտ անհ րա ժեշտ լիա զո րու թյուն նե րի բա -
ցա կա յու թյան դեպ քում, ե թե ա պա ցուց վի, որ
գոր ծար քի մյուս կողմն ի մա ցել է կամ ակն հայ -
տո րեն պետք է ի մա նար այդ մա սին: Մեկ նա -
բա նե լով այս նոր մը ՀՀ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը
սահ մա նեց, որ հա մա տեղ սե փա կա նու թյան գույ -
քի օ տար ման դեպ քում մյուս մաս նա կից նե րի
հա մա ձայ նու թյան առ կա յու թյու նը են թադր վում
է` հա մա ձայ նու թյան առ կա յու թյան կան խա -
վար կած13: Ստաց վում է, որ այս կան խա վար -
կա ծի ու ժով ո րոշ դեպ քե րում նույ նիսկ չի ա ռա -
ջա նում քա ղա քա ցիա կան պա տաս խա նատ վու -
թյուն: Նման պա րա գա յում խո սել քրեա կան
պա տաս խա նատ վու թյան մա սին առն վազն ի -
մաս տա զուրկ է:

Կ ցան կա նա յինք հատ կա պես ընդգ ծել ՀՀ
քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 201-րդ հոդ վա ծի

4-րդ մա սը, ո րի հա մա ձայն՝ ա մու սին նե րից յու -
րա քանչ յու րի գույ քը կա րող է ճա նաչ վել նրանց
հա մա տեղ սե փա կա նու թյուն, ե թե պարզ վի, որ
ա մուս նու թյան ըն թաց քում ա մու սին նե րի ընդ -
հա նուր գույ քի կամ մյուս ա մուս նու անձ նա կան
գույ քի հաշ վին կա տար վել են ներդ րում ներ, ո -
րոնք նշա նա կա լի չա փով ա վե լաց րել են այդ
գույ քի ար ժե քը (հիմ նա կան վե րա նո րո գում, վե -
րա կա ռու ցում, վե րա սար քա վո րում և այլն), ե թե
այլ բան նա խա տես ված չէ ա մու սին նե րի միջև
կնքված պայ մա նագ րով: Ստաց վում է, ո րոշ
դեպ քե րում ա մուս նու անձ նա կան սե փա կա նու -
թյու նը կա րող է դառ նալ ա մու սին նե րի հա մա -
տեղ սե փա կա նու թյուն: Չ նա յած, ՀՀ Վճ ռա բեկ
դա տա րա նը այս նոր մի կի րառ ման հա մար սահ -
մա նել է ո րո շա կի ֆիլտ րա ցիոն չա փա նիշ ներ14,
այ նուա մե նայ նիվ, ակհ նայտ է, որ նման կար -
գա վո րու մը բխում է հա մա տեղ սե փա կա նու -
թյան ընդ հան րու թյան սկզբուն քից:

Հա մա տեղ սե փա կա նու թյան ընդ հան րու -
թյան սկզբուն քի մա սին են վկա յում ոչ միայն
հա մա տեղ կյան քում ա մու սին նե րի կող մից ձեռք
բե րած «ակ տիվ նե րը», այլ նաև «պա սիվ նե րը»:
Մաս նա վո րա պես, ՀՀ ըն տա նե կան օ րենսգր քի
32-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մա սը սահ մա նում է՝ ա -
մու սին նե րի ընդ հա նուր գույ քի նկատ մամբ բռնա -
գան ձու մը տա րած վում է ա մու սին նե րի ընդ հա -
նուր պար տա վո րու թյուն նե րով։ Ե թե դա տա -
վճռով հաս տատ վել է, որ ա մու սին նե րի ընդ հա -
նուր գույ քը ձեռք է բեր վել կամ ա վե լա ցել է ա -
մու սին նե րից մե կի կող մից հան ցա վոր ճա նա -
պար հով ձեռք բեր ված մի ջոց նե րի հաշ վին, ա -
պա բռնա գան ձու մը կա րող է տա րած վել հա -
մա պա տաս խա նա բար ա մու սին նե րի ընդ հա -
նուր հա մա տեղ գույ քի կամ դրա մի մա սի վրա:

Հա մա տեղ սե փա կա նու թյան ընդ հան րու -
թյան սկզբուն քի վե րա բեր յալ հե տաքր քիր դիր -
քո րո շում է հայտ նել ՀՀ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը.
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13 Տե՛ս ՀՀ Վճռաբեկ դատարանի 2007թ. մարտի 30-ի թիվ 3-459(ՏԴ) որոշումը: Սակայն այս որոշումից որոշ ժամա -
նակ անց ՀՀ Վճռաբեկ դատարանը թուլացրեց իր սահմանած կանխավարկածի ուժը: Մասնավորապես ՀՀ
վՃռաբեկ դատարանը սահմանեց, որ այդ համաձայնության առկայության կանխավարկածը գործում է բացառապես
համատեղ գույքի հատուցելի օտարման ժամանակ, իսկ անհատույց օտարման դեպքում՝ ոչ: Այս մասով տես ՀՀ
Վճռաբեկ դատարանի 2009թ. ապրիլի 17-ի թիվ ԵՔԴ/0256/02/08 որոշումը:

14 Ըստ Վճռաբեկ դատարանի՝ ամուսնության ընթացքում ամուսիններից մեկին սեփականության իրավունքով
պատկանող գույքի նկատմամբ կարող է ճանաչվել ամուսինների համատեղ սեփականության իրավունքը հետևյալ
վավերապայմանների միաժամանակյա առկայության դեպքում՝ ա) ամուսնության ընթացքում ամուսինների ընդհանուր
գույքի կամ մյուս ամուսնու անձնական գույքի հաշվին ներդրումներ կատարելը, բ) գույքի արժեքի նշանակալի
չափով ավելանալը, գ) կատարված ներդրման և արժեքի ավելացման միջև պատճառահետևանքային կապի
առկայությունը: Այս մասով տես ՀՀ Վճաբեկ դատարանի 2008թ. հունիսի 20-ի թիվ 3-422/ՎԴ որոշումը:



ա մու սին նե րի միջև կնքված հա մա պա տաս խան
պայ մա նագ րի բա ցա կա յու թյան դեպ քում, ա -
մուս նու թյան ըն թաց քում ձեռք բեր ված գույ քը,
ան կախ նրա նից, թե այն որ ա մու սինն է ձեռք
բե րել, ձեռք է բեր վել ընդ հա նուր, թե ա մու սին -
նե րից մե կին պատ կա նող մի ջոց նե րով, ստեղծ -
վել է կամ պատ րաստ վել եր կու սի, թե մե կի
կող մից, ում ա նու նով է ձևա կերպ ված, միևնույն
է, հան դի սա նում է ա մու սին նե րի հա մա տեղ սե -
փա կա նու թյու նը՝ բա ցի ա մուս նու թյան ըն թաց -
քում ա մու սին նե րից մե կի նվեր կամ ժա ռան -
գու թյուն ստա ցած գույ քի15:

Հիմն վե լով մեր կող մից կա տար ված պատ -
մա կան, տե սա կան և օ րենսդ րա կան վեր լու ծու -
թյան վրա՝ կա րող ենք փաս տել, որ հա մա տեղ
սե փա կա նու թյունն ի րե նից ներ կա յաց նում է մեկ
միաս նա կա նու թյուն կազ մող գույ քա յին հա րա -
բե րու թյուն, ո րը հիմն ված է ա մու սին նե րի անձ -
նա կան կա պի, վստա հու թյան, ան հա տու ցե լիու -
թյան և ան հա մար ժե քու թյան վրա:

Սույն աշ խա տան քի սկզբում ընդգ ծել էինք,
որ մաս նա վոր-ի րա վա կան կա ռու ցա կար գե րը
ինք նաշ խատ կեր պով չպետք է տե ղա փո խել
քրեա կան ի րա վուն քի դաշտ: Հետևա բար, որ -
պես զի կա րո ղա նանք մեր վե րոնշ յալ եզ րա հան -
գու մը հիմք ծա ռա յեց նել քրեա կան ի րա վուն քի
հա մար, պետք է հաս կա նալ, թե արդ յոք այն չի
հա կա սում քրեա կան ի րա վուն քի էու թյանն ու
ներ քին տրա մա բա նու թյա նը:

Որ պես հետևանք՝ հափշ տա կու թյան հան -
ցա կազ մում հան դես է գա լիս սե փա կա նա տի -
րոջ գույ քա յին ֆոն դի պա կա սու մը, ո րի հաշ վին
հան ցա վո րի գույ քա յին ֆոն դը լրաց վում է: Այ -
սինքն՝ հափշ տա կու թյան մեղ սագր ման հա մար
անհ րա ժեշտ է հաս տա տել, որ սե փա կա նա տի -
րոջ գույ քա յին ֆոն դը պա կա սել է հենց հան ցա -
վո րի կող մից գույ քը վերց նե լու հետևան քով16:
Հափշ տա կու թյան հան ցա կազ մի պա րա գա յում
«ու րի շի գույք» օ րենսդ րա կան և ք րեա կան ի -
րա վուն քի տե սու թյան մեջ տեղ գտած «սե փա -
կա նա տի րոջ գույ քա յին ֆոնդ» եզ րույթ նե րը հա -
մադ րե լով մեր կող մից վե րը ներ կա յաց րած եզ -
րա հանգ ման հետ՝ գտնում ենք, որ հա մա տեղ

սե փա կա նու թյան հան դի սա ցող գույ քը չի կա -
րող դի տարկ վել որ պես հափշ տա կու թյան ա -
ռար կա:

Այ նուա մե նայ նիվ, մեր օ րենս դի րը հա մա -
տեղ սե փա կա նու թյան մա սով ընտ րել է մաս -
նա կի ընդ հան րու թյան սկզբուն քը: Այլ կերպ ա -
սած, օ րենս դի րը հնա րա վոր է հա մա րում հա -
մա տեղ ա մուս նա կան կյան քի ըն թաց քում ձեռք
բեր վե լիք ո րո շա կի գույ քի սոսկ ան հա տա կան
բնույ թը: Մաս նա վո րա պես, ՀՀ քա ղա քա ցիա -
կան օ րենսգր քի 201-րդ հոդ վա ծը տա լիս է եր -
կու բա ցա ռու թյուն՝

1. Մինչև ա մուս նու թյունն ա մու սին նե րից
յու րա քանչ յու րի գույ քը, ինչ պես նաև ա մուս նու -
թյան ըն թաց քում ա մու սին նե րից մե կի նվեր
կամ ժա ռան գու թյուն ստա ցած գույ քը նրա սե -
փա կա նու թյունն է:

2. Ան հա տա կան օգ տա գործ ման գույ քը (հա -
գուս տը, կո շի կը և այլն), բա ցա ռու թյամբ թան -
կար ժեք ի րե րի և պեր ճան քի ա ռար կա նե րի, ե -
թե նույ նիսկ այն ձեռք է բեր վել ա մուս նու թյան
ըն թաց քում ա մու սին նե րի ընդ հա նուր մի ջոց նե -
րի հաշ վին, հա մար վում է այն ա մուս նու սե փա -
կա նու թյու նը, որն այդ գույքն օգ տա գոր ծել է:

Քա նի որ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր -
քում նա խա տես վում է այս եր կու բա ցա ռու թյու -
նը, պրակ տի կա յում շատ հա ճախ բարձ րաց -
վում էր այն հար ցը, թե արդ յո՞ք սե փա կա նաշ -
նորհ ման արդ յուն քում ա մու սին նե րից մե կի ստա -
ցած գույ քը կա րող է հա մար վել ա մու սին նե րի
ընդ հա նուր գույք, թե՞ այն նե րառ վում է հոդ վա -
ծի նշված մա սով ամ րագր ված նվեր ստա ցած
գույ քի կազ մի մեջ: Վճ ռա բեկ դա տա րանն այդ
հար ցի կա պակ ցու թյամբ նշեց. սե փա կա նաշ -
նորհ մամբ ձեռք բեր ված գույ քի նկատ մամբ ՀՀ
քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 201-րդ հոդ վա -
ծով սահ ման ված` ա մու սին նե րի ընդ հա նուր հա -
մա տեղ սե փա կա նու թյան կար գա վի ճա կը չի
գոր ծում: Սե փա կա նաշ նորհ ման ըն թաց քում ա -
մու սին նե րի ստա ցած գույ քը հան դի սա նում է
նրան ցից յու րա քանչ յու րի սե փա կա նու թյու նը17: 

Ստաց վում է, որ այս ե րեք դեպ քե րի նկատ -
մամբ հա մա տեղ սե փա կա նու թյան ի րա վա կան
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15 Տե՛ս ՀՀ Վճռաբեկ դատարանի 2006թ. հունիսի 1-ի 3-415(ՎԴ) որոշումը:
16 Տե՛ս Մ. Մարկոսյան, Հափշտակության և գտած գույքին տիրանալու սահմանազատման չափանիշները, Օրենքի

պատվար ամսագիր, 2017թ., թիվ 3, 25-40 էջեր:
17 Տե՛ս ՀՀ Վճռաբեկ դատարանի 2007թ. մարտի 30-ի թիվ 3-506 (ՎԴ) որոշումը:
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ռե ժի մը չի գոր ծում և դրանք ա մու սին նե րի ան -
հա տա կան սե փա կա նու թյունն են: Հետևա բար,
դրանց նկատ մամբ ցան կա ցած ոտնձ գու թյուն
են թա կա է ո րակ ման քրեաի րա վա կան ըն թա -
ցա կար գե րով ընդ հա նուր հի մունք նե րով: 

Պ րակ տի կա յում որ պես հափշ տա կու թյուն -
նե րի ա ռար կա հա ճախ հան դես են գա լիս դրա -
մա կան մի ջոց նե րը: Այդ հա մա տեքս տում կցան -
կա նա յինք ա ռանձ նա հա տուկ անդ րա դառ նալ
հա մա տեղ ա մուս նա կան կյան քում ձեռք բեր -
ված դրա մա կան մի ջոց նե րը որ պես հափշ տա -
կու թյան ա ռար կա դի տար կե լու հնա րա վո րու -
թյան հար ցին: Դրա մա կան մի ջոց նե րի որ պես
հա մա տեղ սե փա կա նու թյուն հան դի սա նա լու
հար ցին անդ րա դար ձել է ՀՀ Վճ ռա բեկ դա տա -
րա նը. օ րենս դի րը, նա խա տե սե լով «գույք» հա -
վա քա կան եզ րույ թը, ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ -
րենսգր քի 201-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե տի սահ մա -
նա փա կում նե րից բա ցի, այլ բա ցա ռու թյուն չի
նա խա տե սել, հետևա բար ա մու սին նե րի հա մա -
տեղ սե փա կա նու թյուն հան դի սա ցող գույ քա յին
զանգ վա ծի կազ մում կա րող են նե րառ վել նաև
դրա մա կան մի ջոց նե րը:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նի վե րոնշ յալ եզ րա -
հան գու մը բխում է ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ -
րենսգր քի 132-րդ հոդ վա ծի 1-ին կե տի ի րա վա -
կար գա վո րու մից, ո րի հա մա ձայն` քա ղա քա -
ցիա կան ի րա վունք նե րի օբ յեկտ է գույ քը` նե -
րառ յալ դրա մա կան մի ջոց նե րը, ար ժեթղ թե րը
և գույ քա յին ի րա վունք նե րը:

Դրա մը` որ պես քա ղա քա ցիա կան ի րա վուն -
քի օբ յեկտ, ու նի ո րո շա կի ա ռանձ նա հատ կու -
թյուն ներ: Մաս նա վո րա պես, մի դեպ քում դրա -
մը կա րող է հան դի սա նալ քա ղա քա ցիա կան ի -
րա վա հա րա բե րու թյուն նե րի ինք նու րույն, մեկ
այլ դեպ քում` որ պես այդ հա րա բե րու թյուն նե րի
հա մար ժե քա յին (էկ վի վա լեն տա յին) օբ յեկտ:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, հաշ վի առ նե լով վե -
րոնշ յալ ա ռանձ նա հատ կու թյու նը, գտնում է, որ
ա մու սին նե րի հա մա տեղ սե փա կա նու թյու նը հան -
դի սա ցող գույ քա յին զանգ վա ծի կազ մում դրա -
մա կան մի ջոց նե րը կա րող են ներգ րավ վել`

- ուղ ղա կիո րեն, օ րի նակ` որ պես ա մու սին -
նե րից մե կի աշ խա տա վարձ, հո նո րար,
շա հա բա ժին կամ այլ ե կա մուտ.

- ա նուղ ղա կիո րեն, որ պես այդ գույ քա յին
զանգ վա ծի կազ մի մեջ մտնող մեկ այլ
գույ քի հա մար ժեք, օ րի նակ` ա մու սին -
նե րի հա մա տեղ սե փա կա նու թյու նը հան -
դի սա ցող գույ քի վա ճառ քից ստաց ված
դրա մա կան մի ջոց նե րը:

Վեր ջի նիս պա րա գա յում, ըստ էու թյան, տե -
ղի է ու նե նում ա մու սին նե րի հա մա տեղ սե փա -
կա նու թյուն հան դի սա ցող մի գույ քի փո խա կեր -
պում մեկ այլ գույ քով18:

Ամ բող ջու թյամբ կի սե լով ՀՀ Վճ ռա բեկ դա -
տա րա նի այս դիր քո րո շու մը՝ գտնում ենք, որ
հա մա տեղ սե փա կա նու թյուն հան դի սա ցող դրա -
մա կան մի ջոց նե րը ևս չեն կա րող հան դի սա նալ
հափշ տա կու թյան ա ռար կա:
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18 Տե՛ս ՀՀ Վճռաբեկ դատարանի 2014թ. մայիսի 8-ի թիվ ԵԿԴ/1418/02/12 որոշումը:



Միջազգային հանրության առջև դրված
կարևոր խնդիրներից է երեխայի անվտանգու-
թյան և լավագույն շահերի ապահովումը, նրա
իրավունքների ու ազատությունների պաշտպա-
նությունը: Հայտնի է, որ իրավունքների ու ա-
զատությունների խախտման առավել վտան-
գավոր դրսևորումներն երեխայի դեմ ուղղված
հանցավոր ոտնձգություններն են, այդ թվում`
սեռական հանցագործությունները: 

«Սեռական շահագործումից և սեռական
բնույթի բռնություններից երեխաների պաշտ-
պանության մասին» Եվրոպայի խորհրդի կոն-
վենցիայի (այսուհետ՝ Կոնվենցիա) նպատակ-
ներից է երեխաների սեռական շահագործման
և նրանց նկատմամբ սեռական բնույթի բռնու-
թյունների կանխարգելումը և դրանց դեմ պայ-
քարը: Պայքարի գործիքակազմը ներառում է
նաև քրեաիրավական միջոցները: Կոնվենցիա-
յի 6-րդ գլուխը վերնագրված է «Նյութական
քրեական իրավունք»: Կոնվենցիայի 18-ից 23-
րդ հոդվածները վերաբերում են որոշակի ա-
րարքների համար քրեական պատասխանա-
տվության սահմանմանը: Այդպիսի իրավական
միասնականության ապահովման պահանջն ի-
րագործման դեպքում հեշտացնում է հանցա-
վորության դեմ պայքարի կազմակերպման գոր-
ծընթացը միջազգային և ազգային մակարդակ-
ներում:

Վերը նշված հոդվածների դրույթների վեր-
լուծության արդյունքում կարելի է առանձնաց-
նել երեխաների նկատմամբ կատարվող սեռա-
կան հանցագործությունների հիմնական քրեաի-
րավական հատկանիշները.

1) Հասարակական վտանգավորությունը
Երեխայի նկատմամբ կատարվող սեռա-

կան հանցագործությունների հասարակական
վտանգավորությունը դրսևորվում է Կոնվեն-
ցիայի և ներքին իրավունքի նորմերով նկա-
րագրված եղանակներով մարդու սեռական ա-
զատության և սեռական անձեռնմխելիության
ապահովմանն ուղղված հարաբերությունների
խախտումներով: Կատարվելով երեխաների
նկատմամբ՝ նշված հանցատեսակները խաթա-
րում են վերջինների նորմալ սեռական զարգա-
ցումը, առաջացնում են հոգեսեռական զար-
գացման ընթացքի շեղումներ: Եթե վերոգրյա-
լին հավելենք նաև այն հանգամանքը, որ երե-
խային նկատմամբ բռնությամբ կատարվող սե-
ռական հանցագործությունները գրեթե միշտ
ուղեկցվում են առողջությանը տարատեսակ
վնաս պատճառելով, առավել քան ակնհայտ է
դառնում այս հանցատեսակների հանրային
բարձր վտանգավորությունը:

2) Հակաօրինականությունը
Այս հատկանիշը ենթադրում է տվյալ ժա-

մանակահատվածում Կոնվենցիայի և ներքին
իրավունքի նորմերով արարքի նախատեսված
լինելը:

3) Դիտավորությամբ կատարվելը
Այս հատկանիշը ցույց է տալիս հանցավո-

րի յուրահատուկ հոգեբանական վերաբերմունքն
երեխայի նկատմամբ կատարվող սեռական
ոտնձգության նկատմամբ: 

4) Սեռական հարաբերությունների ոլոր-
տում կատարվելը

Սեռական հանցագործությունների հիմքն
են կազմում պատմական կոնկրետ ժամանա-
կաշրջանում կոնկրետ հանրույթում պատմա-
կանորեն ձևավորված և կայացած մարդկանց
միջև այն փոխհարաբերությունների տարրերը,
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դատավարության ամբիոնի պետ,
իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ,
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որոնք առաջացել են նրանց սեռական պա-
հանջմունքների բավարարման գործընթացում:
Դրանք են.

- սեռական զուգընկերների քանակը, 
- սեռական շփման մեջ մտնելիս բոլոր

զուգընկերների կամավորությունը և ի-
րավահավասարությունը, 

- բոլոր զուգընկերների` որոշակի տարի-
քային սահմանի և սեռական հասունու-
թյան հասած լինելը, 

- զուգընկերների միջև մոտ կենսաբանա-
կան ազգակցության բացակայությունը, 

- սեռական հարաբերությունների մասնա-
կիցների կողմից՝ ինչպես այդ հարաբե-
րությունների էության, այնպես էլ դրանց
հնարավոր կենսաբանական և սոցիա-
լական հետևանքների գիտակցումը, 

- սեռական շփման մեջ մտնելու անթույ-
լատրելիությունը մյուս զուգընկերոջ ան-
օգնական վիճակի կամ կախյալ դրու-
թյան օգտագործմամբ1: 

Ստորև անդրադարձ կկատարվի երեխայի
նկատմամբ կատարվող սեռական հանցագոր-
ծությունների տեսակներին:

Կոնվենցիայի 18-րդ հոդվածում նկարագր-
վում է երեխայի նկատմամբ սեռական բնույթի
բռնությունը: Այդ հոդվածում տարբերակվում է
երեխայի նկատմամբ սեռական բռնության եր-
կու տեսակ՝

1. 1-ին կետի «ա» ենթակետում քրեորեն
պատժելի է դիտարկվում այն երեխայի հետ
սեքսուալ բնույթի գործողությունների մեջ ներգ-
րավվելը, որը, ազգային իրավունքի համապա-
տասխան դրույթների համաձայն, չի հասել սեք-
սուալ բնույթի գործողությունների համար օ-
րենքով սահմանված տարիքին: 

Նշված հոդվածում շեշտվում է, որ Կոնվեն-
ցիայի յուրաքանչյուր Կողմ որոշում է այն տա-
րիքը, որից ցածր հասակի դեպքում արգելվում
է երեխայի հետ սեքսուալ բնույթի գործողու-
թյուններում ներգրավվելը: 

1-ին կետի «ա» ենթակետում սահմանված
դրույթները նախատեսված չեն անչափահաս-
ների միջև փոխադարձ համաձայնությամբ սեք-
սուալ բնույթի գործողությունների կարգավոր-
ման համար: Այլ կերպ ասած, Կոնվենցիայում

նպատակ չի դրվում քրեական պատասխա-
նատվություն սահմանել սեքսուալ բնույթի այն
գործունեության համար, որն իրականացվում է
սեռական հասունացման գործընթացում սեռա-
կան կյանք և միմյանց հետ սեռական կապի
մեջ մտած անչափահասների կողմից: Այն կոչ-
ված չէ ընդգրկելու միևնույն տարիքի և զար-
գացման աստիճանի սեքսուալ բնույթի գործու-
նեությունը: «Սեքսուալ բնույթի գործունեություն»
եզրույթն ընդգրկում է սեռական շփման ձևերը՝
սեռական հարաբերությունը, սեքսուալ բնույթի
գործողությունները:

2. 1-ին կետի «բ» ենթակետում քրեորեն
պատժելի է համարվում երեխայի հետ սեքսուալ
բնույթի գործողությունների մեջ ներ գրավվելը,
եթե՝

1) Գործադրվել է հարկադրանք, ուժ կամ
սպառնալիք

Սա նշանակում է համապատասխան տա-
րիքի հասած՝ սեռական ազատություն ունեցող
երեխայի կողմից սեռական հարաբերության
մեջ մտնելու կամ սեքսուալ բնույթի գործողու-
թյուններ կատարելու համար համաձայնության
բացակայություն:

2) Բռնությունը կատարվել է երեխայի նկատ-
մամբ վստահության, իշխանության կամ ազ-
դեցության՝ ընդունված դիրքի օգտագործմամբ,
այդ թվում՝ ընտանիքում

Սա նշանակում է, որ որոշակի հարաբե-
րությունների շրջանակներում երեխան պետք
է պաշտպանված լինի, նույնիսկ այն դեպքե-
րում, երբ նա հասել է սեռական ազատության
տարիքի, և սեռական բնույթի գործողություն-
ներ կատարող անձը չի կիրառում հարկադ-
րանք, ուժ կամ սպառնալիք: Նման իրավիճակ-
ներում չարաշահվում է երեխայի մոտ ունեցած
վստահությունը՝ հիմնված բնական, անձնա-
կան կամ հոգևոր հեղինակության վրա, որը
թույլ է տալիս վերահսկել երեխային, պատժել
կամ պարգևատրել նրան հուզականորեն, ֆի-
նանսապես և նույնիսկ ֆիզիկապես: Այդպիսի
վստահության հարաբերություն սովորաբար գո-
յություն ունի երեխայի և նրա ծնողների, քույ-
րերի ու եղբայրների, որդեգրողների, ուսուց-
ման և դաստիարակության պարտականություն-
ներ կատարող անձանց միջև: 
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«Այդ թվում՝ ընտանիքում» արտահայտու-
թյունը նշանակում է, որ խոսքը նաև ընտանի-
քում սեռական բռնության դրսևորման մասին
է: Գիտական հետազոտությունների արդյունք-
ները վկայում են, որ այն երեխայի նկատմամբ
առավել հաճախ հանդիպող և հոգեբանորեն
գերբացասական ազդեցություն ունեցող բռնու-
թյան տեսակն է, որը երկարատև հետևանք-
ներ է առաջացնում երեխայի համար: Բացի
այդ, «ընտանիք» եզրույթը տարածվում է նաև
երեխայի մոտ ու հեռավոր ազգականների
վրա2:

3) Բռնությունը կատարվել է՝ օգտվելով ե-
րեխայի առանձնապես խոցելի իրավիճակից՝
պայմանավորված մասնավորապես մտավոր
կամ ֆիզիկական արատներով կամ կախյալ
վիճակով

Կարծում ենք, որ այստեղ խոսքն այն իրա-
վիճակների մասին է, երբ տուժողը, որոշակի
հանգամանքների ուժով, մշտապես կամ ժա-
մանակավորապես զրկված է եղել հանցավո-
րին դիմադրություն ցույց տալու կամ իր նկատ-
մամբ կատարվող արարքի բնույթը գիտակցե-
լու կամ հասկանալու հնարավորությունից: Ըստ
այդմ՝ խոցելի վիճակը կարելի է դասակարգել
երկու տեսակի՝ ֆիզիկական և հոգեկան: 

Ֆիզիկական խոցելի վիճակում տուժողը
հասկանում է, որ իր հետ իր կամքին հակա-
ռակ սեռական ակտ են կատարվում, սակայն ի
վիճակի չէ դրան դիմադրել: Այս վիճակին դաս-
վում են տուժողի հոգեկան գործունեության
խանգարման հետ չկապված այնպիսի հիվան-
դությունը, որը նրան զրկում է դիմադրելու հնա-
րավորությունից (օրինակ` մասնակի անդամա-
լուծությունը, բարձր ջերմությունը և այլն), ֆի-
զիկական թերությունները (խուլ և համր լինելը,
կուրությունը և այլն) և այլն: 

Հոգեկան խոցելի վիճակ, որպես կանոն,
առկա է լինում մտավոր հետամնացության, շի-
զոֆրենիայի, դեմենցիաների և այլ հիվանդու-
թյունների դեպքում: Սակայն անհրաժեշտ ենք
համարում ընդգծել, որ տուժողի մոտ հոգեկան
հիվանդության առկայությունը միշտ չէ, որ հան-
գեցնում է խոցելի վիճակի: Հոգեկան հիվան-
դության որոշ տեսակների (երկբևեռ աֆեկտիվ
խանգարումներ, հիպոմանիա, ցիկլոտիմիա և
այլն) առկայության դեպքում հիվանդները ոչ
միայն ունակ են գիտակցելու իրենց հետ կա-
տարվող գործողությունների բնույթը, այլև բնո-
րոշվում են սեռականության աճով, բարոյակա-
նության շրջանակներն անցնող վարքով, ինչի
արդյունքում դրդում են իրենց հետ սեռական
բնույթի գործողության3: Հոգեկան խոցելի վի-
ճակի հիմքում կարող են ընկած լինել նաև
տարբեր տեսակի ժամանակավոր բնույթ կրող
անգիտակից վիճակները՝ քունը, հիպնոսի վի-
ճակը: Հոգեկան անօգնական վիճակը պայմա-
նավորվում է նաև տուժողի մանկահասակու-
թյան գործոնով4:

«Կախյալ վիճակ» ասելով պետք է հասկա-
նալ երեխայի մոտ ալկոհոլի ու թմրամիջոցնե-
րի հանդեպ հակման առկայությունը, ինչպես
նաև իր կամ հանցավորի գործողությունների
արդյունքում դրանք օգտագործած վիճակում
գտնվելը, որից օգտվում է հանցավորը5: Բացի
այդ, կարծում ենք, որ քննարկվող հասկացու-
թյունն ընդգրկում է նաև տուժողի նյութական
կախվածությունը (տուժողի գտնվելը է հանցա-
վորի լրիվ կամ մասնակի խնամառության տակ),
ինչպես նաև կախվածության այլ տեսակները,
որոնք բնութագրվում են ինքնուրույնության լրիվ
կամ մասնակի բացակայությամբ, ուսումնա-
կան կամ այլ ենթակայության հարաբերություն-
ների առկայությամբ:
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2 Տե՛ս Пояснительный комментарий к Конвенции Совета Европы о за щите детей от сексуальной эксплуатации и
сексуального на си лия
//https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168046e1e0&fbclid=IwAR
0i7_E-g6pzenzhLJ3vgs8pFIW0aCBpWYaspLtqMCU6hWMstCapAYxvC8s (վերջին մուտք՝ 07.05.2021):

3 Տե՛ս Клиническая психология /Под ред. М. Перре, У. Бауманна.– СПб, Питер, 2002, էջ 801: 
4 Այսպես, Հայաստանի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի հոդված 138-ի 4-րդ մասը սահմանում է. «Սույն օ-

րենսգրքի 138-րդ և 139-րդ հոդվածների իմաստով անօգնական վիճակում գտնվող է համարվում (…) 12 տարին
չլրացած անձը»:

5 Տե՛ս Пояснительный комментарий к Конвенции Совета Европы о за щите детей от сексуальной эксплуатации и
сексуального на си лия
https://rm.coe.int/CoERMPublicCommonSearchServices/DisplayDCTMContent?documentId=090000168046e1e0&fbclid=IwAR0i7_E-
g6pzenzhLJ3vgs8pFIW0aCBpWYaspLtqMCU6hWMstCapAYxvC8s (վերջին մուտք՝ 07.05.2021):
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Կոնվենցիայի 22-րդ հոդվածում քրեորեն
հետապնդելի է համարվում համապատասխան
տարիքին չհասած երեխային սեռական նպա-
տակներով սեռական բնույթի բռնությանը կամ
սեքսուալ բնույթի գործողություններին ակա-
նատես լինելուն դիտավորյալ դրդելը՝ նույնիսկ
առանց դրանց մասնակցելու: Տվյալ հոդվածը
քրեական պատասխանատվություն է նախա-
տեսում սեքսուալ բնույթի գործունեությամբ
զբաղվելու համապատասխան նվազագույն տա-
րիքի չհասած երեխային այլ երեխաների նկատ-
մամբ սեռական բռնություն կամ մեծահասակ-
ների սեքսուալ բնույթի գործունեություն դիտե-
լուն դրդելու համար: Ընդ որում, երեխայի մաս-
նակցությունը սեքսուալ բնույթի գործունեությա-
նը պարտադիր չէ: «Դրդել» եզրույթը Կոնվեն-
ցիայում չի մեկնաբանվում: Մեր կարծիքով, այդ
հասկացությունը ներառում է այն բոլոր միջոց-
ները, որոնց գործադրման արդյունքում երե-
խան ականատես է դարձվում վերոհիշյալ գոր-
ծողություններին, օրինակ՝ խոստում, խաբեու-
թյուն և այլն: 

Կոնվենցիայի 23-րդ հոդվածը նվիրված է
երեխաներին սեռական նպատակներով առա-
ջարկ անելուն (սոլիսիթինգ): Առաջարկը նշա-
նակում է երեխային նախապատրաստել սե-
ռական բռնության ենթարկվելուն: Ինչպես ուղ-
ղակիորեն ամրագրված է նշված հոդվածում,
առաջարկն արվում է չափահասի կողմից, տե-
ղեկատվական և հաղորդակցման տեխնոլո-
գիաների միջոցով երեխային հանդիպելու նպա-
տակով՝ երեխայի նկատմամբ 18-րդ հոդվածի
1-ին պարբերության «ա» կետին կամ 20-րդ
հոդվածի 1-ին պարբերության «ա» կետին հա-
մապատասխան սահմանված հանցագործու-
թյուններից որևէ մեկի կատարման նպատա-
կով: Ընդ որում, առաջարկին պետք է հետևեն
հանդիպմանը հանգեցնող գործնական քայլեր:
Նախապատրաստական գործողությունները
կարող են դրսևորվել երեխայի հետ ընկերա-
կան հարաբերությունների հաստատմամբ, ին-
տիմ թեմաների քննարկմամբ և այլ ձևերով:

Քրեական պատասխանատվություն առա-
ջացնելու համար վերը թվարկված բոլոր գոր-
ծողությունները պետք է կատարվեն մեղքի դի-
տավորյալ ձևով: «Դիտավորյալ» բառի մեկնա-
բանությունը որոշվում է ազգային իրավունքով,
սակայն դիտավորությամբ հանցանքի կատար-

ման պահանջն ընդհանուր է Կոնվենցիայի բո-
լոր կողմերի համար:

Կոնվեն ցիայում թվարկված մյուս հանցա-
տեսակները, ինչպես օրինակ՝ մանկական պոռն-
կության և պոռնոգրաֆիայի հետ կապված ա-
րարքները, մեր կարծիքով, սեռական հանցա-
գործություններին չեն դասվում: Հայրենական
իրավական համակարգում և քրեական օրենսդ-
րության մեջ հանցագործությունների դասա-
կարգման հիմք է հանցավոր ոտնձգության օբ-
յեկտը: Այս տեսանկյունից, մեր երկրում երե-
խայի նկատմամբ կատարվող սեռական հան-
ցագործությունների շրջանակը որոշելու հար-
ցում անհրաժեշտ է առաջնորդվել Հայաստա-
նի Հանրապետության քրեական օրենսգրքի
դրույթներով և որպես երեխային նկատմամբ
կատարվող սեռական հանցագործություններ
դիտարկել «Սեռական անձեռնմխելիության և
սեռական ազատության դեմ ոտնձգող հանցա-
գործություններ» գլխով նախատեսված հան-
ցատեսակները` բռնաբարությունը, սեքսուալ
բնույթի բռնի գործողությունները, սեռական
հարաբերության կամ սեքսուալ բնույթի գործո-
ղություններին հարկադրելը, սեռական հարա-
բերությունը տասնվեց տարին չլրացած անձի
հետ կամ սեքսուալ բնույթի գործողություններ
կատարելը տասնվեց տարին չլրացած անձի
նկատմամբ, անառակաբարո գործողություննե-
րը:

Սեռական ազատությունը տասնվեց տա-
րին լրացած հոգեպես առողջ մարդու իրա-
վունքն է` ինքնուրույն, առանց որևէ հարկադ-
րանքի որոշելու, թե ում հետ և ինչ ձևով բավա-
րարի իր սեռական պահանջմունքները:

Սեռական անձեռնմխելիությունը բարոյաի-
րավական արգելք է՝ սեռական շփման մեջ
մտնել այնպիսի անձանց հետ, ովքեր օժտված
չեն սեռական ազատությամբ, քանի որ ունակ
չեն հասկանալու իրենց նկատմամբ կատար-
վող սեքսուալ բնույթի գործողությունների նշա-
նակությունը և հետևանքները կամ ղեկավարե-
լու իրենց գործողությունները սեռական շփման
ոլորտում: 

Սեռական հանցագործությունները ոտնձ-
գում են նաև փոքրահասակների նորմալ սե-
ռական զարգացման ապահովման հարաբե-
րությունների դեմ: Փոքրահասակների նորմալ
սեռական զարգացումը ներառում է նրանց սե-
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ռական համակարգի նորմալ ֆիզիոլոգիական
զարգացումը, սեռական հարաբերությունների
ոլորտում նրանց բարոյական (տվյալ հասարա-
կության բարոյականության տեսակետից) ձևա-
վորումը, հասարակության կողմից ստեղծված
պայմանները, որոնցում տեղի է ունենում այդ
զարգացումն ու ձևավորումը: 

Որոշ պետությունների օրենսդիրներ ընդ-
լայնում են սեռական հանցագործությունների
շրջանակը: Այսպես, Բելառուսի Հանրապետու-
թյան քրեական օրենսգիրքը սեռական հան-
ցագործությունների թվին դասում է նաև պոռն-
կությամբ զբաղվելը կազմակերպելը և (կամ)
օգտագործելը կամ պոռնկությամբ զբաղվելու
համար պայմաններ ստեղծելը (հոդված 171),
պոռնկությամբ զբաղվելուն ներգրավելը կամ
պոռնկությամբ զբաղվելը շարունակելուն հար-
կադրելը (հոդված 171.1), Գերմանիայի Դաշնա-
յին Հանրապետության քրեական օրենսգիրքը`

պոռնկությամբ զբաղվելուն նպաստելը (§180a),
մարդկանց առևտուրը (§180b), մարդկանց
առևտրի ծանր դեպքը (§181), կավատությունը
(§181a), Իսպանիայի քրեական օրենսգիրքը`
պոռնկագրական նյութեր տարածելը, վաճա-
ռելը կամ ցուցադրելը տասնվեց տարին չլրա-
ցած կամ հոգեկան շեղումներ ունեցող անձանց
(հոդված 186) և այլն:

Վերը շարադրվածի հիման վրա երեխայի
նկատմամբ կատարվող սեռական հանցագոր-
ծությունները կարելի է բնորոշել որպես նյու-
թական (քրեական) օրենսդրությամբ նախա-
տեսված դիտավորությամբ կատարվող հան-
րորեն վտանգավոր արարքներ, որոնք ուղղ-
ված են սեռական անձեռնմխելիության, սեռա-
կան ազատության և փոքրահասակների նոր-
մալ սեռական զարգացման պաշտպանությունն
ապահովող հարաբերությունների դեմ:
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Ժա մա նակն ու տա րա ծու թյու նը կե ցու թյան
այն հիմ նա կան ձևերն են, ո րոն ցում «ապ րում
է» քրեա կան օ րեն քը: Որ քան ճկուն է օ րենսդ -
րա կան փո փո խու թյուն ներ ի րա կա նաց նե լու մե -
խա նիզ մը, մի օ րեն քի փո խա րի նու մը մյու սով,
այն քան ան խու սա փե լի կեր պով ար դիա կան են
դառ նում ժա մա նա կի ըն թաց քում օ րեն քի գոր -
ծո ղու թյուն հետ կապ ված հիմ նա հար ցե րը,
հետևա բար նաև օ րեն քի հե տա դարձ ու ժի հետ
կապ ված խնդիր նե րը: Իր հե տա զո տու թյան մեջ
պրո ֆե սոր Ա. Ա. Տիլ լեն ի րա վամբ նշում է, որ օ -
րեն քի հե տա դարձ ու ժի գոր ծո նով է պատ մա -
կա նո րեն ծա գում և զար գա նում ժա մա նա կի ըն -
թաց քում օ րեն քի գոր ծո ղու թյան խնդի րը1: 

Օ րեն քի հե տա դարձ ու ժի մա սին ա ռա ջին
փաս տաթղ թա յին վկա յու թյուն, թերևս, կա րե լի
է հա մա րել մ.թ.ա. 6-րդ դա րի Հին Հու նաս տա -
նում հայտ նի հռե տոր և քա ղա քա կան գոր ծիչ
Դե մոս թե նե սի ճա ռը, ո րում վեր ջինս վճռա կա -
նո րեն հան դես էր գա լիս օ րենսդ րա կան այն
նա խագ ծե րի դեմ, ո րոնք վե րա բե րում էին ար -
դեն ա վարտ ված գոր ծե րին2: 

Խնդ րո ա ռար կա յի շուրջ բա վա կան հե -
տաքր քիր դիր քո րո շում է հայտ նել Հին Հ ռո մի
կայ սե րա կան հե ղի նա կա վոր ի րա վա բան Տու -
լիոս Ցի ցե րո նը (մ. թ. ա. 1-ին դար), ում աշ խա -
տու թյուն նե րը տե սա կե տը հե տա գա յում դիտ -
վե ցին որ պես ի րա վուն քի աղբ յուր: Վեր ջինս
դեմ էր հան դես գա լիս քա ղա քա ցիա կան օ րենք -
նե րին հե տա դարձ ու ժի տրմա նը, մինչ դեռ քրեա -
կան օ րեն քի դեպ քում այն հա մա րում էր թույ -
լատ րե լի. «...և ոչ մի օ րենք չի տա րած վում անց -
յա լի գոր ծո ղու թյուն նե րի վրա, ե թե միայն դրանք
այն քան հան ցա վոր և հ րե շա վոր չեն, որ նրան -

ցից պետք է հնա րա վո րինս խու սա փել, ե թե
նույ նիսկ գո յու թյուն չու նե նա յին օ րենք նե րը3:

Ա ռա վել ուշ՝ Հ ռո մեա կան կայս րու թյան ժա -
մա նա կա հատ վա ծում, Թեո դո սիոս 1-ի նը Սահ -
մա նադ րու թյամբ ամ րագ րեց քրեա կան օ րեն -
քի ան դառ նա լիու թյան սկզբուն քը (393թ): Այ -
նու հետև երևան ե կավ, այս պես կոչ ված, «թեո -
դո սիա կան նոր մը» (440), ո րը կապ վում էր
Թեո դոս 2-րդ կայ սեր ան վան հետ: Ըստ այդմ
ամ րագր ված էր, որ ցան կա ցած օ րենք գոր -
ծում է միայն ա պա գա ժա մա նակ նե րում, ե թե
միայն օ րենս դիրն ուղ ղա կի կեր պով չի մատ -
նան շում դրան հե տա դարձ ուժ տա լու ա ռա վե -
լու թյուն: Օ րենսդ րա կան այս նա խա տի պը հե -
տա գա յում նե րառ վեց Հուս տի նիա նո սի օ -
րենսգր քում4: 

Հ ռո մեա կան կայս րու թյան անկ մամբ, որն,
ըստ էու թյան, հա սել էր ի րա վա կան մշա կույ թի
ձևա վոր մա նը, ինչ պես նաև օ րեն քի գրա վոր
ձևի ստեղծ մա նը, կորստ յան մատն վեց ի րա -
վուն քի հիմ նա կան աղբ յու րի գե րա կա դե րը:
Այդ դա րաշր ջա նում ի րա վա կան ակ տե րի գոր -
ծո ղու թյան սահ ման ված կա նոն նե րը, այդ թվում
նաև հե տա դար ձու թյան վե րա բեր յալ, ճա նաչ -
վե ցին ոչ ար դիա կան: 

Վաղ միջ նա դա րում ի րա վուն քի հիմ նա կան
աղբ յուր հան դի սա ցավ ա վան դույ թը: Այս պես,
5-6-րդ դա րե րում Ֆրանկ նե րի ե րեք թա գա վոր -
նե րի կող մից կազմ ված «Սա լիկ ճշմար տու թյուն»-
ը իր վեր ջա բա նում բո վան դա կում է հետևյալ
գա ղա փա րը. «…գրված քը պահ պան վի ան փո -
փոխ, ինչ պես և ա վե լի վաղ սահ ման վա ծը…»:
Նշենք, որ նման մո տե ցումն ա մենևին չէր կաշ -
կան դում նոր օ րենք նե րի կի րա ռու մը, այդ թվում

Օ
Ր

Ի
Ն

Ա
Կ

Ա
Ն

Ո
Ւ

Թ
Յ

Ո
Ւ

Ն
  №

1
2

4
  2

0
2

1

1 Տե՛ս А. А. Тилле Время, простанство, закон М., 1965 էջ 5:
2 Տե՛ս Демосфен. Речи: в 3 томах /отв. Ред. Е.С.Голубцова, Л. П. Маринович, Э. Д. Фролов, М.: Памятники

исторической мысли. 1994. Т.1 էջ 242-262: 
3 Տե՛ս Цицерон. Полное собрание сочинений в русском переводе. Т.1, 1901. էջ 154:
4 Տե՛ս А. А. Тилле Время, простанство, закон М. 1965 էջ. 5-6:

ՀԱՍՄԻԿ ՍՄԲԱՏՅԱՆ
ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիրի ակադեմիայի 
քրեական դատավարության ամբիոնի դոցենտ, 
ոստիկանության փոխգնդապետ 
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նաև քրեաի րա վա կան նոր մե րի, հան դեպ այն
փաս տե րի, ո րոնք տե ղի էին ու նե ցել մինչ այդ
ակ տե րի ըն դու նու մը5: 

Ձևա կան ի րա վուն քի տա րած ման հետ մեկ -
տեղ ա վան դույթն իր «կեն սու նա կու թյու նը» պահ -
պա նեց ողջ միջ նա դա րի ըն թաց քում: Այս պես,
Անգ լիա կան «Ստա տու տը» (1360-1361թթ) հաշ -
տա րար դա տա վոր նե րին վե րա պա հեց հետևյա -
լը. «…լսել և ո րո շել թա գով հա րուց ված բո լոր
գոր ծե րը, բո լոր տե սա կի քրեա կան հան ցա գոր -
ծու թյուն նե րի և ի րա վա խախ տում նե րի վե րա -
բեր յալ, ո րոնք կա տար վել են կոմ սու թյու նում՝
հա մա ձայն տվյալ կոմ սու թյան օ րենք նե րի և ա -
վան դույթ նե րի»6: Գահ բարձ րա նա լով՝ թա գա -
վոր նե րը երդ վում էին հար գել և հետևել հնա -
գույն ա վան դույթ նե րին: 

Միջ նա դար յան Եվ րո պա յի ի րա վա կան հա -
մա կար գում օ րեն քի ան հա պաղ կի րառ ման պա -
հանջ կար՝ չնա խա տե սե լով որևէ հե տա դար -
ձու թյան կա նոն ժա մա նա կի ըն թաց քում: Այս -
պես՝ Ֆրան սիա յի Ֆրան ցիս կոս ա ռա ջին թա -
գա վո րի «Ար դա րա դա տու թյան ու ղարկ ման մա -
սին» հրո վար տա կը (1539), ամ րագ րե լով նյու -
թա կան և դա տա վա րա կան բնույ թի նոր մեր,
հռչա կում էր իր գոր ծո ղու թյուն նե րի մա սին «հա -
վեր ժա կան ժա մա նա կով», ո րում մաս նա վո րա -
պես աս վում էր. «Մեր և նա խորդ նե րի այլ հրո -
վար տակ նե րը, ո րոնք ա վե լի վաղ տրվել էին
քրեա կան գոր ծե րի վե րա բեր յալ, պահ պա նում
են ի րենց ուժն ու նշա նա կու թյու նը այն հատ -
ված նե րում, ո րոնք չեն հա կա սում և չեն խախ -
տում սույն հրո վար տա կով սահ ման ված կա -
նոն նե րը»7:

Կա զի միր Մե ծի (14-րդ դար) լե հա կան ստա -
տուտ նե րի ամ բող ջա կան հա վա քա ծուն, ո րը
միևնույն ժա մա նակ հան դի սա նում է որ պես
քրեա կան օ րեն քի նյու թա կան աղբ յուր, բո վան -
դա կում է հետևյա լը. «... Քա նի որ բո լոր վճիռ -
նե րը և ս տա տուտ նե րը նա խա տե սում են ա պա -
գա գոր ծե րը, այլ ոչ թե անց յալ, ա պա մենք

ցան կա նում ենք, որ մեր բո լոր Վ ճիռ նե րը… վե -
րա բե րեն ոչ թե անց յա լին, այլ միայն ներ կա և
ա պա գա գոր ծե րին»8: Այս ժա մա նա կա հատ վա -
ծում ի րա վա կան ակ տե րին հե տա դարձ ուժ տա -
լը փաս տա ցի կախ ված էր գե րա գույն իշ խա նու -
թյան կամ քից. նրա նից բխող հրա ման նե րի
պար տա դիր լի նե լը և դրանց տա րա ծու մը «հա -
վեր ժա կան ժա մա նակ նե րի» վրա ան վի ճե լի էր,
և ինքն ի րե նով ըն կալ վում էր որ պես ի րա վա -
կան ա վան դույթ: 

Միջ նա դար յան ժա մա նա կաշր ջա նի հա մար
բնու թագ րա կան էր նաև այն, որ ի րա վաս տեղծ
ո լոր տում մար դու ըն կա լու մը հա սա րա կու թյան
մեջ հա վա սա րա զոր էր ոչ թե ինք նար ժեք ան -
ձի, այլ որ պես հլու հպա տա կի, ով պար տա վոր
է ա ներկ բա կեր պով են թարկ վել պե տու թյան և
ե կե ղե ցու կամ քին, ով զուրկ է որևէ ի րա վուն -
քից, ա ռա վել ևս՝ իր նկատ մամբ ո րո շա կի օ -
րենք կի րա ռե լու պա հան ջից: Ա սել է, թե քրեա -
կան օ րեն քի հնա րա վոր պատ ժիչ ազ դե ցու թյու -
նից, ո րը կի րառ վել է հե տա դար ձու թյան ու ժով,
միջ նա դար յան պե տու թյուն նե րում ոչ ոք ա պա -
հո վագր ված չէր, ինչ պի սին էլ որ լի ներ նրա սո -
ցիա լա կան կար գա վի ճա կը9:

Խնդ րի հա ման ման մո տե ցում ար տա ցոլ -
ված է նաև միջ նա դար յան Ռու սաս տա նում:
Մինչ 16-րդ դա րը օ րենսդ րա կան ամ րագ րում
չու ներ այն մո տե ցու մը, որ ի րա վա կան ակ տե րը
գոր ծում են ա պա գա յում և են թա կա էին կի -
րառ ման դրան ցով նա խա տես վող բո լոր փաս -
տե րի նկատ մամբ: Այս տե ղից հետևում էր, որ
ի րա վա կան ակ տե րին հե տա դարձ ու ժի տրման
ու ղիղ հնա րա վո րու թյունն ակն հայտ է և բ խում
է իշ խա նու թյան կամ քից: 1550 թվա կա նի «Դա -
տաս տա նա գի րը» (դա տա կան գիր քը), ձևա կա -
նո րեն սահ մա նում էր օ րեն քի՝ ժա մա նա կի մեջ
գոր ծո ղու թյան հիմ նա կան սկզբուն քը՝ օ րեն քը
հե տա դարձ ուժ չու նի: Այս դիր քո րո շումն իր
շա րու նա կու թյու նը գտավ ֆեո դոր Ի վան թա -
գա վո րի «Դա տաս տա նագր քում» (1589), ա պա
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նաև Ե կե ղե ցու օ րենսդ րու թյու նում (1649թ.):
Չնա յած այն հան գա ման քին, որ օ րեն քի հե -
տա դար ձու թյան սկզբունքն օ րենսդ րո րեն ամ -
րագր վեց, բայց այդ ժա մա նա կա հատ վա ծի ու -
սում նա սի րու թյու նը ցույց է տա լիս, որ չկար
դրա բա ցար ձակ կի րա ռում, մաս նա վո րա պես՝
1637 թվա կա նին հան ցա գործ նե րին խա րա նե -
լու վե րա բեր յալ հրա մա նը, ո րով ներ մուծ վեց
բո լո րո վին նոր մի պատ ժա տե սակ, ո րը նախ -
կի նում երբևէ չէր կի րառ վել, փաս տա ցի ու նե -
ցավ հե տա դարձ ուժ ար դեն հան ցանք կա տա -
րած ան ձանց նկատ մամբ: 

17-18-րդ դա րե րում եվ րո պա կան բուր ժուա -
կան ժո ղովր դա վա րա կան հե ղա փո խու թյուն նե -
րը թևա կո խե ցին պատ մա կան նոր ժա մա նա -
կաշր ջան: Հա սա րա կու թյան հրա մա յա կա նը
դար ձավ բա րե փո խում ներ ի րա կա նաց նել ոչ
միայն տնտե սա կան, կրթա կան, այլ նաև դա -
տա կան ո լորտ նե րում: Այ դու հետ օ րեն քի հե -
տա դարձ ու ժի վե րա բեր յալ հիմ նա հար ցը դար -
ձավ ա ռաջ նա յին, միևնույն ժա մա նակ նաև ան -
ձի ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան անհ րա -
ժեշտ և ան քակ տե լի ե րաշ խիք նե րից մե կը: 

17-րդ դա րա կե սին հե ղա փո խա կան Անգ -
լիա յի ակ տիվ հրա պա րա կա խոս Ջոն Լիլ բեր նը
իր «Անգ լիա յի բնա ծին ի րա վուն քի պաշտ պա -
նու թյու նը» պամֆ լե տում պա հան ջում էր ար գե -
լել օ րենք նե րի կի րա ռումն այն փաս տե րի նկատ -
մամբ, ո րոնք նա խոր դել են դրա հրա պա րակ -
մա նը. «Ոչ մի ա զատ մար դուց չի կա րե լի պա -
հան ջել, որ պես զի նա ի մա նա օ րենք ներն ա վե -
լի վաղ, քան դրանք կհրա պա րակ վեն: …Ե թե
օ րեն քը հրա պա րակ ված չէ, ա պա չկա նաև դրա
խախ տում»10: Ա վե լի ուշ իր դիր քո րո շումն այդ
կա պակ ցու թյամբ Լիլ բեր նը հայտ նում է ո րո շա -
կի օ րենսդ րա կան ա ռա ջարկ նե րի տես քով11: 

Հա ման ման ա ռա ջարկ նե րով է հան դես ե -
կել նաև Ջոն Լո կը. «Պե տու թյան կա ռա վար -
ման անհ րա ժեշ տու թյու նը միայն ժո ղովր դին
հայտ նի օ րենք նե րի մի ջո ցով՝ ա ռանց դրան հե -

տա դարձ ու ժի տրման ի րա վուն քի»12: Չ նա յած
այդ հիմ նա վո րում նե րի՝ հե ղա փո խա կան Անգ -
լիա յում օ րենսդ րա կան ամ րագ րում ներ օ րեն քի՝
ժա մա նա կի մեջ գոր ծո ղու թյան և դրա հե տա -
դար ձու թյան վե րա բեր յալ այդ պես էլ չհա ջոր դե -
ցին:

Օ րեն քի հե տա դարձ ու ժի սկզբուն քա յին
ար գել քի զար գա ցող գա ղա փարն ըն դու նեց
ԱՄՆ-ն: 1787 թվա կա նին ա ռա ջի նը մարդ կու -
թյան պատ մու թյան մեջ ըն դու նե լով գրված Սահ -
մա նադ րու թյուն, ԱՄՆ-ում հռչակ վեց դաշ նա յին
օ րենսդ րա կան սկզբունք. «Օ պա լի մա սին ոչ մի
բիլ կամ օ րենք, որն ու նի հե տա դարձ ուժ, չպետք
է կի րառ վի»13: Այս գա ղա փարն իր տա րա ծու մը
գտավ մյուս նա հանգ նե րի օ րի նաս տեղծ գոր -
ծըն թա ցում: 

1789 թվա կա նին հա ման ման նոր մեր
հայտն վե ցին նաև Եվ րո պա յի մի շարք երկր նե -
րի Սահ մա նադ րու թյուն նե րում: Ու շագ րավ է օ -
րեն քի հե տա դարձ ու ժի տրման ա ռա վել կա տե -
գո րիկ ար գել քը, ո րը ա ռա ջար կում էր Յա կո -
բին նե րի (1793 թ.) Սահ մա նադ րու թյու նը. «Օ -
րեն քը, ո րը պատ ժում է հան ցա գոր ծու թյան հա -
մար, ո րը կա տար վել է մինչև դրա տպագ րու -
մը, տի րա նա կան օ րենք է: Այդ պի սի օ րեն քին
հե տա դարձ ուժ տալն ինք նին հան ցա գոր ծու -
թյուն է»14: 1804 թվա կա նի Ֆրան սիա յի քա ղա -
քա ցիա կան օ րենսգր քի 2-րդ հոդ վա ծում ամ -
րագր ված էր. «Օ րեն քը սահ մա նում է կա նոն -
ներ միայն ա պա գա ժա մա նա կի հա մար, այն
չու նի հե տա դարձ ուժ»15: Ա վե լի ուշ՝ 1810 թվա -
կա նին, նկա տում ենք նույն գա ղա փա րը Ֆրան -
սիա յի քրեա կան օ րենսգր քում. «Ոչ մի խախ -
տում, ոչ մի ա րարք, ոչ մի հան ցա գոր ծու թյուն
չի կա րող պատժ վել պատ ժով, ո րը սահ ման -
ված չէր մինչ դրանց կա տա րու մը»16: Սրա նով
իսկ Ֆրան սիան օ րենսդ րա կան ար գելք դրեց
հե տա դարձ ուժ տալն այն օ րենք նե րին, ո րոնք
պա տաս խա նատ վու թյուն էին սահ մա նում կամ
խստաց նում էին ա րար քի պատ ժե լիու թյու նը:
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10 Տե՛ս Джон Лильберн Памфлеты М 1937 էջ 37:
11 Տե՛ս Джон Лильберн Памфлеты М. էջ 114:
12 Տե՛ս Дж Локк Указ. Соч. էջ 55, 74-76:
13 Տե՛ս Соединенные Штаты Америки: конституция и законодательные акты: Пер. с англ. / Сост. В.И. Лафитский, под

ред О.А.Жидкова М. Прогресс, Универс, 1993. էջ 34:
14 Տե՛ս Хрестоматия по истории государства и права зарубежных стран /Новое и новейщее время/ сост-ль д.ю.н. проф.

Н.А.Крашеннинникова М. Изд-во Зерцало 1999 էջ 89:
15 Տե՛ս Хрестоматия по всеобщей истирии государства и пража. Т 2 էջ 171:
16 Տե՛ս Хрестоматия по всеобщей истирии государства и пража. Т 2 էջ 251:



Նույն ժա մա նա կա հատ վա ծում էլ ա ռաջ են գա -
լիս նոր գա ղա փար ներ կապ ված մեղմ օ րենք -
նե րին հե տա դարձ ուժ տա լու խնդրի հետ: Այդ
ի մաս տով Ֆրան սիա յի օ րենք նե րում որևէ ամ -
րագ րում չկար, բայց աս տի ճա նա բար մեղ մաց -
նող օ րենք նե րին հե տա դարձ ու ժով օժ տե լու մո -
տե ցու մը զար գա ցավ վճռա բեկ պրակ տի կա յով,
այն է՝ օ րենք նե րը, ո րոնք մեղ մաց նում են պա -
տաս խա նատ վու թյու նը, միշտ ստա նում են հե -
տա դարձ ուժ17:

Ֆրան սիա կան մո տեց ման սույն նո րույ թը
հե տա գա յում իր ար տա ցո լումն ու նե ցավ մի
շարք երկր նե րի ի րա վա կան հա մա կար գե րում,
մաս նա վո րա պես՝ Հո լան դիա յում, Բել գիա յում,
Հուն գա րիա յում, Ի տա լիա յում, ա ռան ձին նոր -
մեր սահ ման վե ցին, ո րոնք հե տա դարձ ուժ էին
հա ղոր դում հատ կա պես մեղ մաց նող պա տիժ -
ներ սահ մա նող օ րենք նե րին: 

Ռու սաս տա նի ի րա վաս տեղծ պրակ տի կա -
յում 1817 թվա կա նին կայ սե րա կան ո րոշ մամբ
հաս տատ վեց և հե տայ դու ա ռա ջին ան գամ նոր -
մա տի վո րեն ըն դուն վեց «Ոչ մի օ րենք հե տա -
դարձ ուժ չու նի» դրույ թը18: Ա վե լի ուշ՝ 1845
թվա կա նին, «Քրեա կան և ուղ ղիչ պա տիժ նե րի
մա սին հրա հան գը» նե րա ռում էր նորմ, ո րը
կար գա վո րում էր դրա գոր ծո ղու թյու նը ժա մա -
նա կի ըն թաց քում: Այն ու ժի մեջ մտավ 1846
թվա կա նին և կի րա ռե լի էր այն գոր ծե րի նկատ -
մամբ, ո րոնք մինչ այդ պա հը չէին ստա ցել
վերջ նա կան լու ծում, բա ցա ռու թյամբ այն դեպ -
քե րի, երբ «Հ րա հան գով» ո րոշ վող պա տիժն ա -
վե լի խիստ էր մինչ այդ գոր ծող օ րենք նե րով
նշա նակ վա ծից: Նման դեպ քե րում դա տա պարտ -
յալ նե րի վե րա բեր յալ տա րած վում էր այն օ րեն -
քը, ո րը գոր ծել էր իր կող մից հան ցա գոր ծու -
թյան կա տար ման ժա մա նակ19: Ընդ հա նուր առ -
մամբ «Հ րա հանգն» անդ րա դառ նում էր այն
հար ցին, որ կի րառ ման միշտ են թա կա էր նոր
օ րեն քը, սա կայն օ րեն քին, ո րը սահ մա նում էր
պա տաս խա նատ վու թյուն կամ պատ ժի խստա -
ցում, հե տա դարձ ուժ չէր տրվում: Նման դեպ -
քե րում գոր ծո ղու թյան էր են թա կա հին՝ հան -
ցա գոր ծու թյան կա տար ման ժա մա նակ գոր ծող
օ րեն քը: 

Այս պի սով, ամ փո փե լով քրեա կան օ րեն քի
հե տա դարձ ու ժի վե րա բեր յալ ի րա վա կան կար -
գա վո րում նե րի է վոլ  յու ցիան, հան գում ենք
հետևյա լին՝

- Քրեա կան օ րեն քի հե տա դարձ ու ժի մա -
սին ա ռա ջին փաս տաթղ թա յին վկա յու -
թյու նը տրվել է մ.թ.ա. 6-րդ դա րում,
Հին Հու նաս տա նում, ա ռա վել ուշ քրեա -
կան օ րեն քի հե տա դար ձու թյան վե րա -
բեր յալ գա ղա փա րը տա րած վել է Հ ռո -
մեա կան կայս րու թյու նում:

- Նշ ված ժա մա նա կա հատ վա ծում ըն դուն -
ված նոր օ րենք նե րը կի րառ վել են հե տա -
դարձ ու ժով, ինչն էլ քննա դատ վել է ժա -
մա նա կի մտա ծող նե րի կող մից, քա նի որ
նոր օ րենք նե րը տա րած վել են նաև մինչ
դրա ըն դու նու մը հան ցանք կա տա րած
ան ձանց վրա, ո րոնք ընդ հուպ նա խա -
տե սում էին ա ռա վել խիստ պա տիժ ներ:

- Վաղ միջ նա դա րում քրեա կան օ րեն քի
հե տա դար ձու թյան վե րա բեր յալ հի շա -
տա կու թյուն ներ և վկա յու թյուն ներ չկան,
և այդ ժա մա նա կա հատ վա ծում այդ խնդի -
րը դիտ վել է որ պես ոչ ար դիա կան:

- Քրեա կան օ րեն քի վե րա բեր յալ ի րա վա -
կան մո տե ցում նե րը կրկին գլուխ են
բարձ րաց րել 5-6-րդ դա րե րում: 

- Միջ նա դար յան տար բեր երկր նե րում՝
Անգ լիա, Ֆրան սիա, ԱՄՆ, Ռու սաս տան
և այլն, օ րենսդ րո րեն ար գելք է դրվել
քրեա կան օ րեն քի հե տա դար ձու թյա նը,
քա նի որ նոր օ րենք նե րը կի րա ռե լի էին
հա մար վում ընդ հուպ այն դեպ քե րում,
երբ նա խա տե սում էին ա ռա վել խիստ
պա տիժ ներ, ո րոնք տա րած վում էին մինչ
այդ օ րեն քի ըն դու նու մը հան ցանք կա -
տա րած ան ձանց վրա: Այս ժա մա նա -
կա հատ վա ծի հա մար հատ կան շա կանն
այն էր, որ ի րա վա կան ակ տին հե տա -
դարձ ուժ տա լը կախ ված էր գե րա գույն
իշ խա նու թյան կամ քից:

- Քրեա կան օ րեն քի հե տա դարձ ուժն ի -
րե նից ներ կա յաց նում է պա հանջ նե րի
ամ բող ջու թյուն, ո րոնք ներ կա յաց վում
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17 Տե՛ս Н.С.Таганцев Русское уголовное права Часть общая Т 1 Тула: Автограф 2001 էջ 238: 
18 Տե՛ս А.Д.Градовский Собрание Сочинений Т 7 Начала русского государственного права Часть 1. 1901 էջ 100:
19 Տե՛ս Н.С.Таганцев Русское уголовное права Часть общая Т 1 Тула: Автограф 2001 էջ 238:
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էին հա սա րա կու թյան կող մից պե տու -
թյա նը՝ մար դու և քա ղա քա ցու բնա կան
ի րա վունք նե րի ու ա զա տու թյան ա պա -
հով ման ի րա վամ շա կու թա յին և ի րա վա -
կի րառ գոր ծու նեու թյան հիմ քում:

- 17-18-րդ դա րե րում բուր ժուա կան հե ղա -
փո խու թյու նից հե տո նոր թափ է ստա -
ցել քրեա կան օ րեն քի հե տա դարձ ու ժի
հետ կապ ված հիմ նա հար ցե րի քննար -
կու մը՝ մի շարք երկր նե րում ար գել վել է
կի րա ռել քրեա կան օ րեն քի հե տա դար -
ձու թյան կա նո նը:

- Ա ռա ջին ան գամ Ֆրան սիա յում 1810
թվա կա նից հե տո ի հայտ ե կավ նոր՝
մեղ մաց նող օ րեն քին հե տա դարձ ուժ
տա լու գա ղա փա րը, որն իր տա րա ծու մը
գտավ այլ երկր նե րում ևս՝ Ի տա լիա, Բել -
գիա, հո լան դիա և այլն: 

- Քրեա կան օ րեն քի հե տա դարձ ու ժի զար -
գաց ման պատ մու թյու նը ցույց է տա լիս
նրա ան մի ջա կան կա պը ան ձի ի րա -
վունք նե րի ա պա հով ման ո լոր տում պե -
տու թյան դիր քո րոշ ման հետ: 
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ՀՀ քրեա կան դա տա վա րու թյան օ րենս գրքի
(այ սու հետ՝ Օ րենս գիրք) 31-րդ գլ խով կար գա -
վոր ված են խու զար կու թյան (ինչ պես նաև՝ առգ -
րավ ման) կա տար ման քրեա դա տա վա րա կան
կա ռու ցա կար գե րը1: Գոր ծի հա մար նշա նա կու -
թյուն ու նե ցող ա ռար կա նե րի, փաս տաթղ թե րի
ո րոն մա նը (գտնե լուն) և վերց նե լուն ուղղ ված
քրեա դա տա վա րա կան այս «գոր ծի քը» դաս վում
է այն քննչա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի շար քին,
ո րոնք էա կա նո րեն սահ մա նա փա կում են ան ձի
ի րա վունք ներն` ընդ հան րա պես, բնա կա րա նի
ան ձեռնմ խե լիու թյան ի րա վուն քը՝ մաս նա վո րա -
պես: Հաշ վի առ նե լով այդ հան գա ման քը՝ ներ -
պե տա կան օ րենսդ րու թյամբ մի ջազ գա յին ի րա -
վա կան չա փա նիշ նե րի հաշ վառ մամբ նա խա -
տես ված են դրա օ րի նա կա նու թյան և ար դա րա -
ցիու թյան ա պա հով մանն ուղղ ված մի շարք կար -
գա վո րում ներ, ո րոնք ի րենց հեր թին ան ձանց
ի րա վունք նե րի ա պա հով ման ե րաշ խիք ներ են:
Օ րենս դի րը, բնա կա րա նի խու զար կու թյու նը դա -
սե լով նախ նա կան դա տա կան վե րահս կո ղու -
թյան օբ յեկտ նե րի շար քին, հստակ սահ մա նել է
ինչ պես դրա կա տար ման թույլտ վու թյուն տա -
լու, այն պես էլ այն ի րա կա նաց նե լու ըն թա ցա -
կար գին ա ռա ջադր վող մի շարք պա հանջ ներ: 

Նախքան խուզարկության կատարման հիմ-
նական պահանջներին անդրադառնալը, հարկ
է քննարկման առարկա դարձնել «խուզարկու-
թյուն կատարել» եզրույթը: Մասնագիտական
գրականությունում առկա գերիշխող տեսակետի
համաձայն՝ խուզարկության կատարման սկիզբ
է համարվում ոչ թե խուզարկություն կատարելու

մասին որոշում ընդունելը, այլ առաջին որոնո-
ղական գործողություններն սկսելը, որոնք ուղղ-
ված են առարկաների, անձի հայտնաբերմանը2:
Հատկանշական է, որ Օրենսգրքի 228-րդ հոդ-
վածի 2-րդ և 7-րդ կետերի բովանդակության
վերլուծությունից ևս բխում է, որ «խուզարկու-
թյուն կատարել» հասկացության մեջ չեն մտնում`

- քննիչի կողմից խուզարկություն կատա-
րելու թույլտվություն ստանալու միջնոր-
դություն հարուցելու մասին որոշումը
ներկայացնելը,

- վերցման ենթակա առարկաները (որոնք
կարող են նշանակություն ունենալ գոր-
ծի համար) կամավոր հանձնելու առա-
ջարկը,

- վերը նշված առաջարկից հետո այդ ա-
ռարկաները հանձնելը3։

Բուն խուզարկության կատարման մեկնար-
կից առաջ քննիչը պարտավոր է անձին, ում մոտ
կատարվում է խուզարկությունը, ծանոթացնել
խուզարկություն կատարելու մասին որոշմանը,
դրա կապակցությամբ վերջինիցս վերցնել ստո-
րագրություն։ Որոշման ներկայացումը և հրա-
պարակումը կարևորվում է ոչ միայն հատկա-
պես անձի՝ իր բնակարանի անձեռն մխելիու-
թյան, անձնական կյանքի միջամտության իրա-
վաչափությանը՝ փաստական և իրավական հիմ-
քերին ծանոթանալու առումով, այլ նաև իր՝ քրեա-
դատավարական օրենսդրությամբ ապահովված
իրավունքի՝ նախնական դատական վերահսկո-
ղության կարգով բնակարանում խուզարկություն
կատարելու մասին քննիչի միջնորդությունը բա-
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1 Սույն աշխատանքի շրջանակներում անդրադառնում ենք գլխավորապես բնակարանի խուզարկության
քրեադատավարական հիմնախնդիրներին:

2 Рыжаков А. П. Обыск։ основания и порядок производства. Изд-во “Феникс”, Ростов-на-Дону, 2006, էջ 19:
3 Ենգիբարյան Վ.: «Խուզարկության կատարման քրեադատավարական և տակտիկական հիմնական պայմանները»:

ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի ժողովածու/
ԵՊՀ; Գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան.– Եր., ԵՊՀ, 2017, էջ 446:

ՌՈԲԵՐՏ ՄՀԵՐՅԱՆ 
Արդարադատության ակադեմիայի ունկնդիր, դատախազի թեկնածու
Իրավագիտության մագիստրոս
____________________________________________________________________________________________________________
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վարարելու մասին դատարանի որոշման բողո-
քարկման իրավաբանական հիմքի ծագման փաս-
տի առումով. օրենսգրքի 379-րդ հոդվածի 1-ին
մասի 3-րդ կետի համաձայն` վերաքննիչ բողոք
բերվում է առաջին ատյանի դատարանի` կալա-
նավորման, կալանքի ժամկետի երկարաձգման,
բժշկական հաստատությունում անձանց տեղա-
վորման մասին որոշումները` հրապարակվելու
պահից հնգօրյա ժամկետում, իսկ գործն ըստ
էության չլուծող մյուս ակտերը` հրապարակվելու
պահից տասն օրյա ժամկետում: Այս համատեքս-
տում կարևոր նշանակություն ունեն Վճռաբեկ
դատարանի արտահայտած իրավական դիրքո-
րոշումները: Մասնավորապես, Տիգրան Հովհան-
նիսյանի գործով որոշման համաձայն՝ Օրենսգր-
քի 379-րդ հոդվածի 1-ին մասի 3-րդ կետում առ-
կա՝ «հրապարակման պահից» բառակապակ-
ցությունը պետք է մեկնաբանվի որպես դատա-
կան ակտն ստանալու պահը, և ժամկետների
հաշվարկման ելակետ պետք է համարել որոշու-
մը շահագրգիռ անձին հանձնելու պահը4: Նշ-
ված դիրքորոշումն իր զարգացումն է ապրել
Վահե Գրիգորյանի գործով որոշմամբ, ըստ որի.
«(...) Տ. Հովհաննիսյանի գործով որոշման մեջ
ձևավորված իրավական դիրքորոշումը [կ]իրա-
ռելի է նաև մինչդատական վարույթի նկատ-
մամբ նախնական դատական վերահսկողության
շրջանակներում կայացված՝ գործն ըստ էության
չլուծող դատական ակտերի բողոքարկման նկատ-
մամբ: Այսինքն մինչդատական վարույթի նկատ-
մամբ նախնական դատական վերահսկողության
շրջանակներում կայացված՝ գործն ըստ էության
չլուծող դատական ակտերը վերաքննության կար-
գով բողոքարկելու անձի իրավունքը ծագում է
այն պահին, երբ նրան փաստացի հասու է դառ-
նում նշված դատական ակտը:

(...) Վճռաբեկ դատարանն արձանագրում
է, որ այն դեպքում, երբ դատարանը հաստատ-
ված կհամարի, որ անձն անբարեխղճորեն է
օգտվել քրեական գործի նյութերին, այդ թվում՝
վիճարկվող դատական ակտին ծանոթանալու
իր իրավունքից, ապա իրավասու է ըստ էու-

թյան չքննարկել ներկայացված բողոքը և այն
թողնել առանց քննության: Մինչդեռ այն դեպ-
քերում, երբ կհաստատվի, որ գործի նյութերին
ծանոթանալու իրավունքի առաջացման և այդ
իրավունքի փաստացի իրացման միջև առկա
ժամանակային խզումը պայմանավորված է օբ-
յեկտիվ (հարգելի) պատճառներով, և բողոքը
ներակայացվել է ակտը ստանալու պահից սահ-
մանված ժամկետում, դատարանը պարտավոր
է ներկայացված բողոքի հիմքերի և հիմնավո-
րումների սահմաններում դատական ստուգ-
ման ենթարկել վիճարկվող որոշման օրինա-
կանությունն ու հիմնավորվածությունը՝ անկախ
այն հանգամանքից, թե երբ է հրապարակվել
նշված դատական ակտը5»:

Վճռաբեկ դատարանի վերոնշյալ մոտե-
ցումները՝ բնակարանում խուզարկություն կա-
տարելու միջնորդության վերաբերյալ դատա-
կան ակտի վերաքննիչ բողոքարկման առու-
մով արտահայտվել են նաև «Մեգո Գոլդ» ՍՊԸ-
ի գործով որոշմամբ, ըստ որի, քննարկվող ակ-
տի վերաքննիչ բողոքարկման համար նախա-
տեսված ժամկետի հաշվարկի հիմքում դրված
իրավաբանական փաստը դատական ակտի
հրապարակման պահն է: Հետևաբար, առա-
ջին ատյանի դատարանի՝ խուզարկություն կա-
տարելու միջնորդության վերաբերյալ որոշման
բողոքարկման՝ օրենքով նախատեսված ժամ-
կետն սկսում է հոսել այդ որոշման մասին շա-
հագրգիռ կողմին պաշտոնապես ծանուցելու,
այն է՝ խուզարկությունն սկսելու պահից6:

Ամփոփելով բնակարանում խուզարկություն
կատարելու միջնորդության վերաբերյալ դա-
տական ակտի վերաքննիչ բողոքարկման վե-
րաբերյալ նախադեպային իրավունքում առկա
մոտեցումները, կարող ենք եզրահանգել, որ
Վճռաբեկ դատարանի մոտեցումներն ուղիղ
կերպով կոչվել են ապահովելու անձի՝ դատա-
րանի մատչելիության իրավունքը, թույլ չտալու
և նվազագույնի հասցնելու դատական պաշտ-
պանության իրավունքի ցանկացած անհամա-
չափ սահմանափակման վտանգ:
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4 Տիգրան Հովհաննիսյանի գործով Վճռաբեկ դատարանի 2012 թվականի դեկտեմբերի 5-ի թիվ ԵԿԴ/0066/11/12
որոշում, 23-րդ կետ:

5 Վահե Գրիգորյանի գործով Վճռաբեկ դատարանի 2014 թվականի մարտի 28-ի թիվ Ս-930/05 որոշում, 15-16, 20
կետեր:

6 «Մեգո Գոլդ» ՍՊԸ-ի գործով Վճռաբեկ դատարանի 2012 թվականի հունիսի 8-ի թիվ ԵԿԴ/1133/07/11 որոշում, 16-րդ
կետ:



Խուզարկություն կատարելիս որոշումը ներ-
կայացնելուց և հրապարակելուց հետո քննիչն
առաջարկում է հանձնել որոնվող առարկանե-
րը և փաստաթղթերը կամ թաքնված անձին։ Ե-
թե դրանք կամովին հանձնվում են, ապա այդ
մասին նշվում է խուզարկության արձանագրու-
թյան մեջ։ Հակառակ դեպքում, եթե որոնվող
առարկաները, փաստաթղթերը կամ թաքնված
անձին կամովին չեն հանձնում կամ էլ հանձ-
նում են ոչ ամբողջովին, ապա կատարվում է
խուզարկություն։ Այս պարագայում քննիչը որևէ
կերպ սահմանափակված չէ անձի հանձնածով
և միաժամանակ այն պնդմամբ, թե իբրև խու-
զարկության առարկան ամբողջապես հանձն-
վել է. եթե փաստացի որոնվողն ամբողջությամբ
չի հանձնվել (օրինակ՝ որոնվում է 2 ատրճա-
նակ և 1 նռնակ, սակայն փաստացի դրանցից
հանձնվել են մեկական), ապա քննիչն ազատ է
սկսելու որոնողական գործողությունները:

Անդրադառնալով խուզարկություն կատա-
րելու թույլտվություն տալու փուլին առաջադր-
վող հիմնական պահանջներին՝ դրա կատար-
ման փաստական և իրավական հիմքերին,
նշենք, որ վերջիններիս հիմքում ունենալով Օ-
րենսգրքի 225-րդ հոդվածի 1-ին և 2-րդ մասե-
րը՝ որպես փաստական հիմքի սահմանման
աղբյուր, ինչպես նաև նույն հոդվածի 3-րդ մա-
սը՝ որպես իրավական հիմքի սահմանման աղբ-
յուր՝ դրանք սահմանել և մանրամասն քննարկ-
ման առարկա է դարձրել Վճռաբեկ դատարա-
նը Սեպուհ Թադևոսյանի և Սիրուն Նաջարյա-
նի վերաբերյալ գործով: Մասնավորապես, անդ-
րադառնալով բնակարանի խուզարկության կա-
տարման փաստական և իրավական հիմքերին
Վճռաբեկ դատարանն արտահայտել է հետևյալ
իրավական դիրքորոշումը. «Բնակարանի խու-
զարկության կատարման փաստական հիմքն
այն բավարար տվյալներն են, որոնք հանգեց-
նում են ողջամիտ ենթադրության առ այն, որ
տվյալ բնակարանում կարող են հայտնաբեր-
վել գործի համար նշանակություն ունեցող ա-
ռարկաներ, փաստաթղթեր, հետախուզվող կամ
հանցագործություն կատարելու մեջ կասկած-
վող անձինք, ինչպես նաև դիակներ:

(…) Խուզարկության կատարման փաստա-
կան հիմք կարող է հանդես գալ ցանկացած
տվյալ, որը հնարավոր է գնահատման ենթար-
կել: Ընդ որում, պետք է նկատի ունենալ, որ այս

փուլում տվյալի գնահատման չափանիշներին
ներկայացվում են ավելի ցածր պահանջներ,
քան անձի մեղավորության հարցի գնահատ-
ման ժամանակ ապացույցների գնահատմանը:

(…) Ինչ վերաբերում է օպերատիվ-հետախու-
զական գործունեության տվյալներին` անհրա-
ժեշտ է նշել, որ (…) [բ]ոլոր այն դեպքերում, երբ
օպերատիվ-հետախուզական միջոցառման արդ-
յունքում ստացված տվյալը հնարավոր է գնա-
հատման ենթարկել, այն կարող է հանդես գալ
որպես խուզարկության կատարման ինքնուրույն
հիմք: (…) [Ա]յն դեպքում, երբ օպերատիվ-հե-
տախուզական գործունեության տվյալի գնահա-
տումն անհնար է, այն ինքնին խուզարկության
հիմք չի կարող հանդիսանալ, սակայն այլ տվյալ-
ների (այդ թվում` օպերատիվ-քննչական իրադ-
րության) հետ համակցությամբ կարող է հաշվի
առնվել խուզարկության կատարման անհրաժեշ-
տության հարցը լուծելիս, հատկապես քննու-
թյան վաղ փուլերում, երբ համապատասխան
ապացույցներ դեռ ձեռք չեն բերվել:

(…) [Խ]ուզարկության կատարման փաս-
տական հիմք են «բավարար տվյալները»: Այլ
խոսքով` տվյալների առկայությունն ինքնին խու-
զարկության կատարման փաստական հիմք չէ,
քանի դեռ չի համապատասխանում բավարա-
րության վերաբերյալ պահանջին:

(…) [Խ]ուզարկության կատարման իրա-
վական հիմքը խուզարկություն կատարելը թույ-
լատրելու մասին դատարանի որոշումն է: Ընդ
որում, դատարանի որոշման համար առիթ է
հանդիսանում խուզարկություն կատարելու
թույլտվություն ստանալու միջնորդություն հա-
րուցելու մասին նախաքննական մարմնի որո-
շումը:

(…) [Ո]րպես բնակարանի նույնականաց-
ման տվյալ պետք է նշվի դրա տեսակը (ՀՀ
քրեական դատավարության օրենսգրքի 6-րդ
հոդվածի 46-րդ կետ), գտնվելու վայրը` հաս-
ցեն, ինչպես նաև` ում է պատկանում կամ ում
կողմից է մշտապես կամ ժամանակավորապես
օգտագործվում (սուբյեկտը, ում բնակարանի
անձեռնմխելիության իրավունքը ենթակա է
սահմանափակման): Դատարանին նշված
տվյալների տրամադրումը և վերջինիս կողմից
դրանց ստուգումը և դատական ակտում ար-
տացոլումը երաշխիք է անձի` Սահմանադրու-
թյամբ և միջազգային իրավական ակտերով
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նախատեսված` բնակարանի անձեռնմխելիու-
թյան իրավունքի ապահովման համար7»:

Վճռաբեկ դատարանի վերը մեջբերված
նախադեպային որոշումը միտված էր որոշակի
պարզություն մտցնել մինչ այդ գործող պրակ-
տիկայի ոչ միատեսակ մոտեցումների հարցում՝
կապված խուզարկության հիմք հանդիսացող
փաստակազմի, այդ թվում օպերատիվ-հետա-
խուզական գործունեության տվյալների օգտա-
գործման առումով, ապահովել օրենքի միատե-
սակ կիրառումը գործնականորեն: Պետք է
փաստել, որ բնակարանի խուզարկության հիմ -
նա վոր վա ծու թյան գնա հա տու մը պա հան ջում է
մե ծա ծա վալ և տա րաբ նույթ (այդ թվում՝ հա վա -
նա կան բնույթ կրող) տե ղե կատ վու թյան, ինչ -
պես նաև քննչա կան ի րադ րու թյան ման րազն -
նին վեր լու ծու թյուն և կշ ռա դատ ված գնա հա -
տում` բա ցա ռե լով ին տուի տիվ գնա հա տա կան -
նե րը, հա մակ րան քի և հա կակ րան քի հի ման
վրա ո րո շում ներ կա յաց նե լու պրակ տի կան8:

Այնուամենայնիվ, հարկ է ուշադրության
արժանացնել վերջին տարիների՝ մասնավորա-
պես 2016-2020 թվականների՝ խուզարկություն-
ների վերաբերյալ վիճակագրությունը, ըստ ո-
րի, ՀՀ առաջին ատյանի ընդհանուր իրավա-
սության դատարաններ ներկայացվել են հա-
մապատասխանաբար 4247, 4478, 5201, 5303,
5657 բնակարանի խուզարկության միջնորդու-
թյուններ, որոնցից բավարարվել են համապա-
տասխանաբար 3927-ը, 4274-ը, 4832-ը, 4856-
ը և 5088-ը9, այսինքն, ընդհանուր առմամբ մոտ
92%-ը: Նշված թվերը խոսուն ապացույցն են
դատական վերահսկողության անարդյունավե-
տության, դրանից հետևող՝ անձի իրավունքնե-
րի անհիմն սահմանափակումների, ընդ որում,
նկատելի է նաև տարիների առումով ներկա-
յացվող միջնորդությունների քանակի աճը: 

Ներկայացվածը համակցության մեջ վերց-
րած հիմք է տալիս գալ այն համոզման, որ

բնակարանի խուզարկության նկատմամբ դա-
տական վերահսկողությունը փաստացի կորց-
րել է իր՝ դատական վարույթի դերը՝ որպես
նախաքննական մարմնի միջնորդության հիմ-
քում դրված փաստական հիմքի, միջնորդու-
թյան հիմնավորվածության և օրինականության
նկատմամբ վերահսկողություն իրականացնող
մարմին, դարձել այսպես ասած «թույլտվու-
թյան» ընթացակարգ, և անաչառ դիտորդի մոտ
կարող է ստեղծել ողջամիտ տպավորություն
առ այն, որ դատարանն այս հարցում ունի ա-
ռավելապես մեղադրական թեքում:

Քննարկման համատեքստում անհրաժեշտ
է անդրադառնալ նաև «բնա կա րան» հաս կա -
ցու թյան քրեա դա տա վա րա կան բնո րոշ ման հիմ -
նախն դիր նե րին: Օ րենսգր քի 6-րդ հոդ վա ծի 46-
րդ կե տով տրված բնա կա րան հաս կա ցու թյու -
նը թեև բա վա կա նին ընդգր կուն է, այ նուա մե -
նայ նիվ պրակ տի կա յում դրա ըն կալ ման և կի -
րառ ման հետ կապ ված ա ռա ջա նում են խնդիր -
ներ: Նշ ված խնդիր նե րի լուծ մանն է ուղղ ված
Եվ րո պա կան դա տա րա նի նա խա դե պա յին
պրակ տի կան, ինչ պես նաև Վճ ռա բեկ դա տա -
րա նի ի րա վա կան դիր քո րո շում նե րը բնա կա -
րա նում խու զար կու թյուն կա տա րե լու հա մա -
տեքս տում, ո րոնց կանդ րա դառ նանք ստորև:

Համաձայն Եվրոպական դատարանի մոտե-
ցումների՝ բնա կա րանն ինք նու րույն հաս կա ցու -
թյուն է, ո րը կախ ված չէ ներ պե տա կան ի րավուն -
քում տրված դրա դա սա կար գում նե րից10: Ո րո շե -
լու հա մար, թե արդ յո՞ք որևէ բնա կե լի տա րածք
«բնա կա րան» է հա մար վում և են թա կա է պաշտ -
պա նու թյան Մարդու իրավունքների և հիմնարար
ազատությունների պաշտպանության մասին եվ-
րոպական կոնվենցիայի (այսուհետ` Եվրոպական
կոնվենցիա) 8-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով, կախված
է այն պի սի փաս տա կան հան գա մանք նե րից, ինչ -
պի սիք են՝ ո րո շա կի վայ րի հետ բա վա րար և շա -
րու նա կա կան կա պե րի գո յու թյու նը11: Եվրոպական
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7 Սեպուհ Թադևոսյանի և Սիրուն Նաջարյանի գործով Վճռաբեկ դատարանի 2015 թվականի դեկտեմբերի 18-ի թիվ
ԵՇԴ/0073/07/15 որոշում, 22-24 կետեր:

8 Մարաբյան Ս.: «Անձի իրավունքների և օրինական շահերի ապահովման որոշ հարցեր բնակարանում խուզարկություն
կատարելիս»: ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի պրոֆեսորադասախոսական կազմի գիտաժողովի նյութերի
ժողովածու, ԵՊՀ; Գլխ. խմբ.` Գ. Ս. Ղազինյան. –Եր., ԵՊՀ, 2016, էջ 383

9 https://court.am/hy/statistic
10 Chiragov and others v. Armenia գործով Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի Մեծ պալատի՝ 2015

թվականի հունիսի 16-ի վճիռը, գանգատ թիվ 13216/05, կետ 206
11 Prokopovich v. Russia գործով Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի՝ 2004 թվականի նոյեմբերի 18-ի

վճիռը, գանգատ թիվ 58255/00, կետ 36:



կոնվենցիայի 8-րդ հոդ վա ծի անգ լե րեն տար բե -
րա կում առ կա «home» բա ռը չու նի նեղ մեկ նա -
բա նու թյուն, քա նի որ ֆրան սե րեն հա մար ժեք
«domicile» բառն ու նի ա վե լի լայն ե րան գա վո -
րում12: Ուս տի, «բնա կա րա նը» պետք է մեկ նա -
բան վի այն պես, որ նե րա ռի մաս նա վոր ան հա -
տի կող մից գոր ծարկ վող ըն կե րու թյան գրանց -
ված գրա սեն յա կը և ի րա վա բա նա կան ան ձի
գրանց ված գրա սեն յա կը, մաս նաճ յու ղե րը և այլ
առևտ րա յին տա րածք նե րը13: «Բ նա կա րա նը» տա -
րած վում է նաև ան ձի մաս նա գի տա կան գոր ծու -
նեու թյան այն պի սի գրա սեն յակ նե րի վրա, ինչ -
պի սիք են՝ օ րի նակ` թեր թի խմբագ րու թյան տա -
րած քը14, նո տա րա կան գրա սեն յա կի տա րած քը15

կամ դա սա խո սի գրա սեն յա կը16։
Եվ րո պա կան կոն վեն ցիա յի 8-րդ հոդ վա ծի

2-րդ մա սի ի մաս տով ի րա կա նաց վող մի ջամ -
տու թյու նը պետք է լի նի «օ րեն քով նա խա տես -
ված», ինչն ընդգր կում է օ րի նա կան ըն թա ցա -
կար գի17 և սահ ման ված ե րաշ խիք նե րի պահ -
պա նում18։ Մի ջամ տու թյու նը նաև պետք է հե -
տապն դի Եվ րո պա կան կոն վեն ցիա յի 8-րդ հոդ -
վա ծի 2-րդ մա սում թվարկ ված օ րի նա կան նպա -
տակ նե րից մե կը19 և լի նի անհ րա ժեշտ ժո ղո -
վրդա վա րա կան հա սա րա կու թյու նում20:

Խու զար կու թյան մա սին ո րո շում նե րը, որ -
քա նով հնա րա վոր է, պետք է լի նեն ձևա կերպ -
ված այն հաշ վար կով, որ պես զի դրանց ազ դե -
ցու թյու նը տա րած վի ող ջա միտ սահ ման նե րում:

Բա ցի այդ, խու զար կու թյան վե րա բեր յալ յու րա -
քանչ յուր ո րո շում պետք է պա րու նա կի ո րո շա -
կի նվա զա գույն տե ղե կու թյուն ներ, ո րոնք կա -
պա հո վեն խու զար կու թյուն կա տա րող ան ձանց
գոր ծո ղու թյուն նե րի օ րի նա կա նու թյան հե տա -
գա ստուգ ման հնա րա վո րու թյու նը21։ 

Վերլուծելով և մեջբերելով Եվրոպական
դատարանի վերը մեջբերված իրավական դիր-
քորոշումները բնակարան հասկացության վե-
րաբերյալ՝ Վճռաբեկ դատարանը թիվ
ՇԴ/0525/07/18 գոր ծով քննար կան և վեր լու ծու -
թյան ա ռար կա է դարձ րել դրանք՝ «Հայ փոստ»
ՓԲԸ-ի փոս տա յին բա ժան մուն քի տա րած քը
քրեա դա տա վա րա կան ա ռու մով բնա կա րան դի -
տար կե լու հա մա տեքս տում: Տվ յալ գոր ծով ստո -
րա դաս դա տա րան նե րը մեր ժել էին քննի չի միջ -
նոր դու թյու նը Գյում րու 3115 փոս տա յին բա ժան -
մուն քում խուզարկություն կատարելու վերա-
բերյալ այն հիմնավորմամբ, որ փոստային ամ-
բողջ բաժանմունքը (բաժանմունքի տարածքը)
Օրենսգր քի 6-րդ հոդ վա ծի 46-րդ կե տի ի մաս -
տով չի հանդիսանում բնակարան, ուստի նշված
տա րած քում խու զար կու թյուն կա տա րե լու թույ -
լատ րե լիու թյան հար ցի քննար կու մը դա տա րան -
ների ի րա վա սու թյան մեջ չի մտնում: 

Վճռաբեկ դատարանը համաձայնել է ստո-
րադաս դատարանների այդ դիրքորոշման հետ,
միևնույն ժամանակ ընդգծելով, որ փոս տա յին
բա ժան մուն քի տա րած քում խու զար կու թյուն կա -
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12 Niemietz v. Germany գործով Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի՝ 1992 թվականի դեկտեմբերի 16-ի
վճիռը, գանգատ թիվ 13710/88, կետ 30:

13 Եվրոպական դատարանի՝ Buck v. Germany գործով 2005 թվականի ապրիլի 28-ի վճիռը, գանգատ թիվ 41604/98,
կետ 31, Socit Colas Est and Others v. France գործով 2002 թվականի ապրիլի 16-ի վճիռը, գանգատ թիվ 37971/97,
կետեր 40-41, Niemietz v. Germany գործով 1992 թվականի դեկտեմբերի 16-ի վճիռը, գանգատ թիվ 13710/88, կետ 30:

14 Saint-Paul Luxembourg S.A. v. Luxembourg գործով Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի՝ 2013 թվականի
ապրիլի 18-ի վճիռը, գանգատ թիվ 26419/10, կետեր 37-39:

15 Popovi c. Bulgarie գործով Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի՝ 2016 թվականի հունիսի 9-ի վճիռը,
գանգատ թիվ 39651/11, կետ 103:

16 Steeg v. Germany գործով Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի՝ 2008 թվականի հունիսի 3-ի որոշումը,
գանգատներ թիվ 9676/05 10744/05 41349/06:

17 L.M. c. Italie գործով Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի՝ 2005 թվականի փետրվարի 8-ի վճիռը,
գանգատ թիվ 60033/00, կետեր 29 և 31:

18 Panteleyenko v. Ukraine գործով Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի՝ 2006 թվականի հունիսի 29-ի
վճիռը, գանգատ թիվ 11901/02, կետեր 50-51:

19 Smirnov v. Russia գործով Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի՝ 2007 թվականի հունիսի 7-ի վճիռը,
գանգատ թիվ 71362/01, կետ 40:

20 Camenzind v. Switzerland գործով Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի՝ 1997 թվականի դեկտեմբերի 16-
ի վճիռը, գանգատներ թիվ 136/1996/755/954, կետ 47:

21 Van Rossem v. Belgium գործով Մարդու իրավունքների եվրոպական դատարանի 2004 թվականի դեկտեմբերի 9-ի
վճիռը, գանգատ թիվ 41872/98, կետ 45, Iliya Stefanov v. Bulgaria գործով 2008 թվականի մայիսի 22-ի վճիռը,
գանգատ թիվ 65755/01, կետ 41:
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տա րե լու հար ցը չի կա րող առ հա սա րակ դուրս
լի նել մինչ դա տա կան վա րույ թի նկատ մամբ դա -
տա կան վե րահս կո ղու թյան ո լոր տից: Մաս նա -
վո րա պես, փոս տա յին բա ժան մուն քը, ընդ հա -
նուր տա րածք նե րից բա ցի, կա րող է նե րա ռել, և
կոնկ րետ դեպ քում նե րա ռում է աշ խա տան քի
հա մար հատ կաց ված տա րածք ներ, ո րոնք կա -
րող են դի տարկ վել իբրև բնա կա րան՝ Օ րենսգր -
քի 6-րդ հոդ վա ծի 46-րդ կե տի ի մաս տով։ Ուս -
տի, գոր ծով հե տաքրք րու թյուն ներ կա յաց նող
տվյալ նե րի ո րոն ման նպա տա կով փոս տա յին
բա ժան մուն քում կամ հա ման ման՝ անձ նա կան
կյան քի ան ձեռնմ խե լիու թյան ե րաշ խի քով պաշտ -
պան ված մի շարք տա րածք նե րի հա մա լիր ընդգր -
կող այլ շի նու թյու նում խու զար կու թյուն կա տա -
րե լու միջ նոր դու թյուն ներ կա յաց նե լիս՝ քննի չը
պետք է միջ նոր դու թյամբ նա խան շի մի ջամ տու -
թյան են թարկ վող տա րած քի սահ ման նե րը, ինչ -
պես նաև հստա կեց նի, թե կոնկ րետ ում անձ -
նա կան կյան քի ան ձեռնմ խե լիու թյան ի րա վուն -
քի նկատ մամբ է ի րա կա նաց վում մի ջամ տու -
թյու նը, այ լա պես, ան ձանց և տա րածք նե րի չո -
րո շա կիաց ման պայ ման նե րում դա տա րա նի կող -
մից քննի չի միջ նոր դու թյան բա վա րա րու մը կհան -
գեց նի ինչ պես դա տա կան վե րահս կո ղու թյան
սահ ման նե րի, այն պես էլ մի ջամ տու թյան հա -
մա չա փու թյան պա հան ջի խախտ մա նը։

Մեջ բեր ված գոր ծով Վճ ռա բեկ դա տա րա նը
քննարկ ման ա ռար կա է դարձ րել նաև Վե րաքն -
նիչ դա տա րա նի դիր քո րո շում նե րը՝ Օ րենսգր քի
6-րդ կե տի 46-րդ կե տում որ պես բնա կա րա նի
տա րա տե սակ ներ կա յաց վող «ծա ռա յո ղա կան
անձ նա կան աշ խա տա սեն յակ» հաս կա ցու թյան
վե րա բեր յալ: Մաս նա վո րա պես, Վե րաքն նիչ դա -
տա րա նը նշել էր, որ «(...) [Տ]վյալ ձևա կեր պու -
մից պարզ է դառ նում, որ «բնա կա րան» հա մար -
վե լու հա մար աշ խա տա սեն յա կը միա ժա մա նակ
պետք է լի նի ծա ռա յո ղա կան և անձ նա կան: Ընդ
ո րում` բնա կա րան է հա մար վում միայն այն աշ -
խա տա սեն յա կը, որն ան ձին հատ կաց վել է ծա -
ռա յու թյան բե րու մով, այլ ոչ թե ուղ ղա կի ո րո շա -
կի աշ խա տանք կա տա րե լու հա մար, իսկ անձ -
նա կան է հա մար վում միայն այն աշ խա տա սեն -
յա կը, ո րը հատ կաց վել է միայն տվյալ ան ձին,
որ տեղ ան ձը կա րող է կազ մա կեր պել իր հան -

գիս տը, պա հել իր անձ նա կան ի րե րը և այլն: Այլ
խոս քով` անձ նա կան է հա մար վում ոչ թե այն
տա րած քը որ տեղ անձն ուղ ղա կի աշ խա տում է,
այլ այն աշ խա տա սեն յա կը, որ տեղ խու զար կու -
թյուն կա տա րե լով` կա րող է վտանգ վել ան ձի
անձ նա կան կյան քը: Հա կա ռակ դեպ քում` օ րենս -
դի րը կսահ մա ներ ոչ թե «ծա ռա յո ղա կան անձ -
նա կան աշ խա տա սեն յակ» եզ րույ թը, այլ օ րի -
նակ` ուղ ղա կի «աշ խա տա սեն յակ» կամ «ծա ռա -
յո ղա կան աշ խա տա սեն յակ» ձևա կեր պում նե րը»:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը, ըստ էու թյան ըն դու -
նե լի հա մա րե լով Վե րաքն նիչ դա տա րա նի՝ մեջ -
բեր ված դիր քո րո շում նե րը, Եվ րո պա կան դա տա -
րա նի՝ ար դեն իսկ ներ կա յաց ված նա խա դե պա -
յին ի րա վուն քի հաշ վառ մամբ, հարկ է հա մա րել
նկա տել, որ ո րո շա կի տա րածք մշտա պես կամ
ժա մա նա կա վո րա պես զբա ղեց նե լը բնա կա րա նի
ան ձեռնմ խե լիու թյան ե րաշ խիք տրա մադ րե լու
հան գա ման քը կան խո րո շող հիմ նա կան պայ ման
չէ։ Հետևա բար, յու րա քանչ յուր կոնկ րետ դեպ -
քում, խու զար կու թյուն կա տա րե լու թույլտ վու թյուն
տրա մադ րե լիս այս կամ այն տա րած քը որ պես
բնա կա րան դի տար կե լու հար ցը քննար կե լիս
պետք է հաշ վի առ նել ոչ թե կոնկ րետ ան ձին այն
հատ կաց ված լի նե լու, այլ փաս տա ցի այդ տա -
րած քը զբա ղեց նե լու, դրա հետ ո րո շա կի կա պեր
ու նե նա լու հան գա մանք նե րը, ո րոնց ու ժով ան ձը
կա րող է ու նե նալ ան ձեռնմ խե լիու թյան ե րաշ -
խիք նե րի լե գի տիմ ակն կա լիք22։

Կա րող ենք ար ձա նագ րել, որ Վճ ռա բեկ
դա տա րա նի վե րը մեջ բեր ված ի րա վա կան դիրք -
րո շում նե րը մե ծար ժեք ի րա վա կան նշա նա կու -
թյուն ու նեն՝ անձ նա կան կյան քի ան ձեռնմ խե -
լիու թյան ե րաշ խի քով պաշտ պան ված մի շարք
տա րածք նե րի հա մա լիր ընդգր կող այլ շի նու -
թյու նում խու զար կու թյուն կա տա րե լու քննի չի
միջ նոր դու թյամբ ան ձանց և տա րածք նե րի ո րո -
շա կիաց ման, աշ խա տա սեն յա կի՝ միա ժա մա նակ
ծա ռա յո ղա կա նի և անձ նա կա նի չա փա նիշ նե -
րին հա մա ժա մա նակ յա հա մա պա տաս խա նու -
թյան պար տա դիր փաստ ման, ան ձի՝ բնա կա -
րա նի ան ձեռնմ խե լիու թյան ե րաշ խիք նե րի լե գի -
տիմ ակն կա լի քի ա պա հով ման տե սանկ յու նից:

Գործ նա կան տե սանկ յու նից կարևոր նշա -
նա կու թյուն ու նի նաև տար բեր ան ձանց բնա - Օ
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22 Վճռաբեկ դատարանի 2019 թվականի դեկտեմբերի 20-ի թիվ ՇԴ/0525/07/18 որոշում, 6-7, 16-16.1 կետեր. սույն
որոշման պաշտոնական հրապարակման օրն է 2020 թվականի դեկտեմբերի 25-ը:



կա րան նե րում խու զար կու թյուն կա տա րե լու վե -
րա բեր յալ դա տա րա նի կող մից մեկ ո րոշ մամբ
թույ լատ րե լու ի րա վա չա փու թյան հար ցը: Անդ -
րա դառ նա լով տվյալ հիմ նախնդ րին և վեր լու -
ծու թյան են թար կե լով առ կա ի րա վա կար գա վո -
րում նե րը դրա վե րա բեր յալ՝ Վճ ռա բեկ դա տա -
րա նը «Հաշվողական Տեխնիկայի և Ինֆորմա-
տիկայի ԳՀԻ» ՓԲԸ-ի գործով արտահայտել է
հետևյալ իրավական դիր քո րո շու մը. «(...) [Չ]նա-
յած ուղղակի օրենսդրական արգելքի բացակա-
յությանը՝ նպատակահարմար չէ մեկ որոշմամբ
տարբեր անձանց պատկանող բնակարաննե-
րում խուզարկություններ կատարելու թույլտվու-
թյուն տալը, քանի որ այդ դեպքում հնարավոր
կլինի իրավիճակ, երբ առաջին խուզարկությու-
նը սկսելու ժամանակ հրապարակվեն նաև մնա-
ցած անձանց բնակարաններում խուզարկություն
կատարելու և դրա նպատակի վերաբերյալ փաս-
տերը, ինչը կնվազեցնի տվյալ քննչական գոր-
ծողության արդյունավետությունը: Ուստի Վճ-
ռաբեկ դատարանը գտնում է, որ արդարաց-
ված կլինի, եթե վարույթն իրականացնող մար-
մինը յուրաքանչյուր անձին պատկանող բնա-
կարանի կապակցությամբ ներկայացնի խու-
զարկություն կատարելու թույլտվություն ստա-
նալու առանձին միջնորդություն, իսկ դատա-
րանը, իր հերթին, յուրաքանչյուր անձի մասով
քննարկի խուզարկության թույլատրելիության
հարցը և կայացնի առանձին որոշում23»:

Ամ բող ջու թյամբ կի սե լով և ար դա րա ցի հա -
մա րե լով Վճ ռա բեկ դա տա րա նի մեջ բեր ված ո -
րոշ մամբ ար տա հայտ ված դիր քո րո շում-մտա -
հո գու թյու նը, կար ծում ենք, որ քննու թյան արդ -
յու նա վե տու թյան շա հե րից ել նե լով ա ռա վել արդ -
յու նա վետ կլի նի, որ պես զի յու րա քանչ յուր ան ձի
բնա կա րա նի մա սով քննի չի կող մից հա րուց վի
ա ռան ձին միջ նոր դու թյուն և դա տա րա նի կող -
մից հա մա պա տաս խա նա բար կա յաց վի ա ռան -
ձին ո րո շում, և այդ մո տեց մա նը հար կա վոր է
տալ իմ պե րա տիվ ամ րագ րում գոր ծող Օ րենսգր -
քով: Բանն այն է, որ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի
քննարկ վող դիր քո րոշ մամբ տրված չպար տադ -
րող, խորհր դատ վա կան բնույ թի ձևա կեր պում -
ներն ըստ էու թյան հա յե ցո ղու թյան դրսևոր ման
հնա րա վո րու թյուն են ստեղ ծում նա խաքն նա -

կան մարմ նի հա մար՝ տար բեր ան ձանց մա սով
մեկ կամ հա մա պա տաս խան ան ձանց քա նա -
կով մի քա նի միջ նոր դու թյուն հա րու ցե լու հար -
ցում, որ պի սի պայ ման նե րում, նա խաքն նա կան
մարմ նի կող մից մե կից ա վե լի ան ձանց մա սով
մեկ միջ նոր դու թյուն հա րու ցե լու և դա տա րա նի
կող մից այն բա վա րա րե լու պա րա գա յում, ա ռա -
ջին ան ձի բնա կա րա նում խու զար կու թյունն սկսե -
լուց ա ռաջ այդ ո րոշ ման հրա պա րա կումն առն -
վազն ռիս կի տակ է դնում մյուս ան ձանց բնա -
կա րան նե րում խու զար կու թյան կա տար ման հան -
կար ծա կիու թյու նը՝ այդ ան ձանց տվյալ տե ղե -
կատ վու թյու նը վա ղօ րոք հայտ նի դառ նա լու փաս -
տի ու ժով, ինչն էլ, ի թիվս այլ նի, կա րող է հան -
գեց նել գործի քննության համար նշանակու-
թյուն ունեցող առարկաները, փաստաթղթերը
և այլ նյութերը համապատասխան անձանց
կողմից ոչնչացնելուն կամ թաքցնելուն կամ հե-
տախուզվող, հանցագործության մեջ կասկած-
վող անձանց թաքնվելուն: Դեռ ա վե լին, ի րա -
դար ձու թյուն նե րի նման զար գա ցու մը, այ սինքն՝
ա ռաջ քաշ ված ռիս կե րի գործ նա կա նում չհաղ -
թա հա րու մը, հատ կա պես այն դեպ քում, երբ
խու զար կու թյամբ պարզ ման են թա կա հան գա -
մանք նե րի պար զու մը քրեա կան գոր ծի հա մար
ու նեին կեն սա կան, ա ռանց քա յին և ո րո շիչ նշա -
նա կու թյուն, քննի չը որևէ սահ մա նա փակ վա ծու -
թյուն, ըստ էու թյան չի կրում քննարկ վող ո րոշ -
մամբ առ կա դիր քո րոշ մամբ, ուս տիև այդ հան -
գա մանք նե րը չպար զե լու՝ խու զար կու թյան ձա -
խող ման և գոր ծը փա կու ղի բե րե լու հա մար ևս
չի կա րող կրել որևէ տի պի պա տաս խա նատ -
վու թյուն: Հետևա բար առ կա հիմ նա վո րում նե -
րով, քննու թյան արդ յու նա վե տու թյան շա հով և
հան ցա գոր ծու թյուն նե րի օ րի նա կան ճա նա պար -
հով բա ցա հայ տե լիու թյան նպաստ մամբ պայ -
մա նա վոր ված, անհ րա ժեշտ է օ րենսդ րա կան
ուժ տալ տար բեր ան ձանց մա սով մեկ միջ նոր -
դու թյամբ և հա մա պա տաս խա նա բար դա տա -
րա նի մեկ ո րոշ մամբ խու զար կու թյան կա տար -
ման ան թույ լատ րե լիու թյա նը:

Օրենսգրքի 228-րդ հոդվածի 4-րդ մասն
ուղղված է խուզարկության գաղտնիության ա-
պահովմանը: Մասնավորապես, նշված նորմի
համաձայն՝ քննիչը պարտավոր է ձեռնարկել
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միջոցներ, որպեսզի չհրապարակվեն առգրավ-
ման և խուզարկության փաստը, ինչպես նաև
դրանց արդյունքները և խուզարկվողի մասնա-
վոր կյանքի հանգամանքները: Որպես չհրա-
պարակմանն ուղղված միջոցներ, բնականա-
բար, կարող են հանդիսանալ օրենքով չարգել-
վածները՝ ի թիվս այլնի՝ Օրենսգրքի 201-րդ
հոդվածով սահմանված կարգով քննչական
գործողության մասնակիցներին գրավոր նա-
խազգուշացնելը՝ խուզարկության փաստի, արդ-
յունքների, խուզարկվողի մասնավոր կյանքի
մասին առանց թույլտվության չհրապարակելու
պարտականության մասին, ՀՀ քրեական օ-
րենսգրքի 342-րդ հոդվածով նախատեսված
հանցագործության համար քրեական պատաս-
խանատվության մասին նախազգուշացնելը:
Ինչ վերաբերում է մասնավոր կյանքի «հան-
գամանքներ» հասկացությանը, ապա դրա կա-
պակցությամբ տեսության մեջ կա տեսակետ24,
որ դա փաստաթղթավորված՝ այսինքն խու-
զարկության արդյունքում փաստաթղթին հանձն-
ված տեղեկատվությունն է: Կարծում ենք, որ
սա նեղ մեկնաբանություն է. խուզարկության
ընթացքում կարող են լինել բազմաթիվ հան-
գամանքներ և իրադարձություններ, որոնք օբ-
յեկտիվորեն տեղ չգտնեն փաստաթղթերում,
ուստի նման հանգամանքները ևս պետք է դի-
տարկել մասնավոր կյանքի հանգամանքներ
գաղափարի ներքո: 

Քննիչն իրավունք ունի խուզարկության
վայրում գտնվող անձանց արգելել հեռանալու
այդ տեղից, ինչպես նաև հաղորդակցություն
ունենալու միմյանց և այլ անձանց հետ` մինչև
քննչական գործողության ավարտը: Ընդ որում,
քննիչի նշված իրավունքի իրացումը կարող է
դրսևորվել և՛ բանավոր զգուշացմամբ, և՛ գրա-
վոր, որպիսի հանգամանքը կարող է ֆիքսվել
առանձին փաստաթղթի տեսքով, կամ տեղ
գտնել խուզարկության արձանագրության մեջ՝
հավաստվելով անձի ստորագրությամբ: Բոլոր
դեպքերում այդ հանգամանքը պետք է արտա-
ցոլվի խուզարկության արձանագրության մեջ:

Խուզարկություն կատարելիս քննիչն իրա-
վունք ունի բացել փակված շինություններն ու

պահեստարանները, եթե դրանց տերը հրա-
ժարվում է կամովին բացել դրանք, ին չը թուլ
կտա քննի չին և (կամ) համապատասխան մաս-
նագետին հա սու դարձ նել դրանցում գտնվող
առարկաները, զննել դրանք, անհրաժեշտու-
թյան դեպքում վերցնել: Բացելիս կարող են օգ-
տագործվել անհրաժեշտ և համաչափ տեխնի-
կական միջոցներ՝ խուսափելով փականքները,
դռները և այլ առարկաներն առանց անհրա-
ժեշտության վնասելուց: Նշված տեխնիկական
միջոցների կիրառման մասին ևս պետք է նշվի
խուզարկության արձանագրության մեջ:

Օրենսգրքի 228-րդ հոդվածի 8-րդ մասով
սահմանվում է, որ խուզարկության ընթացքում
հայտնաբերված և վերցված բոլոր առարկանե-
րը և փաստաթղթերը ներկայացվում են քննչա-
կան գործողության մասնակիցներին, մանրա-
մասն նկարագրվում են արձանագրության մեջ,
իսկ անհրաժեշտության դեպքում` կնքվում քննի-
չի կնիքով: Միևնույն ժամանակ, Օրենսգրքի
115-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սի հա մա ձայն՝ դա-
տարանն առարկային իրեղեն ապացույցի նշա-
նակություն է տալիս միայն այն դեպքում, եթե
դրա մանրամասն նկարագրությամբ, կնքելով
և այն ձեռք բերելուց անմիջապես հետո կա-
տարված այլ մանրամասն գործողություններով
բացառվել է առարկան փոխելու, առանձնա-
հատկությունները, հատկանիշները, պարունա-
կող հետքերն էապես փոփոխելու հնարավո-
րությունը, կամ եթե դատարանում հետազոտ-
վելուց անմիջապես առաջ այն ճանաչել են կաս-
կածյալը, մեղադրյալը, տուժողը կամ վկան: Ա-
ռարկաների կնքման համատեքստում վերլու-
ծության ենթարկելով մեջբերված նորմերը՝
Վճռաբեկ դատարանը Հարություն Հակոբյանի
գործով եկել է հետևյալ իրավական դիրքորոշ-
մանը. «(…) Ինչ վերաբերում է վերցված առար-
կաների և փաստաթղթերի կնքմանը, ապա
հոդվածի (228-րդ հոդվածի 8-րդ մաս) վերլու-
ծությունից երևում է, որ դա իրականացվում է
միայն անհրաժեշտության դեպքում: Այսինքն,
ՀՀ քրեադատավարական օրենքը, կիրառելով
«անհրաժեշտության դեպքում» արտահայտու-
թյունը, առգրավված կամ խուզարկության արդ-
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յունքում հայտնաբերված առարկաների և փաս-
տաթղթերի կնքման իմպերատիվ պահանջ չի
նախատեսել: Կնքման անհրաժեշտության առ-
կայության կամ բացակայության հարցը յուրա-
քանչյուր դեպքում որոշում է քննիչը՝ ելնելով
գործի կոնկրետ հանգամանքներից, հայտնա-
բերված առարկայի առանձնահատկություննե-
րից, ՀՀ քրեական դատավարության օրենսդ-
րության սկզբունքներից և ապացուցումը սահ-
մանող օրենսդրական պահանջներից:

Շարադրված վերլուծության լույսի ներքո
մեկնաբանելով ՀՀ քրեական դատավարության
օրենսգրքի 115-րդ հոդվածի 3-րդ մասը՝ Վճռա-
բեկ դատարանը եզրակացնում է, որ վկայա-
կոչված հոդվածի իմաստով կնքման պահանջը
վերաբերելի է այն դեպքերին, երբ գործի կոնկ-
րետ հանգամանքների և հայտնաբերված ա-
ռարկայի առանձնահատկությունների գնահատ-
մամբ կողմնակի դիտորդին ակնհայտ է, որ
խուզարկության կամ առգրավման արդյունքում
վերցվող առարկայի կնքումը անհրաժեշտ է
դրա նույնականությունը ողջամտորեն հիմնա-
վորելու համար25»:

Մեջբերված գործով Վճռաբեկ դատարա-
նը հստակեցում մտցրեց խուզարկության կամ
առգրավման արդյունքում վերցված առարկա-
ների կնքման պարտադիրության հարցում՝ դա
պայմանավորելով օբյեկտիվ անհրաժեշտու-
թյամբ, և միևնույն ժամանակ իրավացիորեն
սահմանափակելով վարույթն իրականացնող
մարմնի՝ կնքման «անհրաժեշտության» հայե-
ցողական մեկնաբանման հնարավորությունը:

Խուզարկության կատարման ողջ ընթաց-
քը՝ սկսած կատարմանը նախորդող գործողու-
թյուններից, բուն կատարողական գործողու-
թյուններից և վերջացրած ավարտական և այլ
քրեադատավարական գործողություններով, նե-
րառվում են քննիչի կողմից կազմվող արձա-
նագրության մեջ և, ի թիվս նկարագրված իրա-
դարձությունների, դրանում մանրամասն նկա-
րագրվում են քննչական գործողության կատար-
ման տեղը, ժամանակը, հանգամանքները, արդ-
յոք կամովին են հանձնվել որոնվող առարկա-
ները և անձինք, խուզարկություն կատարող ան-

ձի անունը, ազգանունը, պաշտոնը, ընթերա-
կաների անունները, ազգանունները և հասցե-
ները, ինչպես նաև քննչական գործողության
այլ մասնակիցների անունները, ազգանուննե-
րը, պաշտոնները և դատավարական կարգա-
վիճակը: Խուզարկության ընթացքում ամբողջ
վերցվածի մասին պետք է նշվի քննչական գոր-
ծողության արձանագրության մեջ` ճշգրիտ նշե-
լով դրանց քանակը, չափը, քաշը, անհատա-
կան հատկանիշները և այլ առանձնահատկու-
թյունները, իսկ եթե խու զար կու թյան ըն թաց -
քում դրանք ոչնչացնելու կամ հայտնաբերված
առարկաները կամ փաստաթղթերը թաքցնելու
փորձեր են եղել, ապա այդ մասին ևս նշվում է
արձանագրության մեջ: Արձանագրությունը կազ-
մելուց հետո այն քննիչի կողմից պարտադիր
կերպով պետք է ծանոթացման ներկայացվի
քննչական գործողության բոլոր մասնակիցնե-
րին, ովքեր ծանոթանալուց հետո ստորագրում
են այն և իրավունք ունեն պահանջել դրանում
մտցնելու իրենց դիտողությունները: Նշված գոր-
ծողությունների ավարտից հետո խուզարկու-
թյան արձանագրության պատճենը ստորա գրու-
թյամբ հանձնվում է այն անձին, ում մոտ կա-
տարվում է քննչական գործողությունը, կամ նրա
ընտանիքի չափահաս անդամներին, իսկ նրանց
բացակայության դեպքում` այն բնակարանա-
յին շահագործման կազմակերպության կամ տե-
ղական ինքնակառավարման մարմնի ներկա-
յացուցչին, որի տարածքում կատարվել է քննչա-
կան գործողությունը:

Ամփոփելով, կարող ենք եզրահանգել, որ
բնակարանի խուզարկության վերաբերյալ գոր-
ծող օրենսդրությամբ առկա կարգավորումների
և դրանց վերաբերյալ Վճռաբեկ դատարանի,
ինչպես նաև Եվրոպական դատարանի նախա-
դեպային իրավունքի պատշաճ կիրառման պայ-
մաններում հնարավոր է ամբողջապես ապա-
հովել անձի իրավունքներն ու օրինական շահե-
րը, խուսափել դրանց անհիմն սահմանափա-
կումներից և, ի վերջո, ապահովել քննչական
գործողության պատշաճ ընթացքն ու դրա արդ-
յունքում ձեռք բերվող ապացույցների անվիճելի
թույլատրելիությունը քրեական վարույթում:
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25 Հարություն Հակոբյանի գործով Վճռաբեկ դատարանի 2010 թվականի հուլիսի 23-ի թիվ ԵԱՔԴ/0128/01/09 որոշում,
28-29 կետեր:
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ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյամբ ան մի ջա կա նո րեն
նա խա տես վում է ինչ պես տնտե սա կան գոր ծու -
նեու թյամբ ա զա տո րեն զբաղ վե լու, այն պես էլ
նա խա տես ված են ե րաշ խիք ներ տնտե սա կան
գոր ծու նեու թյամբ ա զա տո րեն զբաղ վե լու հա -
մար, այդ պի սիք են՝ մե նաշ նորհ կամ գե րիշ խող
դիր քի չա րա շա հում, ան բա րե խիղճ մրցակ ցու -
թյուն և հա կամր ցակ ցա յին հա մա ձայ նու թյուն -
ներն ար գե լե լը, ո րը նշված է ՀՀ Սահ մա նա -
դրու թյան 59-րդ հոդ վա ծի 3-րդ կե տով: 

«Տն տե սա կան մրցակ ցու թյան պաշտ պա -
նու թյան մա սին» օ րեն քի 11-րդ հոդ վա ծի 2-րդ
հոդ վա ծով ևս նշ ված է, որ ան բա րե խիղճ մրցակ -
ցու թյու նը ար գել վում է: 

Այ սինքն կա րող ենք եզ րա հան գել, որ ար -
գե լե լով ան բա րե խիղճ մրցակ ցու թյու նը օ րենս -
դրի նպա տակն է խթա նել բա րե խիղճ տնտե -
սա կան մրցակ ցու թյան ստեղծ մա նը և ս պա ռող -
նե րի շա հե րի արդ յու նա վետ պաշտ պան մա նը:

Նախ մինչև ան բա րե խիղճ վար քագ ծին
անց նե լը հաս կա նաք, թե ինչ է ի րե նից ներ կա -
յաց նում բա րե խիղճ վար քա գիծ:

Ե.Ն. Կու լաչևան նշում է, որ «բա րեխղ ճու -
թյու նը» հա մար վում է ի րա վա հա րա բե րու թյուն -
նե րի հա մա կար գում գլխա վոր սկզբունք նե րից
մե կը, ո րոնք կար գա վոր վել են ինչ պես ռու սա -
կան, այն պես էլ ար տա սահ ման յան ի րա վուն քի
տար բեր ո լորտ նե րի կող մից, սա կայն ոչ մի նոր -
մա տիվ ակտ չի սահ մա նում «բա րե խիղճ» հաս -
կա ցու թյու նը և չ կա միան շա նակ դոկտ րի նալ
դիր քո րո շում գիտ նա կան նե րի և մաս նա գետ -
նե րի շրջա նա կում1: 

Ն.Գ. Ե լիսևի պատ կե րաց մամբ վար քա գի -

ծը բա րե խիղճ է այն քա նով, որ քա նով այն ուղ -
ղորդ վում է բա րու և սի րո ցան կու թյամբ, ինչ -
պես նաև նշում է, որ բա րե խիղճ վար քում վճռո -
րոշ է ոչ միայն ա րար քի ար տա քին կող մը, այլ
նաև նրա դրդա պատ ճառ նե րը, նրա կան խա -
տես վող արդ յունք նե րի բա րո յա կան գնա հա -
տա կա նը2:

Ի.Ա. Գրե բեն կի նա յի տե սանկ յու նից քա -
ղա քա ցիա կան ի րա վուն քի սուբ յեկ տը պետք է
լի նի ոչ միայն բա րե խիղճ, այլ նաև հո գա տար
վե րա բեր մունք դրսևո րի իր կոնտ րա գեն տին և
այն ան ձանց ում մա տու ցում է ծա ռա յու թյուն -
ներ, վա ճա ռում է ապ րանք կամ կա տա րում է
աշ խա տանք3:

Այլ կերպ ա սած, սուբ յեկ տիվ ի րա վունք նե -
րի ի րա կա նա ցու մը և պար տա կա նու թյուն նե րի
կա տա րու մը պետք է ի րա կա նաց վի այն պես,
որ չվնա սեն ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րի մաս -
նա կից նե րի ի րա վունք ներն ու օ րի նա կան շա -
հե րը: Այ սինքն այս դեպ քում բա րեխղ ճու թյան
սկզբուն քը պա հան ջում է ու շա դիր և հար գա լից
վե րա բեր մունք ու րիշ նե րի ի րա վունք նե րի և օ -
րի նա կան շա հե րի նկատ մամբ: 

Իսկ հի մա անդ րա դառ նաք ան բա րե խիղճ
մրցակ ցու թյան էու թյան պատ մա կան ակ նար -
կին հաս կա նա լու հա մար ի՞նչ զար գա ցում և ի՞նչ
նշա նա կու թյուն է ու նե ցել հին ժա մա նակ նե րից
սկսած մինչ այ սօր: 

«Ան բա րե խիղճ մրցակ ցու թյուն» հաս կա -
ցու թյու նը ա ռա ջին ան գամ գի տա կան շրջա նա -
ռու թյան մեջ է դրվել Ֆրան սիա յում 1850 թվա -
կա նին: Ֆրան սիա կան դա տա րան նե րը, հիմք
ըն դու նե լով երկ րի քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր -
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1 Տե՛ս Шестакова Е.В. Применение принципа добросовестности в судебной практике. - “Право Доступа”, 2017 г. /
https://study.garant.ru/#/document/77650854/paragraph/310/doclist/1485/showentries/0/highlight/%D0%9F%D1%80%D0%B8%
D0%BD%D1%86%D0%B8%D0%BF%20%D0%B4%D0%BE%D0%B1%D1%80%D0%BE%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%
81%D1%82%D0%BD%D0%BE%D1%81%D1%82%D0%B8:19, 05.03.2021թ. 

2 Տե՛ս Принцип добросовестности-новый нравственный ограничитель гражданских прав, Журнал российского права
№ 6 – 2013, М., էջ 4:

3 Տե՛ս նույն տեղում:

ԴԱՎԹՈՒՀԻ ՂԱՀՐԱՄԱՆՅԱՆ 
Հայ-ռուսական (Սլավոնական) համալսարանի իրավագիտության ֆակուլտետի 
մագիստրատուրայի երկրորդ կուրսի ուսանողուհի
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քի 1382-րդ հոդ վա ծի ընդ հա նուր դրույթ նե րը,
ո րոնք հա կաօ րի նա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի կա -
տար ման դեպ քում նա խա տե սում էին վնաս նե -
րի փոխ հա տու ցում, կա րո ղա ցան ստեղ ծել ան -
բա րե խիղճ մրցակ ցու թյու նից պաշտ պա նու թյան
հա մա պար փակ և արդ յու նա վետ հա մա կարգ:
Ա վե լի ուշ այս եզ րույ թը հստա կեց վեց և տար -
բեր երկր նե րում կի րառ վեց «ստվե րա յին, ա նօ -
րի նա կան, հա մա պար փակ մրցակ ցու թյուն» նշա -
նա կու թյամբ: Արդ յու նա բե րա կան սե փա կա նու -
թյան ո լոր տի ֆրան սիա ցի ի րա վա բան Պո լեն
Ռու բեն ան բա րե խիղճ մրցակ ցու թյու նը սահ մա -
նել է որ պես «գոր ծո ղու թյուն, ո րը հան գեց նում
է ա պա կողմ նո րոշ ման, շփո թու թյան, վար կա -
բեկ ման, ձեռ նար կու թյուն նե րի մրցա կից նե րի
ներ քին կազ մա լուծ ման և ընդ հա նուր շու կա յի
կազ մա լուծ ման»4: 

Տն տե սա գի տա կան գրա կա նու թյան և գոր -
ծա րար շրջա նա ռու թյան մեջ «ան բա րե խիղճ
մրցակ ցու թյուն» հաս կա ցու թյունն ու նի բա վա -
կա նին լայն մեկ նա բա նու թյուն՝ մրցակ ցի հան -
դեպ շու կա յի սուբ յեկ տի ցան կա ցած նպա տա -
կաուղղ ված գոր ծո ղու թյուն, որն ու ղեկց վում է
ան թույ լատ րե լի մե թոդ նե րով5:

Տար բեր հե ղի նակ ներ ի րենց տե սա կետ -
ներն են հնչեց րել ան բա րե խիղճ մրցակ ցու թյան
հաս կա ցու թյան վե րա բեր յալ և կա րող ենք ար -
ձա նագ րել, որ այդ հաս կա ցու թյան միան շա -
նակ ըն կա լում դեռևս գո յու թյուն չու նի:

Յ.Ի.Սվ յա դոս ցը ան բա րե խիղճ մրցակ ցու -
թյուն սահ մա նեց որ պես արդ յու նա բե րա կան և
առևտ րա յին հար ցե րում այն պի սի գոր ծո ղու -
թյուն նե րի կա տա րում, ո րոնք ուղղ ված են գույ -
քա յին օ գուտ ներ քա ղե լը ան բա րե խիղճ, ազ նիվ
կա նոն նե րին և գոր ծու ռու թա յին սո վո րույթ նե -
րին հա կա ռակ, կա պի տա լիս տա կան   շրջա նա -
ռու թյան մեջ գտնվող մրցա կից նե րի նկատ -
մամբ:

Վ.Ի.Է րե մեն կոն ձևա կեր պում է ան բա րե -
խիղճ մրցակ ցու թյան սահ մա նու մը՝ հա մա րե -
լով, որ այդ պի սին է ցան կա ցած մե ղա վոր ա -
րարք, որն տե ղի է ու նե նում տնտե սա կան գոր -

ծու նեու թյան ըն թաց քում մրցակ ցու թյան նպա -
տա կով և հա կա սում է գոր ծա ռու թա յին սո վո -
րույթ նե րին, մաս նա գի տա կան   է թի կա յին կամ
պար կեշ տու թյա նը, որն էլ ա ռա ջաց նում կամ
կա րող է վնաս պատ ճա ռել:

Յ. Կաս յա նո վը ան բա րե խիղճ մրցակ ցու -
թյու նը սահ մա նում է որ պես ապ րան քա յին շու -
կա յում ան կախ տնտես վա րող սուբ յեկտ նե րի
միջև մրցակ ցու թյուն, որևէ տնտե սա կան ա ռա -
վե լու թյուն ստա նա լու նպա տա կով կամ բա ցա -
սա կան կար ծիք ձևա վո րե լով սպա ռող նե րի մոտ
ի րենց մրցա կից նե րի ապ րանք նե րի նկատ մամբ
կամ իր ապ րանք նե րի վե րա բեր յալ տե ղե կու -
թյուն ներ հրա պա րա կել, որն չի հա մա պա տաս -
խա նում ի րա կա նու թյա նը6:

Ստաց վում է, որ ան բա րե խիղճ մրցակ ցու -
թյու նը ա ռա ջա նում է ֆի նան սատն տե սա կան
այն հա րա բե րու թյուն նե րում, որ տեղ ձեռ նար -
կա տի րա կան գոր ծու նեու թյուն ի րա կա նաց նող -
նե րը դի մե լով տար բեր ա նօ րի նա կան մե թոդ -
նե րի կամ ձևե րի, փոր ձում են ա վե լի շատ ե կա -
մուտ կու տա կել, հաշ վի չառ նե լով մյուս նե րի շա -
հե րը լի նի սպա ռո ղը, թե մյուս տնտես վա րող
սուբ յեկ տը: 

Հա մա ձայն «Տն տե սա կան մրցակ ցու թյան
պաշտ պա նու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի (այ սու -
հետև՝ Օ րենք) 11-րդ հոդ վա ծի 1-րդ մա սի՝ ան -
բա րե խիղճ մրցակ ցու թյուն է հա մար վում ձեռ -
նար կա տի րա կան գոր ծու նեու թյան ցան կա ցած
գոր ծո ղու թյուն կամ վար քա գիծ, ո րը հա կա սում
է օ րեն քին կամ գոր ծա րար շրջա նա ռու թյան սո -
վո րույթ նե րին, խախ տում է մրցա կից նե րի միջև
կամ վեր ջին նե րիս ու սպա ռող նե րի միջև բա -
րեխղ ճու թյան՝ ազն վու թյան, ար դա րու թյան,
ճշմար տու թյան, ա նա չա ռու թյան սկզբունք նե րը:

Օ րենսդ րա կան հաս կա ցու թյան վեր լու ծու -
թյու նը թույլ է տա լիս բա ցա հայ տել ան բա րե -
խիղճ մրցակ ցու թյան հետևյալ հատ կա նիշ նե -
րը. 1)ան բա րե խիղճ մրցակ ցու թյան օ րենսդ րու -
թյամբ նա խա տես ված հաս կա ցու թյան մեջ պա -
րու նա կում է այն պի սի գոր ծո ղու թյուն ներ, ո րոնք
ոչ միայն հա կա սում են գոր ծող օ րենսդ րու թյան

36

ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ
Օ

Ր
Ի

Ն
Ա

Կ
Ա

Ն
Ո

Ւ
Թ

Յ
Ո

Ւ
Ն

  №
1

2
4

  2
0

2
1

4 Տե՛ս Вилкова Н. Регламентирование недобросовестной конкуренции в праве Франции // “Хозяйство и право”. М.,
1995, էջ 112:

5 Տե՛ս Միքայելյան Մ., Անբարեխիղճ մրցակցությունը և Հայաստանում դրա կարգավորման մարտահրավերները,
Երևան, 2011, էջ 5:

6 Տե՛ս Юридическая сущность недобросовестной конкуренции, научно-практический электронный журнал Российское
конкурентное право и экономика N2(11)2014, часть 3, М., 2014, էջեր 43-44:



37

ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ

կար գա վո րում նե րին և գոր ծա րար շրջա նա ռու -
թյան սո վո րույթ նե րին, այն պես էլ բա րեխղ ճու -
թյան, ազն վու թյան, ար դա րու թյան, ճշմար տու -
թյան, ա նա չա ռու թյան սկզբունք նե րի պա հանջ -
նե րին,

2) ան բա րե խիղճ մրցակ ցու թյու նը, ի տար -
բե րու թյուն մե նաշ նոր հա յին գոր ծու նեու թյան,
կա րող է ի րա կա նաց վել միայն ակ տիվ գոր ծո -
ղու թյուն նե րով, ան գոր ծու թյան տես քով պա սիվ
վար քագ ծի հնա րա վո րու թյու նը նա խա տես ված
չէ,

3) ան բա րե խիղճ մրցակ ցու թյան սուբ յեկտ -
ներ կա րող են լի նել միայն տնտե սա վա րող
սուբ յեկտ նե րը, այ սինքն՝ ձեռ նար կա տի րա կան
գոր ծու նեու թյամբ զբաղ վող հայ կա կան և օ տա -
րերկր յա կազ մա կեր պու թյուն նե րը, ինչ պես նաև
ան հատ ձեռ նար կա տե րեր,

4) ան բա րե խիղճ մրցակ ցու թյան սուբ յեկտ -
նե րի ակ տիվ գոր ծո ղու թյուն նե րի նպա տակն է
այլ մրցա կից նե րի նկատ մամբ ստա նալ ա ռա -
վե լու թյուն ձեռ նար կա տի րա կան գոր ծու նեու թյու -
նում, իսկ օ րի նակ մե նաշ նոր հա յին գոր ծու նեու -
թյան նպա տա կը՝ մրցակ ցու թյան կան խու մը,
սահ մա նա փա կու մը կամ վե րա ցումն է:

Թիվ ՎԴ/11331/05/18 քա ղա քա ցիա կան գոր -
ծով Վար չա կան դա տա րա նը ար ձա նագ րել է,
որ ան բա րե խիղճ մրցակ ցու թյան գոր ծո ղու թյուն -
ներ են սույն օ րեն քի 12-15-րդ, 15.1-ին և 16-րդ
հոդ ված նե րում թվարկ ված դեպ քե րը, ինչ պես
նաև սույն հոդ վա ծի 1-ին մա սի հատ կա նիշ նե -
րին հա մա պա տաս խա նող այլ գոր ծո ղու թյուն -
ներ»:

Վե րը նշված ի րա վա նոր մե րի վեր լու ծու թյու -
նից հետևում է, որ «Տն տե սա կան մրցակ ցու -
թյան պաշտ պա նու թյան մա սին» Հա յաս տա նի
Հան րա պե տու թյան օ րենքն ըն դուն վել է ա զատ
տնտե սա կան մրցակ ցու թյու նը խրա խու սե լու,
բա րե խիղճ մրցակ ցու թյան հա մար անհ րա ժեշտ
մի ջա վայր ա պա հո վե լու, ձեռ նար կա տի րու թյան
զար գաց մա նը նպաս տե լու և ս պա ռող նե րի շա -
հե րի պաշտ պա նե լու նպա տա կով:

Օ րեն քով սահ ման վել է ան բա րե խիղճ
մրցակ ցու թյան հաս կա ցու թյու նը, մաս նա վո րա -

պես` վեր ջինս են թադ րում է օ րենք նե րին, ի րա -
վա կան ակ տե րին կամ գոր ծա րար շրջա նա ռու -
թյան սո վո րույթ նե րին հա կա սող տնտես վա րող
սուբ յեկ տի ցան կա ցած գոր ծո ղու թյուն կամ վար -
քա գիծ, ո րով խախ տում է մրցա կից նե րի միջև
կամ վեր ջին նե րիս ու սպա ռող նե րի միջև բա -
րեխղ ճու թյան` ազն վու թյան, ար դա րու թյան,
ճշմար տու թյան և (կամ) ա նա չա ռու թյան
սկզբունք նե րը:

Նշ վա ծից հետևում է, որ ի րա վա կան ակ -
տե րի ոչ բո լոր խախ տում նե րը կամ գոր ծա րար
շրջա նա ռու թյան սո վո րույթ նե րին հա կա սող վար -
քա գի ծը կա րող են դի տարկ վել որ պես ան բա -
րե խիղճ մրցակ ցու թյուն, այլ միայն այն պի սիք,
ո րոնց արդ յուն քում խախտ վում է տնտես վա -
րող սուբ յեկ տի և մր ցա կից նե րի կամ սպա ռող -
նե րի միջև բա րեխղ ճու թյան սկզբուն քը: 

Միևնույն ժա մա նակ Օ րեն քով ստույգ սահ -
ման վել են այն գոր ծո ղու թյուն նե րը, ո րոնք հա -
մար վում են ան բա րե խիղճ մրցակ ցու թյուն,
դրանք են` նաև Օ րեն քի 12-15-րդ, 15.1-ին և 16-
րդ հոդ ված նե րում թվարկ ված դեպ քե րը7:

Ան բա րե խիղճ մրցակ ցու թյան հաս կա ցու -
թյան ձևա կերպ ման մեջ ա վե լի շատ պա րու նա -
կում են այն պի սի հատ կա նիշ ներ, ո րոնք դժվա -
րաց նում և սահ մա նա փա կում են պրակ տի կա -
յում այն կի րա ռե լու հա մար: Եվ տնտես վա րող
սուբ յեկտ նե րի ի րա կա նաց րած ցան կա ցած գոր -
ծո ղու թյուն, որն ուղղ ված է ձեռ նար կա տի րա -
կան գոր ծու նեու թյուն ի րա կա նաց նե լու ըն թաց -
քում ա ռա վե լու թյուն ստա նա լուն և ա ռանց օ -
րենսդ րո րեն ամ րագ րե լով դի տա վո րու թյամբ
այն կա րող է ի րա կա նաց վել, թե անզ գու շու -
թյամբ, ա պա նշա նա կում է, որ քա ղա քա ցիաի -
րա վա կան պա տաս խա նատ վու թյուն ա ռա ջա -
նա լու դեպ քում հայց վո րը պար տա վոր է դա -
տա րա նում ներ կա յաց նել պա տաս խա նո ղի կող -
մից դի տա վո րու թյամբ կա տա րե լը ա պա ցու ցող
փաս տեր, ո րով պրակ տի կա յում դժվա րա նում է
ան բա րե խիղճ մրցակ ցու թյան բա ցա հայտ մա -
նը:

Ֆրան սիա կան պո զի տիվ ի րա վուն քում ան -
բա րե խիղճ մրցակ ցու թյուն հաս կա ցու թյու նը նոր -
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7 Տե՛ս թիվ ՎԴ/11331/05/18 քաղաքացիական գործ, 12.09.2019թ. ք.Երևան, Դռնբաց դատական նիստում, քննության
առնելով վարչական գործն ըստ հայցի «Սվետա» ՍՊ ընդդեմ ՀՀ տնտեսական մրցակցության պաշտպանության
պետական հանձնաժողովի՝ վարչական ակտն անվավեր կամ վարչական ակտի առ ոչինչ լինելը ճանաչելու
պահանջի մասին. 



մա տի վո րեն ամ րագր ված չէ, այդ պատ ճա ռով
ան բա րե խիղճ մրցակ ցու թյան հաս կա ցու թյան
վեր լու ծու թյան հա մար կենտ րո նա կան աղբ յուր -
ներ են հա մար վում դա տա կան պրակ տի կան և
դոկտ րի նան: Ֆրան սիա կան առևտ րա յին ի րա -
վուն քի մաս նա գետ ներ՝ Ժ. Ռիպ պե րոմ ու Ռ.Ռոբ -
լոն ան բա րե խիղճ մրցակ ցու թյու նը մեկ նա բա -
նում են, որ պես շու կա յում դրսևոր վող այն պի սի
վար քա գիծ, ո րը հա կա սում է առևտ րա յին սո -
վո րույթ նե րին կամ գոր ծող օ րենք նե րին (կա նո -
նա կար գե րին)8:

Եվ Ֆրան սիա յի օ րենսդ րու թյամբ նա խա -
տես վում է ան բա րե խիղճ մրցակ ցու թյան ի րա -
կա նա ցու մը մեղ քի տար բեր ձևե րով, ինչ պես
դի տա վո րու թյամբ, այն պես էլ անզ գու շու թյամբ
կա տա րե լը: Այդ պի սով մրցա կից նե րը ոչ միայն
չպետք է դի տա վո րու թյամբ չդի մեն օ րենսդ րու -
թյամբ ար գել ված ան բա րե խիղճ մրցակ ցու թյան
գոր ծո ղու թյուն նե րին, այլև պար տա վոր են
մրցակ ցու թյան տար բեր մե թոդ նե րի կի րառ ման
ժա մա նակ ձեռ նար կեն այն պի սի գոր ծո ղու թյուն -
ներ, ո րոնք չա ռա ջաց նի ան բա րե խիղճ մրցակ -
ցու թյուն9: 

Կա րե լի է ա ռանձ նաց նել ան բա րե խիղճ
մրցակ ցու թյան հետևյալ հատ կա նիշ նե րը, ո -
րոնց վրա հիմն վում է ֆրան սիա կան դա տա -
կան նա խա դե պը և դոկտ րի նան, այս պի սով.

1) ան բա րե խիղճ մրցակ ցու թյան տեր մի նի
կի րառ ման ո լորտն ընդգր կում է տնտե սա կան
հա րա բե րու թյուն նե րի քա ղա քա ցիաի րա վա կան
կար գա վո րու մը,

2) տնտե սա կան ո լոր տում որ պես ան բա -
րե խիղճ գոր ծո ղու թյուն նե րի սուբ յեկտ հան դես
է գա լիս մրցա կի ցը,

3) ան բա րե խիղճ մրցակ ցու թյու նը դիտ վում
է որ պես ո րո շա կի ի րա վա կան հետևանք ներ
ա ռա ջաց նող վար քա գիծ,

4) այդ գոր ծո ղու թյու նը ա պա ցու ցե լիս հաշ -
վի է առն վում նրա սուբ յեկ տի մեղ քը,

5) ի րա վա կան տե սանկ յու նից վար քագ ծի

բո վան դա կու թյու նը հան դես է գա լիս մրցակ -
ցին տրա մադր ված ա զա տու թյան չա րա շա հու -
մով,

6) ան բա րե խիղճ գոր ծո ղու թյուն նե րի օբ -
յեկտ է հա մար վում մրցակ ցի հա ճա խոր դը (հա -
ճա խորդ նե րը),

7) տու ժո ղի հա մար նման վար քագ ծի հնա -
րա վոր կամ ի րա կան հետևանք ներն ար տա -
հայտ վում են հա մա պա տաս խա նա բար վնաս
պատ ճա ռե լու կամ պատ ճա ռե լու հնա րա վո րու -
թյան մեջ:

Ինչ վե րա բե րում է սպա ռող նե րի շա հե րին,
ա պա Ֆրան սիա յում, ի տար բե րու թյուն ԵՄ այլ
երկր նե րի (օ րի նակ՝ Բել գիա յի կամ Գեր մա նիա -
յի), դրանք չեն դի տարկ վում որ պես ան բա րե -
խիղճ մրցակ ցու թյան դեմ պայ քա րի գլխա վոր
նպա տակ և պաշտ պա նու թյան օբ յեկտ10: Հա -
յաս տա նի Հան րա պե տու թյու նում նույն պես ան -
բա րե խիղճ մրցակ ցու թյու նից պաշտ պա նե լու
սուբ յեկտ ներ են հա մար վում նաև սպա ռող նե -
րը, ո րի մա սին ան մի ջա պես անդ րա դարձ է
կա տար վում Օ րեն քի հոդ ված 1-ի նպա տակ նե -
րում:

Իսկ օ րի նակ «Սե փա կա նու թյան պաշտ պա -
նու թյան» Փա րիզ յան կոն վեն ցիա յով նշվում է,
որ ան բա րե խիղճ մրցակ ցու թյան ակտ է հա -
մար վում մրցակ ցու թյան յու րա քանչ յուր ակտ,
ո րը հա կա սում արդ յու նա բե րա կան և առևտ -
րա յին բա րե խիղճ գոր ծա ռու թա յին սո վո րույթ -
նե րին: 

Մաս նա վո րա պես, են թա կա են ար գել քի՝
ա) տնտես վա րող սուբ յեկ տի կամ նրա գոր -

ծու նեու թյան վե րա բեր յալ շփո թու թյուն ա ռա -
ջաց նե լը,

բ) այն պի սի գոր ծո ղու թյուն ներ, ո րոնք հա -
սա րա կու թյա նը կա րող են մո լո րեց նել,

գ) կեղծ տե ղե կու թյուն ներ ներ կա յա ցե լը, ո -
րով կա րող է վնա սել տնտես վա րող սուբ յեկ տի
համ բա վի, վար կար ժե քի վրա11:

Այ սինքն ստաց վում է, որ Փա րիզ յան կոն -
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8 Տե՛ս К.Ю. Тотьев, Недобросовестная конкуренция по современному французскому праву, М., 2006, էջ 5:
9 Տե՛ս Ильмира Ахметзянова, ПРАВОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ НЕДОБРОСОВЕСТНОЙ КОНКУРЕНЦИИ: ПУТИ СОВЕР-

ШЕНСТВОВАНИЯ, научная газета “Влась”, Москва, 2007, էջ 69:
10 Տե՛ս К.Ю. Тотьев, Недобросовестная конкуренция по современному французскому праву, М., 2006, էջ 7:
11 Տե՛ս Paris Convention for the Protection of Industrial Property (of March 20, 1883, as revised at Brussels on December

14, 1900, at Washington on June 2, 1911, at The Hague on November 6, 1925, at London on June 2, 1934, at Lisbon on
October 31, 1958, and at Stockholm on July 14, 1967, and as amended on September 28, 1979)/https://www.unido.org/sites/de-
fault/files/2014-04/Paris_Convention_0.pdf
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վեն ցիա յով ան բա րե խիղճ մրցակ ցու թյան հաս -
կա ցու թյու նը ա վե լի լայն հաս կա ցու թյուն է, չի
սահ մա նա փակ վում բա րեխղ ճու թյան սկզբուն -
քով, գոր ծա րար շրջա նա ռու թյան սո վո րույթ նե -
րով և հ ղում է ա նում ան բա րե խիղճ մրցակ ցու -
թյան ո րոշ տե սակ նե րին:

Եվ ե թե ու սում նա սի րենք մի ջազ գա յին փոր -
ձը, ա պա կտես նեք, որ մի շարք պե տու թյուն նե -
րի օ րենսդ րու թյամբ ան բա րե խիղճ մրցակ ցու -
թյան հաս կա ցու թյու նը ձևա կեր պե լիս օ րենս դի -
րը չի օգ տա գոր ծում այն պի սի հատ կա նիշ ներ,
ինչ պի սիք են՝ ազն վու թու նը, ար դա րու թյու նը,
ճշմար տու թյու նը: Օ րի նակ Շ վե դիա յի «Ան բա -
րե խիղճ մրցակ ցու թյան դեմ պայ քա րի մա սին»
օ րեն քով ան բա րե խիղճ մրցակ ցու թյան տակ
հաս կաց վում է այն պի սի մրցակ ցա յին մի ջոց -
ներ, ո րոնք հա կա սում են օ րեն քի և գոր ծա րար
շրջա նա ռու թյան սո վո րույթ նե րին, որն ի րա կա -
նաց վել է դի տա վո րու թյամբ կամ անզ գու շու -
թյամբ վնաս հասց նե լով մրցա կից նե րին12:

Ե թե ամ փո փե լու լի նեք կա րող ենք նշել, որ
բա րեխղ ճու թյան սկզբուն քը հա մար վում է քա -
ղա քա ցիա կան ի րա վուն քի սուբ յեկտ նե րի ի րա -
վունք նե րի և պար տա կա նու թյուն նե րի ի րա կա -
նաց ման հիմ քը: Այդ սկզբուն քով սահ մա նա -
փակ վում է քա ղա քա ցիաի րա վա կան սուբ յեկտ -
նե րի կող մից ի րա կա նաց վող գոր ծո ղու թյուն նե -
րի շրջա նա կը: Բա րեխղ ճու թյան սկզբուն քը ա -
վե լի կի րա ռե լի է տնտե սա կան ի րա վա հա րա -
բե րու թյուն նե րում, որ պես զի պե տու թյու նում հաս -

տատ վի տնտե սա կան կա յու նու թյուն և մր ցա -
կից նե րի միջև բա րիդ րա ցիա կան մթնո լորտ և
ո րի արդ յուն քում էլ կստեղծ վի ո րակ յալ տնտե -
սա կան հետևանք, այն է՝ ո րակ յալ աշ խա տանք -
նե րի կա տա րում, ծա ռա յու թյուն նե րի մա տու -
ցում կամ ապ րանք նե րի վա ճառք, այդ պի սով
պաշտ պա նե լով սպա ռող նե րի ի րա վա կան շա -
հե րը: Ինչ պես նաև սպա ռող նե րի հա մար
կստեղծ վի ընտ րու թյան հնա րա վո րու թյուն՝ ընտ -
րել ո րակ յա լը, ընտ րել մատ չե լին:

Քն նար կե լով տար բեր դոկտ րի նա նե րում
առ կա ան բա րե խիղճ մրցակ ցու թյան հաս կա -
ցու թյուն նե րը, պարզ է դառ նում, որ բո լոր մո -
տե ցում նե րի հա մար միան շա նակ է հա մար -
վում, որ տնտես վա րող սուբ յեկտ նե րի հա մար
ար գել ված է ան բա րե խիղճ մրցակ ցու թյան դի -
մե լը և կարևոր պայ ման նե րից է այն, որ ան բա -
րե խիղճ մրցակ ցու թյան հետևան քով պատ ճառ -
վել կամ կա րող է պատ ճառ վել վնաս սպա ռո -
ղին կամ տնտես վա րող սուբ յեկ տին, ուս տի ա -
ռա ջար կել ենք հետևյալ փո փո խու թյու նը: 

Ան բա րե խիղճ մրցակ ցու թյուն է հա մար վում
ձեռ նար կա տի րա կան գոր ծու նեու թյան ցան կա -
ցած գոր ծո ղու թյուն կամ վար քա գիծ՝ դի տա վո -
րու թյամբ կամ անզ գու շու թյամբ կա տար ված, ո -
րը հա կա սում է սույն օ րեն քին կամ գոր ծա րար
շրջա նա ռու թյան սո վո րույթ նե րին և պատ ճառ -
վել կամ կա րող է պատ ճառ վել վնաս սպա ռո -
ղին կամ տնտսես վա րող սուբ յեկ տին:
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12 Տե՛ս Ильмира Ахметзянова, ПРАВОВАЯ КОНСТРУКЦИЯ НЕДОБРОСОВЕСТНОЙ КОНКУРЕНЦИИ: ПУТИ СОВЕР-
ШЕНСТВОВАНИЯ, научная газета “Влась”, Москва, 2007, էջ 70:



ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի (այ սու -
հետ՝ Օ րենս գիրք) 191-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի
հա մա ձայն՝ բաժ նա յին սե փա կա նու թյան ներ քո
գտնվող գույ քը տի րա պետ վում և օգ տա գործ -
վում է դրա բո լոր մաս նա կից նե րի հա մա ձայ նու -
թյամբ, իսկ հա մա ձայ նու թյան բա ցա կա յու թյան
դեպ քում` դա տա րա նի սահ մա նած կար գով: 

Նույն հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն՝ բաժ -
նա յին սե փա կա նու թյան մաս նա կիցն ի րա վունք
ու նի պա հան ջել, որ իր տի րա պետ մա նը և օգ -
տա գործ մա նը տրա մադր վի ընդ հա նուր գույ քի
մեջ իր բաժ նին հա մա չափ մաս, իսկ դրա անհ -
նա րի նու թյան դեպ քում` գույ քը տի րա պե տող և
օգ տա գոր ծող մյուս մաս նա կից նե րից պա հան -
ջել վնաս նե րի հա տու ցում:

Գույ քի տի րա պետ ման և օգ տա գործ ման
բո վան դա կու թյու նը բա ցա հայտ ված է Օ րենսգր -
քի 163-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով, մաս նա վո րա -
պես, օգ տա գործ ման ի րա վուն քը գույ քից դրա
օգ տա կար բնա կան հատ կու թյուն նե րը քա ղե -
լու, ինչ պես նաև դրա նից օ գուտ ստա նա լու ի -
րա վա բա նո րեն ա պա հով ված հնա րա վո րու թյունն
է: Օ գու տը կա րող է լի նել ե կամ տի, պտուղ նե րի,
ա ճի, գնա ճի և այլ ձևե րով:

Տի րա պետ ման ի րա վուն քը գույ քը փաս տա -
ցի տի րա պե տե լու ի րա վա բա նո րեն ա պա հով -
ված հնա րա վո րու թյունն է:

Օ րենսգր քի 193-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝
բաժ նա յին սե փա կա նու թյան ներ քո գտնվող
գույքն օգ տա գոր ծե լուց ստաց ված պտուղ նե րը,
ար տադ րան քը և ե կա մուտ նե րը նե րառ վում են
ընդ հա նուր գույ քի կազ մում ու բաժ նա յին սե -
փա կա նու թյան մաս նա կից նե րի միջև բաշխ վում
են նրանց բա ժին նե րին հա մա չափ, ե թե այլ
բան նա խա տես ված չէ նրանց հա մա ձայ նու -
թյամբ:

Օ րենսգր քի 194-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի
հա մա ձայն՝ բաժ նա յին սե փա կա նու թյան յու րա -
քանչ յուր մաս նա կից պար տա վոր է իր բաժ նին

հա մա չափ մաս նակ ցել ընդ հա նուր գույ քից գանձ -
վող հար կե րին, տուր քե րին և մյուս վճար նե -
րին, ինչ պես նաև գույ քի պահ պան ման այլ
ծախ սե րին:

Նույն հոդ վա ծի 2-րդ մա սի հա մա ձայն՝ սե -
փա կա նա տե րե րից մե կի կող մից, ա ռանց մյուս -
նե րի հա մա ձայ նու թյան, կա տա րած ան հար կի
ծախ սե րը մնա ցած սե փա կա նա տե րե րի կող մից
չեն հա տուց վում: Այդ կա պակ ցու թյամբ ծա գող
վե ճե րը լուծ վում են դա տա կան կար գով:

Վե րոգր յալ քա ղա քա ցիաի րա վա կան նոր -
մե րի հա մա կար գա յին վեր լու ծու թյու նից հետևում
է, որ ընդ հա նուր բաժ նա յին սե փա կա նու թյան
ներ քո գտնվող գույ քը մաս նա կից նե րը կա րող
են տի րա պե տել և օգ տա գոր ծել միայն փո խա -
դարձ հա մա ձայ նու թյամբ, իսկ հա մա ձայ նու -
թյան բա ցա կա յու թյան դեպ քում վե ճը կա րող է
լուծ վել դա տա կան կար գով: Ին չը նշա նա կում է,
որ նշված ի րա վա կան նոր մը հնա րա վո րու թյուն
է վե րա պա հում հա մա սե փա կա նա տե րե րին փո -
խա դարձ հա մա ձայ նու թյամբ սահ մա նե լու ընդ -
հա նուր բաժ նա յին սե փա կա նու թյու նը տի րա -
պե տե լու և օգ տա գոր ծե լու միաս նա կան կարգ,
ո րի բա ցա կա յու թյան դեպ քում կող մե րի միջև
վե ճը լուծ վում է դա տա կան կար գով:

ՀՀ օ րենսդ րու թյու նը նաև կար գա վո րում է
ընդ հա նուր բաժ նա յին սե փա կա նու թյան ներ քո
գտնվող գույքն օգ տա գոր ծե լուց ստաց ված պտուղ -
նե րը, ար տադ րան քը և ե կա մուտ նե րը բաշ խե լու
կար գը, մաս նա վո րա պես, բաժ նա յին սե փա կա -
նու թյան ներ քո գտնվող գույքն օգ տա գոր ծե լուց
ստաց ված պտուղ նե րը, ար տադ րան քը և ե կա -
մուտ նե րը նե րառ վում են ընդ հա նուր գույ քի կազ -
մում ու բաժ նա յին սե փա կա նու թյան մաս նա կից -
նե րի միջև բաշխ վում են նրանց բա ժին նե րին
հա մա չափ, ընդ ո րում, նշված կա նո նը նա խա -
տե սում է բա ցա ռու թյուն, այն է՝ բաժ նա յին սե -
փա կա նու թյան մաս նա կից նե րի հա մա ձայ նու -
թյամբ հնա րա վոր է ան հա մա չափ բաշ խում:

40

ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔ
Օ

Ր
Ի

Ն
Ա

Կ
Ա

Ն
Ո

Ւ
Թ

Յ
Ո

Ւ
Ն

  №
1

2
4

  2
0

2
1

ՍԱՄԻՆԵ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ 
Արարատի մարզի դատախազության դատախազ, 
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի 
քաղաքացիական իրավունքի ամբիոնի հայցորդ
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Միևնույն ժա մա նակ կարևոր է այն հան -
գա ման քը, որ բաժ նա յին սե փա կա նու թյան ցան -
կա ցած մաս նա կից ՀՀ օ րենսդ րու թյամբ վե րա -
պահ ված ի րա վունք նե րից բա ցի ու նի նաև պար -
տա վո րու թյուն ներ, որն ամ րագր ված է Օ րենսգր -
քի 194-րդ հոդ վա ծում, և ո րը կրում է իմ պե րա -
տիվ բնույթ, ա վե լին, օ րենս դի րը, կարևո րե լով
բաժ նա յին սե փա կա նու թյան ցան կա ցած մաս -
նակ ցի կա մաար տա հայ տու թյու նը, նա խա տե -
սել է սե փա կա նա տե րե րից մե կի կող մից, ա -
ռանց մյուս նե րի հա մա ձայ նու թյան, կա տա րած
ան հար կի ծախ սե րը մնա ցած սե փա կա նա տե -
րե րի կող մից չհա տու ցե լու հնա րա վո րու թյուն,
ին չը նշա նա կում է, որ փո խա դար ձու թյան
սկզբուն քը գոր ծում է բա ցա ռա պես ան հար կի
ծախ սե րի դեպ քում, իսկ ընդ հա նուր գույ քից
գանձ վող հար կե րը, տուր քե րը և մյուս վճար նե -
րը, ինչ պես նաև գույ քի պահ պան ման այլ ծախ -
սե րը կա տա րե լու պար տա վո րու թյու նը կրում է
պար տա դիր բնույթ ցան կա ցած մաս նակ ցի հա -
մար իր բաժ նին հա մա չափ: 

Բաժ նա յին սե փա կա նու թյան ներ քո գտնվող
գույ քի ի րա վա զո րու թյուն նե րի խնդրին անդ րա -
դարձ է կա տա րել ՀՀ Սահ մա նադ րա կան դա -
տա րա նը 2012 թվա կա նի փետր վա րի 24-ին թիվ
ՍԴՈ-1009 ո րոշ մամբ, ո րում ի րա վա կան դիր -
քո րո շում է ար տա հայ տել այն մա սին, որ ան -
շարժ գույ քի նկատ մամբ ընդ հա նուր սե փա կա -
նու թյան ի րա վուն քի բո վան դա կու թյու նը պետք
է մեկ նա բան վի այն պես, որ դրա պաշտ պա նու -
թյու նը հա մար ժեք լի նի ան ձի սե փա կա նու թյան
ի րա վուն քի պաշտ պա նու թյան հա մար նա խա -
տես ված պաշտ պա նու թյա նը: Ընդ հա նուր սե -
փա կա նու թյան (բաժ նա յին և հա մա տեղ) պա -
րա գա յում հա մա սե փա կա նա տե րե րից յու րա -
քանչ յու րը հան դես է գա լիս որ պես գույ քա յին ի -
րա վա հա րա բե րու թյուն նե րի ինք նու րույն սուբ -
յեկտ` օժտ ված սե փա կա նու թյան սուբ յեկ տիվ ի -
րա վուն քով և վեր ջի նիս բո վան դա կու թյու նը կազ -
մող` իր հա յե ցո ղու թյամբ օգ տա գործ ման, տի -
րա պետ ման և տ նօ րին ման ի րա վա զո րու թյամբ:
Հետևա բար, ընդ հա նուր սե փա կա նու թյան ներ -
քո գտնվող գույ քի նկատ մամբ տնօ րին ման,
ինչ պես և՝ օգ տա գործ ման և տի րա պետ ման, ի -

րա վա զո րու թյու նը կա րող է ի րաց վել միայն բո -
լոր հա մա սե փա կա նա տե րե րի փոխ հա մա ձայ -
նու թյամբ, յու րա քանչ յուր հա մա սե փա կա նա տի -
րոջ կա մաար տա հայ տու թյան հի ման վրա1:

Ու շագ րավ է, որ ընդ հա նուր բաժ նա յին սե -
փա կա նու թյան ներ քո գտնվող գույ քի տի րա -
պետ ման և օգ տա գործ ման բո վան դա կու թյան
բա ցա հայտ ման հա մար անհ րա ժեշտ է հղում
կա տա րել Օ րենսգր քի 163-րդ հոդ վա ծով ամ -
րագր ված կար գա վոր մա նը, որ պի սի պայ ման -
նե րում ակն հայտ է, որ Օ րենսգր քի 191-րդ հոդ -
վա ծով նա խա տես ված ի րա վա կան նոր մի ի -
րաց ման հա մար կի րա ռե լի է Օ րենսգր քի 163-
րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված ընդ հա նուր կա -
նո նը: Ին չը նշա նա կում է, որ սույն դեպ քում կի -
րա ռե լի է նաև Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո -
պա կան կոն վեն ցիա յով նա խա տես ված կար -
գա վո րում նե րը, մաս նա վո րա պես, Կոն վեն ցիա -
յի թիվ 1 ար ձա նագ րու թյան 1-ին հոդ վա ծի հա -
մա ձայն՝ յու րա քանչ յուր ֆի զի կա կան կամ ի րա -
վա բա նա կան անձ ու նի իր գույ քից ա նար գել
օգտ վե լու ի րա վունք։ Ոչ ո քի չի կա րե լի զրկել
նրա գույ քից, բա ցա ռու թյամբ ի շահ հան րու -
թյան և այն պայ ման նե րով, ո րոնք նա խա տես -
ված են օ րեն քով ու մի ջազ գա յին ի րա վուն քի
ընդ հա նուր սկզբունք նե րով։

Եվ րո պա կան դա տա րա նը, անդ րա դառ նա -
լով Կոն վեն ցիա յի թիվ 1 ար ձա նագ րու թյան 1-
ին հոդ վա ծին, իր բազ մա թիվ ո րո շում նե րում
նշել է, որ այն բաղ կա ցած է 3 ա ռան ձին կա -
նոն նե րից, ո րի ա ռա ջին կա նո նը ձևա կեր պում
է գույ քից ա նար գել օգտ վե լու ի րա վուն քը, երկ -
րոր դը վե րա բե րում է գույ քի առգ րավ ման հար -
ցե րին և այդ առն չու թյամբ հստակ պայ ման ներ
է սահ մա նում, իսկ եր րորդ կա նոնն ըն դու նում
է, որ պե տու թյուն նե րը, ի թիվս այլ ի րա վա սու -
թյուն նե րի, ի րա վունք ու նեն, ընդ հա նուր շա հից
ել նե լով, վե րահս կել գույ քի օգ տա գոր ծու մը` այդ
օ րենք նե րի կի րառ ման անհ րա ժեշ տու թյան պա -
րա գա յում2:

Գույ քից ա նար գել օգտ վե լու մի ջամ տու թյու -
նը կա րող է թույ լատ րե լի հա մար վել, ե թե

1. նա խա տես ված է օ րեն քով
2. բխում է հան րա յին շա հից

Օ
Ր

Ի
Ն

Ա
Կ

Ա
Ն

Ո
Ւ

Թ
Յ

Ո
Ւ

Ն
  №

1
2

4
  2

0
2

1

1 Տե՛ս ՀՀ Սահմանադրական դատարանի Որոշում թիվ ՍԴՈ-1009, 23.02.2012թ., կետ 5:
2 Տե՛ս Սպորրոնգը և Լոնրոդն ընդդեմ Շվեդիայի գործով Եվրոպական դատարանի 1982 թվականի սեպտեմբերի 23-

ի վճիռը, կետ 61։



3. անհ րա ժեշտ է ժո ղովր դա վա րա կան հա -
սա րա կու թյու նում3:

Երկ րորդ պայ մա նը սահ մա նում է, որ սե -
փա կա նու թյան ի րա վուն քի ի րա կա նաց ման մի -
ջամ տու թյու նը պետք է հե տապն դի ի րա վա չափ
նպա տակ` ել նե լով ընդ հա նուր, հան րա յին շա -
հից4: 

Եր րորդ պայ մա նը նա խա տե սում է, որ գույ -
քից ա նար գել օգտ վե լու մի ջամ տու թյու նը պետք
է անհ րա ժեշտ լի նի ժո ղովր դա վա րա կան հա -
սա րա կու թյու նում և ուղղ ված լի նի ի րա վա չափ
նպա տա կի հաս նե լուն։ Անհ րա ժեշտ է բա րեն -
պաստ հա վա սա րակշ ռու թյուն ստեղ ծել հան րու -
թյան շա հից բխող պա հանջ մունք նե րի և ան -
հա տի ի րա վունք նե րի միջև։ Նման բա րեն պաստ
հա վա սա րակշ ռու թյա նը հնա րա վոր չէ հաս նել
այն դեպ քե րում, երբ գույ քի սե փա կա նա տե րը
ստիպ ված է «ան հա տա կան և չա փա զանց մեծ
ան հար մա րու թյուն ներ» կրել։ Կոն վեն ցիա յի
խախ տում սկզբուն քո րեն տե ղի չի ու նե նա, ե թե
առ կա է կոն վեն ցիոն ի րա վուն քին ա վե լի քիչ
սահ մա նա փա կող մի ջոց քան այն, որն ընտր -
վել է ո րո շա կի նպա տա կի հաս նե լու հա մար,
սա կայն եր կու մի ջոց ներն էլ դուրս չեն պե տու -
թյան հա յե ցո ղու թյան թույ լատ րե լի շրջա նա կից։
Պե տու թյան հա յե ցո ղու թյան թույ լատ րե լի շրջա -
նակ նե րը կախ ված են գոր ծի հան գա մանք նե -
րից, Կոն վեն ցիա յով ե րաշ խա վոր ված ի րա վուն -
քի տե սա կից, մի ջամ տու թյան արդ յուն քում հե -
տապնդ վող ի րա վա չափ նպա տա կի բնույ թից,
ինչ պես նաև մի ջամ տու թյան ծա վալ նե րից5: 

Վե րոգր յա լից հետևում է, որ բաժ նա յին սե -
փա կա նու թյան ցան կա ցած մաս նա կից կա րող
է ա նար գել օգտ վել իր սե փա կա նու թյու նից, բա -
ցա ռու թյամբ այն դեպ քե րի, երբ դա անհ րա -
ժեշտ է ի շահ հան րու թյան, ընդ ո րում, «հան -
րու թյան շահ» եզ րույ թը չի կա րող մեկ նա բան -
վել կա մա յա կան, որ պի սի պայ ման նե րում Եվ -
րո պա կան դա տա րա նը սահ մա նել է այն չա փո -
րո շիչ նե րը, ո րոնց կի րառ ման պայ ման նե րում

այն կա րող է հա մար վել ի րա վա չափ և ըն դու նե -
լի:

Հարկ է ար ձա նագ րել, որ հա մա սե փա կա -
նա տե րե րը ընդ հա նուր գույ քին հա մա պա տաս -
խան կա րող են կա՛մ տի րա պե տել և օգ տա գոր -
ծել ամ բողջ գույ քը ընդ հա նուր գույ քի մի մա սը
բնե ղե նով, կա՛մ տի րա պե տել և օգ տա գոր ծել
ամ բողջ գույ քը սահ ման ված հեր թա կա նու թյամբ:
Օ րի նակ, բնա կե լի տան հա մա սե փա կա նա տե -
րերն ինք նու րույն են տի րա պե տում և օգ տա -
գոր ծում ի րենց հատ կաց ված մա սը (բնա կա րա -
նը), իսկ ընդ հա նուր օգ տա գործ ման վայ րե րից
օգտ վում են կա յաց ված հա մա ձայ նու թյան հի -
ման վրա: Մինչ դեռ ավ տո մե քե նա յի հա մա սե -
փա կա նա տե րերն այն օգ տա գոր ծում են հեր -
թա կա նու թյամբ, ի րենց բա ժին նե րի չա փին հա -
մա պա տաս խան6: 

Ընդ հա նուր բաժ նա յին սե փա կա նու թյան
մաս նա կից նե րի հա մա ձայ նու թյան անհ րա ժեշ -
տու թյու նը գույ քի տի րա պետ ման ու օգ տա գործ -
ման առն չու թյամբ նշա նա կում է, որ ան կախ
բա ժին նե րի մե ծու թյու նից սե փա կա նա տե րե րի
ի րա վա զո րու թյուն նե րը հա վա սար են և ի րա -
կա նաց վում են ընդ հա նուր հա մա ձայ նու թյամբ:
Ընդ հա նուր բաժ նա յին սե փա կա նու թյան յու րա -
քանչ յուր մաս նա կից ի րա վունք ու նի սե փա կա -
նու թյան ի րա վուն քում իր բաժ նին հա մա չափ
տի րա պե տել և օգ տա գոր ծել ընդ հա նուր գույ քի
մա սը, իսկ ե թե դա ա նի րա գոր ծե լի է, ա պա սե -
փա կա նա տերն ի րա վունք ու նի այդ գույ քը տի -
րա պե տող և օգ տա գոր ծող մյուս մաս նա կից նե -
րից ստա նալ դրա մա կան կամ այլ փոխ հա տու -
ցում: Ընդ ո րում, ընդ հա նուր սե փա կա նու թյան
մաս նա կից նե րը կա րող են վե րա նա յել գույ քի
բաշ խու մը՝ կախ ված ընդ հա նուր գույ քի մե ծաց -
ման մեջ նրան ցից յու րա քանչ յու րի կա տա րած
ներդ րու մից կամ այլ հիմ քե րով7: 

Ընդ հա նուր սե փա կա նու թյան մաս նա կից -
նե րը գույ քի տի րա պետ ման և օգ տա գործ ման
հար ցե րը լու ծե լիս, ան կախ ու նե ցած բաժ նի չա -
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3 Տե՛ս Ջեյմսը և այլոք ընդդեմ Միացյալ Թագավորության գործով Եվրոպական դատարանի 1986 թվականի
փետրվարի 21-ի վճիռը, կետ 67:

4 Տե՛ս Հունաստանի նախկին թագավորը և այլոք ընդդեմ Հունաստանի գործով Եվրոպական դատարանի 2000
թվականի նոյեմբերի 23-ի վճիռը, կետ 83:

5 Տե՛ս Սկոլլոն ընդդեմ Իտալիայի գործով Եվրոպական դատարանի 28.09.1995 թվականի վճիռը, կետ 32, Բեյելերն
ընդդեմ Իտալիայի գործով Եվրոպական դատարանի 05.01.2000 թվականի վճիռը, կետ 98, Իսմայլովն ընդդեմ
Ռուսաստանի գործով Եվրոպական դատարանի 06.11.2008 թվականի վճիռը, կետ 28:

6 Տե՛ս Հայկական ՍՍՀ քաղաքացիական իրավունք, Երևան, 1978, հատոր 1, էջ 361:
7 Տե՛ս Նազարյան Վ., ՀՀ քաղաքացիական օրենսգրքի գիտագործնական մեկնաբանություններ, Ե., 2000, էջ 64:
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փից, օգտ վում են հա վա սար ձայ նի ի րա վուն -
քից: Հա մա սե փա կա նա տե րե րը կա րող են տի -
րա պե տել և օգ տա գոր ծել գույ քի մի մա սը բնե -
ղե նով կամ ամ բողջ գույ քը սահ ման ված հեր -
թա կա նու թյամբ ընդ հա նուր սե փա կա նու թյուն
հան դի սա ցող գույ քի բնույ թին հա մա պա տաս -
խան: Օ րի նակ, բնա կե լի տան յու րա քանչ յուր
հա մա սե փա կա նա տեր ինք նու րույն տի րա պե -
տում, տնօ րի նում և օգ տա գոր ծում է իր զբա -
ղեց րած բնա կե լի մա կե րե սը, իսկ ընդ հա նուր
օգ տա գործ ման տա րածք նե րը և օ ժան դակ հար -
մա րու թյուն նե րը՝ հա մա սե փա կա նա տե րե րի կա -
յաց րած հա մա ձայ նու թյա նը հա մա պա տաս խան:
Մինչ դեռ ավ տո մե քե նա յի հա մա սե փա կա նա տե -
րե րը այն կա րող են օգ տա գոր ծել կա՛մ բո լո րը
միա սին, կա՛մ սահ ման ված հեր թա կա նու թյամբ8:

Շի նու թյան սե փա կա նա տե րերն ընդ հա նուր
բաժ նա յին սե փա կա նու թյու նը տի րա պե տում,
օգ տա գոր ծում և տ նօ րի նում են «Բազ մաբ նա -
կա րան շեն քի կա ռա վար ման մա սին» ՀՀ օ -
րեն քով, ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քով, այլ
օ րենք նե րով սահ ման ված կար գով:

«Բազ մաբ նա կա րան շեն քի կա ռա վար ման
մա սին» ՀՀ օ րեն քի 6-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝
բազ մաբ նա կա րան շեն քի շի նու թյուն նե րի սե -
փա կա նա տե րե րին ընդ հա նուր բաժ նա յին սե -
փա կա նու թյան ի րա վուն քով պատ կա նում են
շեն քը կրող կա ռուց վածք նե րը, շեն քի միջ հար -
կա յին ծած կե րը (ա ռաս տաղ նե րը, հա տակ նե -
րը), նկուղ նե րը, ձեղ նա հար կը, տեխ նի կա կան
հար կե րը, տա նի քը, ինչ պես նաև մե կից ա վե լի
շի նու թյուն ներ սպա սար կող և բազ մաբ նա կա -
րան շեն քի միաս նա կան ամ բող ջա կան սպա -
սարկ ման հա մար նա խա տես ված մուտ քե րը,
աս տի ճա նա վան դակ նե րը, աս տի ճան նե րը, վե -
րե լակ նե րը, վե րե լա կա յին և այլ հո րե րը, մե խա -
նի կա կան, է լեկտ րա կան, սա նի տա րա տեխ նի -
կա կան և այլ սար քա վո րում ներն ու տա րածք -
նե րը, ո րոնք օ րեն քով նա խա տես ված կար գով
չեն հան դի սա նում այլ ան ձանց սե փա կա նու -
թյուն:

Նույն օ րեն քի 7-րդ հոդ վա ծի 4-րդ կե տի
հա մա ձայն՝ շի նու թյան սե փա կա նա տերն ի րա -
վունք չու նի պա հան ջել, որ իր տի րա պետ մա նը
և օգ տա գործ մա նը տրա մադր վի ընդ հա նուր
գույ քի մեջ իր բաժ նին հա մա չափ մաս կամ բա -

ժա նել ընդ հա նուր բաժ նա յին սե փա կա նու թյու -
նը:

Նույն հոդ վա ծի 6-րդ, 8-րդ և 9-րդ կե տե րի
հա մա ձայն՝ բազ մաբ նա կա րան շեն քի ընդ հա -
նուր բաժ նա յին սե փա կա նու թյու նը տնօ րի նե -
լուց, տի րա պե տե լուց և օգ տա գոր ծե լուց ստաց -
ված մի ջոց նե րը նե րառ վում են ընդ հա նուր գույ -
քի կազ մում` բաժ նա յին սե փա կա նու թյան սե -
փա կա նա տե րե րի բա ժին նե րին հա մա մաս նո -
րեն, ո րոնք ուղղ վում են պար տա դիր նոր մե րի
կա տար մա նը և շեն քի կա ռա վար մա նը:

Շի նու թյան սե փա կա նա տերն ի րա վունք ու -
նի սահ ման ված նոր մե րի պահ պան մամբ, ա -
ռանց մյուս սե փա կա նա տե րե րի հա մա ձայ նու -
թյան, օգ տա գոր ծել իր շի նու թյան ներ քին պա -
տե րը:

Շի նու թյան սե փա կա նա տերն ի րա վունք ու -
նի նա խօ րոք, սույն օ րեն քով նա խա տես ված
կար գով, ի րա զե կե լով շեն քի կա ռա վար ման
մարմ նին կամ շի նու թյան սե փա կա նա տե րե րին,
իր ու ժե րով վե րաց նել ընդ հա նուր բաժ նա յին
սե փա կա նու թյան այն թե րու թյուն նե րը, ո րոնք
ան մի ջա կան վտանգ են սպառ նում ընդ հա նուր
բաժ նա յին սե փա կա նու թյա նը, շի նու թյուն նե րի
սե փա կա նա տե րե րի կամ այլ ան ձանց գույ քին,
մարդ կանց կյան քին, ա ռող ջու թյա նը, շրջա կա
մի ջա վայ րին: Նշ ված թե րու թյուն նե րի վե րաց -
ման ծախ սե րը պետք է հա տուց վեն շի նու թյուն -
նե րի սե փա կա նա տե րե րի կող մից այն չա փով,
որ քան դրանք կլի նեն հիմ նա վոր ված, հա մա -
չափ և չեն գե րա զան ցի պատ ճառ վե լիք վնա սի
չա փը թե րու թյուն նե րը չվե րաց նե լու դեպ քում:

Այս պի սով, բազ մաբ նա կա րան շեն քի շի -
նու թյուն նե րի սե փա կա նա տե րե րին ընդ հա նուր
բաժ նա յին սե փա կա նու թյան ի րա վուն քով կա -
րող է պատ կա նել նաև տվյալ կամ այլ շեն քում
բնա կա րան կամ ոչ բնա կե լի տա րածք, ինչ պես
նաև հո ղա մաս, շար ժա կան, ան շարժ կամ ցան -
կա ցած այլ գույք:

Բ նա կե լի տան հա մա սե փա կա նա տե րե րից
ա մեն մե կին օգ տա գործ ման հա մար ամ րաց -
ված տան մա սը պետք է հա մա պա տաս խա նի
նրա բաժ նի չա փին: Սա կայն միշտ չէ, որ դա
հնա րա վոր է, քա նի որ տան ճար տա րա պե տա -
կան-շի նա րա րա կան ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե -
րը, տան օգ տա գործ ման կար գը, հա մա սե փա -
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8 Տե՛ս Բարսեղյան Տ., ՀՀ քաղաքացիական իրավունք, Ե., 2009, էջ 366:



կա նա տե րե րի կա րի քա վոր լի նե լու աս տի ճա նը
և այլ հան գա մանք ներ կա րող են խան գա րել
դրան: Ե թե անհ նա րին է ա մեն մե կի բաժ նի չա -
փին հա մա պա տաս խան հատ կաց նել տան ռեալ
մաս, ա պա մաս նա կից նե րը կա րող են հա մա -
ձայ նու թյան գալ ընդ հա նուր սե փա կա նու թյան
ի րա վուն քում բա ժին նե րի չա փի վե րա նայ ման
հա մար, կա տա րե լով անհ րա ժեշտ հաշ վարկ՝
դրա մա կան հա տու ցում տալ և այլն9:

Ընդ հա նուր բաժ նա յին սե փա կա նու թյու նը
կա րող է օ տար վել կամ օգ տա գործ ման հանձն -
վել կամ դրա նկատ մամբ սեր վի տուտ սահ ման -
վել, ե թե այն օգ տա գործ վե լու է իր նպա տա կա -
յին նշա նա կու թյա նը հա մա պա տաս խան և չի
խո չըն դո տե լու կամ վնաս պատ ճա ռե լու շի նու -
թյան սե փա կա նա տե րե րին՝ ի րենց շի նու թյուն -
նե րը տի րա պե տե լու, տնօ րի նե լու և օգ տա գոր -
ծե լու ժա մա նակ: Բազ մաբ նա կա րան շեն քի ընդ -
հա նուր բաժ նա յին սե փա կա նու թյու նը տնօ րի -
նե լուց, տի րա պե տե լուց և օգ տա գոր ծե լուց ստաց -
ված մի ջոց նե րը նե րառ վում են ընդ հա նուր գույ -
քի կազ մում՝ բաժ նա յին սե փա կա նու թյան մաս -
նա կից նե րի բա ժին նե րին հա մա մաս նո րեն, ո -
րոնք ուղղ վում են պար տա դիր նոր մե րի կա -
տար մա նը և շեն քի կա ռա վար մա նը10:

Ակն հայտ է, որ բազ մաբ նա կա րան շեն քում
սե փա կա նու թյուն ձեռք բե րե լու դեպ քում ան ձը
միա ժա մա նակ ձեռք է բե րում ընդ հա նուր տա -
րածք նե րի նկատ մամբ բաժ նա յին սե փա կա նու -
թյուն, սա կայն հիմ նա կան ա ռանձ նա հատ կու -
թյու նը պայ մա նա վոր ված է նշված տա րածք նե -
րի նկատ մամբ առ կա ի րա վա կան կար գա վոր -
մամբ11:

Տվ յալ դեպ քում ներ պե տա կան օ րենսդ րու -
թյամբ հստակ ամ րագր ված է ոչ միայն բազ -
մաբ նա կա րան շեն քի սահ մա նու մը, այլ նաև
թվարկ ված են բաժ նա յին սե փա կա նու թյան ի -
րա վուն քով պատ կա նող շեն քը կրող կա ռուց -
վածք նե րը, ընդ ո րում, անհ րա ժեշտ է փաս տել,
որ թվարկ ված կա ռուց վածք նե րը չեն հան դի -
սա նում այլ ան ձանց սե փա կա նու թյուն: 

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը 2012 թվա կա նի
ապ րի լի 27-ին թիվ ԵԿԴ/0389/02/11 ո րոշ մամբ

ի րա վա կան դիր քո րո շում է ար տա հայ տել այն
մա սին, որ օ րենս դի րը նա խա տե սել է բազ մաբ -
նա կա րան շեն քի կա ռա վար ման` այդ թվում
ընդ հա նուր բաժ նա յին սե փա կա նու թյան օգ տա -
գործ ման և տ նօ րին ման ա ռան ձին կարգ: Միա -
ժա մա նակ այդ կարգն ա մենևին չի վե րաց նում
բաժ նա յին սե փա կա նու թյան մաս նա կից նե րի ի -
րա վունք նե րը, այդ թվում դրանց պաշտ պա նու -
թյան ի րա վուն քը, ո րոնք նա խա տես ված են ՀՀ
Սահ մա նադ րու թյամբ և ՀՀ քա ղա քա ցիա կան
օ րենսգր քով: Հետևա բար բազ մաբ նա կա րան
շեն քի սե փա կա նա տե րե րի ի րա վունք նե րի և
դրանց ի րա կա նաց ման ա ռանձ նա հա տուկ կար -
գի (ընդ հա նուր ժո ղո վի կող մից կա ռա վար ման
հար ցե րի լու ծում) միջև պետք է գտնվի ող ջա -
միտ հա վա սա րակշռ վա ծու թյուն` օ րենսդ րու թյան
տրա մա բա նու թյու նը չխախ տե լու հա մար:

Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտել է, որ այդ հա -
վա սա րակշռ վա ծու թյու նը դրսևոր վում է հետևյալ
կա նո նի պահ պան մամբ` քա նի դեռ սե փա կա -
նա տե րե րի ընդ հա նուր ժո ղո վի կող մից վեր ջի -
նիս ի րա վա սու թյա նը վե րա պահ ված հար ցը ո -
րոշ մամբ լու ծում չի ստա ցել, մյուս բաժ նա յին
սե փա կա նու թյան մաս նա կից ներն ի րա վունք ու -
նեն պաշտ պա նե լու ընդ հա նուր բաժ նա յին սե -
փա կա նու թյան ի րենց ի րա վուն քի ցան կա ցած
խախ տում: Նշ ված դիր քո րո շու մը բխում է նաև
ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 277-րդ հոդ -
վա ծից, ո րի հա մա ձայն` սե փա կա նա տերն ի -
րա վունք ու նի պա հան ջել վե րաց նե լու իր ի րա -
վունք նե րի ա մեն մի խախ տում, թե կուզև այդ
խախ տում նե րը զու գորդ ված չեն ե ղել տի րա -
պե տու մից զրկե լու հետ12:

Այս պի սով, ամ փո փե լով կա րող ենք եզ րա -
հան գել, որ ՀՀ օ րենսդ րու թյամբ բազ մաբ նա -
կա րան շեն քի ընդ հա նուր բաժ նա յին սե փա կա -
նու թյուն հան դի սա ցող գույ քի, մաս նա վո րա -
պես, նկուղ նե րի և ձեղ նա հար կի օգ տա գործ -
ման ի րաց ման մե խա նիզմ նե րի թե րի կար գա -
վոր ված լի նե լը պրակ տի կա յում ա ռա ջաց նում է
մի շարք խնդիր ներ, օ րի նակ ստաց վում է այն -
պես, որ ձեղ նա հար կը օգ տա գոր ծում են վեր -
ջին հար կի բնա կիչ նե րը, իսկ նկուղ նե րը՝ ա ռա -
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9 Տե՛ս Ղարախանյան Գ.Հ, Ընդհանուր սեփականության իրավունք, Երևան, 1971, էջ 39:
10 Տե՛ս Բազմաբնակարան շենքի ընդհանուր բաժնային սեփականության նկատմամբ իրավունքներ և

պարտականություններ, Գյումրի, 2005, էջ 11:
11 Տե՛ս Курбанов Р.А., Богданов Е.В., Жилищное право, Проспект, 2015: 
12 Տե՛ս ՀՀ վճռաբեկ դատարանը 2012 թվականի ապրիլի 27-ին թիվ ԵԿԴ/0389/02/11 որոշում: 
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ջին: Արդ յուն քում խախտ վում են բազ մաբ նա -
կա րան շեն քի մյուս սե փա կա նա տե րե րի ի րա -
վունք նե րը:

Ակն հայտ է, որ ընդ հա նուր գույ քից գանձ -
վող հար կերն ու գան ձույթ նե րը, կա ռա վա րե լու
ու պա հե լու ծախ սե րը դրվում են բաժ նա յին սե -
փա կա նու թյան բո լոր մաս նա կից նե րի վրա, ինչն
ա ռա ջաց նում է բաժ նա յին սե փա կա նու թյան
մաս նա կից նե րի պար տա վո րու թյուն նե րի ան -
հա մա չափ բաշ խում:

Վե րոգր յա լի հա մա տեքս տում անհ րա ժեշտ
է ա ռա վել հստա կեց նել բաժ նա յին սե փա կա -
նու թյան օգ տա գործ ման կա նոն նե րը, մաս նա -
վո րա պես, բազ մաբ նա կա րան շեն քի ընդ հա -
նուր օգ տա գործ ման տա րածք նե րը, ո րոնք փաս -
տա ցի որևէ մե կի սե փա կա նու թյուն չեն հան դի -
սա նում, բա ցա ռել ցան կա ցած ան ձի մշտա կան
հի մուն քե րով օգ տա գործ ման հնա րա վո րու թյու -
նը՝ ներ պե տա կան օ րենսդ րու թյամբ ամ րագ րե -

լով նշված բո վան դա կու թյամբ ի րա վա կան նոր -
մեր, ո րոնք կկրեն պար տա դիր բնույթ:

Միևնույն ժա մա նակ հարկ է փաս տել, որ
ՀՀ օ րենսդ րու թյամբ ընդ հա նուր բաժ նա յին սե -
փա կա նու թյան ներ քո գտնվող գույ քի տի րա -
պետ ման բո վան դա կու թյան բա ցա հայտ ման հա -
մար Օ րենսգր քի 163-րդ հոդ վա ծով ամ րագր -
ված կար գա վոր ման բո վան դա կու թյու նից պարզ
է դառ նում, որ «Տի րա պե տել» եզ րույ թը սահ -
ման ված է տրա մա բա նա կան կա նոն նե րի
խախտ մամբ, այլ կերպ ա սած, նշված հաս կա -
ցու թյու նը բա ցա հայտ վում է միևնույն հաս կա -
ցու թյան օգ տա գործ մամբ, այն է՝ տի րա պետ -
ման ի րա վուն քը գույ քը փաս տա ցի տի րա պե -
տե լու ի րա վա բա նո րեն ա պա հով ված հնա րա -
վո րու թյունն է, որ պի սի պայ ման նե րում ա ռա -
ջա նում է լրա ցու ցիչ մեկ նա բա նու թյան անհ րա -
ժեշ տու թյուն:
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ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ -
րենսգր քի 129-րդ հոդ վա ծը նա խա տե սում է
հետևյալ հայ ցի ա պա հով ման մի ջոց նե րը՝ 1)
պա տաս խա նո ղին պատ կա նող գույ քի վրա հայ -
ցագ նի չա փով ար գե լանք դնե լը. 2) պա տաս -
խա նո ղին ո րո շա կի գոր ծո ղու թյուն ներ կա տա -
րելն ար գե լե լը. 3) այլ ան ձանց կող մից վե ճի ա -
ռար կա յին վե րա բե րող ո րո շա կի գոր ծո ղու թյուն -
նե րի կա տա րումն ար գե լե լը. 4) պա տաս խա նո -
ղին կամ այլ ան ձանց վե ճի ա ռար կա յին վե րա -
բե րող ո րո շա կի գոր ծո ղու թյուն ներ կա տա րել
պար տա վո րեց նե լը. 5) գույքն ար գե լան քից հա -
նե լու վե րա բեր յալ հայց ներ կա յաց նե լու դեպ -
քում` գույ քի ի րա ցու մը կա սեց նե լը. 6) պա տաս -
խա նո ղի մոտ գտնվող` հայց վո րին պատ կա նող
գույ քի վրա ար գե լանք դնե լը. 7) օ րեն քով նա -
խա տես ված հայ ցի ա պա հով ման այլ մի ջոց ներ:

Այս պի սով, նշված հոդ վա ծի 1-ին մա սի 2-րդ
կե տով որ պես հայ ցի ա պա հով ման մի ջոց ներ
նա խա տես ված է պա տաս խա նո ղին ո րո շա կի
գոր ծո ղու թյուն ներ կա տա րելն ար գե լե լը, իսկ 3-
րդ կե տով այլ ան ձանց կող մից վե ճի ա ռար կա -
յին վե րա բե րող ո րո շա կի գոր ծո ղու թյուն նե րի կա -
տա րումն ար գե լե լը։ Գտ նում ենք, որ այս եր կու
հայ ցի ա պա հով ման մի ջոց նե րը խե լա միտ կլի նի
միաց նել մեկ հոդ վա ծում, քա նի որ, ըստ էու -
թյան, եր կուսն էլ նույն հայ ցի ա պա հով ման մի -
ջոցն են, ո րի նպա տակն է ար գե լել վե ճի ա ռար -
կա յի վե րա բեր յալ ո րո շա կի գոր ծո ղու թյուն նե րի
կա տա րե լը։ Միակ տար բե րու թյու նը, ո րը կա րե լի
է նկա տել գոր ծող հոդ վա ծի կար գա վո րու մից այն
է, որ պա տաս խա նո ղի պա րա գա յում ուղ ղա կի
նշված է ո րո շա կի գոր ծո ղու թյուն նե րի կա տար -
ման ար գելք, իսկ այլ ան ձանց հա մար՝ միայն
վե ճի ա ռար կա յին վե րա բե րող գոր ծո ղու թյուն նե -
րի կա տար ման ար գելք։ Գտ նում ենք, որ եր կու -
սի պա րա գա յում էլ ար գել քը կա րող է վե րա բե րել
միայն վե ճի ա ռար կա յին վե րա բե րող գոր ծո ղու -
թյուն նե րի կա տար մա նը։ Հա կա ռակ պա րա գա -
յում այս պի սի մո տե ցու մը կա րող է ի րա վունք նե -

րի չա րա շահ ման ա ռիթ դառ նալ և պա տաս խա -
նո ղին կա րող են ար գե լել ցան կա ցած գոր ծո ղու -
թյան կա տա րում (այդ թվում նաև վե ճի ա ռար -
կա յի հետ կապ չու նե ցող)։ Ոս տի, ա ռա ջար կում
ենք, ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ -
րենսգր քի 129-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 2-րդ և 3-
րդ կե տե րը միաց նել և ձևա կեր պել այն այս պես.
պա տաս խա նո ղին կամ այլ ան ձանց կող մից
վե ճի ա ռար կա յին վե րա բե րող ո րո շա կի գոր -
ծո ղու թյուն նե րի կա տա րումն ար գե լե լը։ 

Անդ րա դառ նանք, հայ ցի ա պա հով ման ՀՀ
քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր -
քի 129-րդ 1-ին մա սի հոդ վա ծի 5-րդ կե տով նա -
խա տես ված՝ գույքն ար գե լան քից հա նե լու վե -
րա բեր յալ հայց ներ կա յաց նե լու դեպ քում` գույ քի
ի րաց ման կա սեց մա նը։ «Դա տա կան ակ տե րի
հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 45-
րդ հոդ վա ծը սահ մա նում է, որ ար գե լան քի տակ
գտնվող գույ քի պատ կա նե լու թյան վե րա բեր յալ
վեճ ծա գե լու դեպ քում շա հագր գիռ անձն ի րա -
վունք ու նի գույքն ար գե լան քից հա նե լու վե րա -
բեր յալ հայ ցով դի մել գույ քի գտնվե լու վայ րի ա -
ռա ջին ատ յա նի դա տա րան: Տվ յալ գոր ծե րի ա -
ռանձ նա հատ կու թյու նը կա յա նում է նրա նում, որ
դա տա րա նի կող մից նման պա հան ջով գոր ծե րի
վա րույ թը հա րուց վում է կա տա րո ղա կան վա -
րույ թի ըն թաց քում, երբ ար գե լան քի տակ գտնվող
գույ քը պետք է ի րաց վի։ Ինչ վե րա բե րում է գույ -
քի ի րաց մա նը, ա պա այն ի րե նից ներ կա յաց -
նում է պար տա պա նի գույ քի վրա բռնա գան ձում
տա րա ծե լու ըն թա ցա կար գի բա ղադ րիչ տարր,
որն ի րա կա նաց վում է ա ճուր դի կամ գույ քի ուղ -
ղա կի վա ճառ քի մի ջո ցով։ Գույ քի ի րաց ման կա -
սե ցու մը, որ պես հայ ցի ա պա հով ման մի ջոց,
հաս ցեագր ված է հար կա դիր կա տա րո ղին և
ուղղ ված է բռնա գանձ ման են թա կա գույ քի ի -
րաց մանն ուղղ ված գոր ծո ղու թյուն նե րի կա սեց -
մա նը։ Գտ նում ենք, որ այս հայ ցի ա պա հով ման
մի ջոցն ընդ հան րա պես պետք է դուրս գա ՀՀ
քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր -
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քի 129-րդ հոդ վա ծի հայ ցի ա պա հով ման մի ջոց -
նե րի տե սակ նե րի ցան կից, քա նի որ գույքն ար -
գե լան քից հա նե լու վե րա բեր յալ հայց ներ կա յաց -
նե լուց` գույ քի ի րա ցու մը կա սեց վում է օ րեն քի
ու ժով, այլ ոչ թե հայց վո րի միջ նոր դու թյան հի -
ման վրա։ Հա մա ձայն «Դա տա կան ակ տե րի
հար կա դիր կա տար ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 37-
րդ հոդ վա ծի 5-րդ կե տի՝ հար կա դիր կա տա րո ղը
պար տա վոր է կա սեց նել կա տա րո ղա կան վա -
րույ թը, ե թե` հայց է ներ կա յաց վել դա տա րան՝
այն գույքն ար գե լան քից հա նե լու մա սին, ո րի
վրա բռնա գան ձում է տա րած վել կա տա րո ղա -
կան թեր թով։ Այս պի սով, հար կա դիր կա տա րո -
ղի հա մար գույքն ար գե լան քից հա նե լու վե րա -
բեր յալ հայց ներ կա յաց նելն ար դեն իսկ հիմք է
այդ գույ քի ի րա ցու մը կա սեց նե լու հա մար։ 

Հա ջորդ հար ցը, ո րին կցան կա նա յինք անդ -
րա դառ նալ՝ դա տա կան պրակ տի կա յում, հա -
ճախ կի րառ վող հայ ցի ա պա հով ման հետևյալ
մի ջոցն է՝ պա տաս խա նո ղին գույ քի տնօ րին -
ման ուղղ ված գոր ծո ղու թյուն ներ կա տա րել ար -
գե լե լը, ո րը նման է գույ քի վրա ար գե լանք դնե -
լու հայ ցի ա պա հով ման մի ջո ցին։ Գտ նում ենք,
որ այս եր կու հայ ցի ա պա հով ման մի ջոց նե րի
տար բե րակ ման չա փա նի շը պետք է լի նի դրանց
կի րառ ման նպա տակ նե րը։ Գույ քի վրա ար գե -
լանք դնե լը հե տապն դում է եր կու նպա տակ. ա -
ռա ջի նը՝ հայ ցա պա հան ջով բռնա գանձ ման են -
թա կա գույ քի պահ պա նումն է մինչև վերջ նա -
կան դա տա կան ակտ կա յաց նե լը, իսկ երկ րորդ
նպա տա կը՝ վե ճի ա ռար կա հան դի սա ցող գույ -
քի պահ պա նումն է ան փո փոխ վի ճա կում` գույ -
քա յին պա հան ջով հայ ցը ա պա հո վե լու հա մար։
Ինչ վե րա բե րում է ո րո շա կի գոր ծո ղու թյուն ներ
կա տա րել ար գե լե լուն՝ ա պա այս հայ ցի ա պա -
հով ման մի ջո ցի նպա տակն է պահ պա նել ո րո -
շա կի դրու թյուն, ո րը գո յու թյուն է ու նե ցել մինչ
դա տա կան   գոր ծըն թա ցը, ինչ պես նաև կան -
խար գե լել հայ ցի ա պա հով ման միջ նոր դու թյուն
ներ կա յաց րած ան ձի ի րա վունք նե րի կամ օ րի -
նա կան շա հե րի հնա րա վոր խախ տում նե րը:

Գույ քի վրա ար գե լանք դնե լու և վե ճի ա -
ռար կա յի հետ կապ ված ո րո շա կի գոր ծո ղու -
թյուն ներ կա տա րե լու ար գել քի միջև տար բե -
րակ ման երկ րորդ չա փա նի շը դրանց ա ռար -
կան է։ Ար գե լան քը կա րող է դրվել պար տա պա -
նին պատ կա նող գրե թե ցան կա ցած գույ քի վրա,
ան կախ նրա նից, հան դի սա նում է այն վե ճի ա -

ռար կա թե՝ ոչ: Ո րո շա կի գոր ծո ղու թյուն ներ կա -
տա րե լու ար գել քը կա րող է կի րառ վել միայն
վի ճարկ վող գույ քի հետ կամ ոչ գույ քա յին ի րա -
վունք նե րի հետ կապ ված: 

Եվ վեր ջա պես, եր րորդ տար բե րու թյու նը
այն ան ձանց շրջա նակն է, ո րոնց ուղղ ված է
գույ քի ար գե լան քը, և ո րո շա կի գոր ծո ղու թյուն -
ներ կա տա րե լու ար գել քը։ Գույ քի նկատ մամբ
ար գե լանք դնե լու պա րա գա յում ար գել վում է
գոր ծո ղու թյուն ներ կա տա րել ան սահ մա նա փակ
թվով մարդ կանց հա մար, ո րո շա կի գոր ծո ղու -
թյուն ներ կա տա րե լու ար գել քը ուղղ ված է միայն
ո րո շա կի թվով ան ձանց:

Բա ցի այդ, գույ քի վրա ար գե լանք դնե լը և
վե ճի ա ռար կա յի հետ կապ ված ո րո շա կի գոր ծո -
ղու թյուն ներ կա տա րե լու ար գել քը տար բեր վում
են նաև ի րենց բո վան դա կու թյամբ։ Այս պես, հա -
մա ձայն «Դա տա կան ակ տե րի հար կա դիր կա -
տար ման մա սին» ՀՀ օ րեն քի 44-րդ հոդ վա ծի 1-
ին մա սի՝ պար տա պա նի գույ քի կամ պար տա -
պա նի մոտ գտնվող` հայց վո րին (պա հան ջա տի -
րո ջը) պատ կա նող գույ քի վրա ար գե լանք դնե լը
նե րա ռում է դրա գույ քագ րու մը, գույ քը տնօ րի -
նելն ար գե լե լը, իսկ անհ րա ժեշ տու թյան դեպ -
քում` օգ տա գործ ման ի րա վուն քը սահ մա նա փա -
կե լը, այն առգ րա վե լը և ի պահ հանձ նե լը: Ո րո -
շա կի գոր ծո ղու թյուն ներ կա տա րե լու ար գել քը
տե սա կա նո րեն կա րող է նե րա ռել վե ճի ա ռար -
կա յին վե րա բե րող ցան կա ցած գոր ծո ղու թյուն։ 

Գոր ծող քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան
օ րենս գիր քը, ի տար բե րու թյուն նախ կի նում գոր -
ծող օ րենսգր քի, նա խա տե սում է հայ ցի ա պա -
հով ման մի ջոց նե րի ոչ սպա ռիչ ցանկ, ին չը նշա -
նա կում է, որ ել նե լով գոր ծի կոնկ րետ հան գա -
մանք նե րից՝ կա րող են կի րառ վել ՀՀ քա ղա քա -
ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 129-րդ
հոդ վա ծով չնա խա տես ված հայ ցի ա պա հով ման
մի ջոց ներ։ Ա մեն դեպ քում այլ հայ ցի ա պա հով -
ման մի ջոց նե րը պետք է նա խա տես ված լի նեն
օ րեն քով և չեն կա րող հան դի սա նալ գոր ծին
մաս նակ ցող ան ձի կող մից ա ռա ջարկ ված պա -
տա հա կան տար բե րակ։ Որ պես այդ պի սին կա -
րող է լի նել օ րի նակ՝ ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ -
րենսգր քի 853-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված վե -
ճի ա ռար կա՝ գույ քի պա հատ վու թյու նը (սեկ -
վեստր)։ Ի րա վա բա նա կան գրա կա նու թյան մեջ
սեկ վեստ րը (լատ. sequestrum) սահ ման վում է
որ պես «չե զոք միջ նորդ, վստա հե լի անձ կող մե -
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րի հա մար, ո րին նրանք ընդ հա նուր փոխ հա մա -
ձայ նու թյամբ փո խան ցել են վի ճե լի գույ քը»1: 

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի 853-րդ
հոդ վա ծը նա խա տե սում է սեկ վեստ րի եր կու տե -
սակ՝ պայ մա նագ րա յին և դա տա կան։ Պայ մա -
նագ րա յին սեկ վեստ րի դեպ քում, երբ եր կու կամ
ա վե լի ան ձանց միջև գույ քի նկատ մամբ ի րա -
վուն քի վե րա բեր յալ վեճ է ա ռա ջա ցել, այդ գույ քը
հանձ նում են եր րորդ ան ձի, ո րը պար տա կա նու -
թյուն է ստանձ նում, վե ճը լուծ վե լու դեպ քում, գույ -
քը վե րա դարձ նել այն ան ձին, ում դա կհատ կաց -
վի դա տա րա նի վճռով կամ բո լոր վի ճող ան -
ձանց հա մա ձայ նու թյամբ։ Դա տա կան սեկ վեստ -
րի դեպ քում, երբ եր կու կամ ա վե լի ան ձանց միջև
վե ճի ա ռար կա գույ քը, կա րող է սեկ վեստ րի կար -
գով ի պահ հանձն վել՝ դա տա րա նի վճռով։ 

Հաշ վի առ նե լով այն հան գա ման քը, որ ներ -
կա յումս դա տա կան սեկ վեստ րը չի օգ տա գործ -
վում ի րա վա կի րա ռող նե րի կող մից որ պես հայ -
ցի ա պա հով ման մի ջոց, ա ռա ջար կում ենք այն
ուղ ղա կիո րեն նա խա տե սել ՀՀ քաղ. դատ. օ -
րով՝ լրաց նե լով ՀՀ քաղ. դատ .օր. 129-րդ
հոդ վա ծը հետևյալ հայ ցի ա պա հով ման մի ջո -
ցով՝ վի ճե լի գույ քը հայց վո րին կամ այլ ան ձի
պա հատ վու թյան հանձ նե լը։ Այս հայ ցի ա պա -
հով ման մի ջո ցի նա խա տե սու մը հնա րա վո րու -
թյուն կտա ա ռա վե լա գույնս ե րաշ խա վո րել այն
դա տա կան ակ տե րի կա տա րու մը, ո րոնք ըն -
դուն վել են շար ժա կան գույ քի վե ճե րից բխող
քա ղա քա ցիա կան գոր ծե րից։ 

Որ պես մեկ այլ հայ ցի ա պա հով ման մի -
ջոց, որն ուղ ղա կիո րեն նա խա տես ված չէ ՀՀ
քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր -
քով, կա րե լի է դի տար կել նաև ՀՀ ըն տա նե կան
օ րենսգր քի 96-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված
ա լի մեն տի բռնա գան ձու մը՝ մինչև դա տա րա նի
կող մից վե ճի լու ծու մը։ Ինչ պես և սեկ վեստ րի,
այն պես էլ (մինչև դա տա րա նի կող մից վե ճի լու -
ծու մը) պա տաս խա նո ղից ա լի մեն տի բռնա գանձ -

ման դեպ քում, օ րեն քում չկա ու ղիղ նշում դրանց
հայ ցի ա պա հով ման մի ջոց հան դի սա նա լու վե -
րա բեր յալ։ Այն, որ դրանք ի րենց բնույ թով, այ -
նուա մե նայ նիվ, հան դի սա նում են հայ ցի ա պա -
հով ման մի ջոց ներ, հիմ նա վոր վում են այն հան -
գա մանք նե րով, որ այս մի ջոց նե րը հայ ցի ա -
պա հով ման մի ջոց նե րի նման կրում են ան հա -
պաղ բնույթ, ինչ պես նաև ժա մա նա կա վոր են և
գոր ծում են մինչև գոր ծով վերջ նա կան դա տա -
կան ակտ կա յաց նե լը։ Ի տար բե րու թյուն քա -
ղա քա ցիա կան և ըն տա նե կան օ րենսգր քով նա -
խա տես ված վե րը նշված հայ ցի ա պա հով ման
մի ջոց նե րի՝ «Ա պօ րի նի ծա գում ու նե ցող գույ քի
բռնա գանձ ման մա սին» ՀՀ օ րեն քը նշում է, որ
որ պես հայ ցի ա պա հով ման մի ջոց, բա ցա ռիկ
դեպ քե րում, գոր ծի քննու թյան ա ռանձ նա հատ -
կու թյուն նե րից ել նե լով, դա տա րա նը՝ կի րա ռե -
լով հայ ցի ա պա հով ման մի ջոց, կա րող է գույ քը
հանձ նել պե տու թյան տի րա պե տու թյա նը։ Գույ -
քը, որ պես հայ ցի ա պա հո վում, կա րող է հանձն -
վել պե տու թյա նը, ե թե 1) առ կա է հա վա նա կա -
նու թյուն, որ հա կա ռակ դեպ քում գույ քի ար ժե -
քը կա րող է էա կա նո րեն նվա զել. 2) առ կա է
հա վա նա կա նու թյուն, որ գույ քը կա րող է օգ -
տա գործ վել հան ցա գոր ծու թյան կա տար ման հա -
մար. 3) գույ քի կամ դրա օգ տա գործ ման ա -
ռանձ նա հատ կու թյամբ պայ մա նա վոր ված՝ առ -
կա է հա վա նա կա նու թյուն, որ այն պա տաս խա -
նո ղի մոտ թող նե լը կա րող է անհ նա րին դարձ -
նել կամ էա կա նո րեն դժվա րաց նել գույ քի հե -
տա գա բռնա գան ձու մը2։

Ի րա վա բա նա կան գրա կա նու թյան մեջ հայ -
ցի ա պա հով ման մի ջոց նե րի ոչ սպա ռիչ ցան կի
սահ մա նու մը տար բեր գնա հա տա կան նե րի է
ար ժա նա ցել: Այս պես, գիտ նա կան նե րի մի խումբ
դա ի րա վունք նե րի չա րա շահ ման հնա րա վո րու -
թյուն է հա մա րում, իսկ մյուս խում բը, ընդ հա -
կա ռա կը, դրա կան է գնա հա տում այս կար գա -
վո րու մը3։ 
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Գտ նում ենք, որ օ րենս դի րի կող մից հայ ցի
ա պա հով ման մի ջոց նե րի ոչ սպա ռիչ ցանկ սահ -
մա նե լը արդ յու նա վետ է, քա նի որ նյու թա կան
ի րա վուն քի հե տա գա զար գա ցու մը կա րող է
պա հան ջել նոր հայ ցի ա պա հով ման մի ջոց նե րի
նա խա տե սում և յու րա քանչ յուր այդ պի սի մի ջո -
ցի հա մար պետք չի լի նի փո փո խու թյուն ներ
կա տա րել ՀՀ քա ղա քա ցիա կան դա տա վա րու -
թյան օ րենսգր քում։ 

Անդ րա դառ նանք նաև հայ ցի ա պա հով ման
մի ջոց նե րի դա սա կարգ ման հար ցին։ Դա տա -
վա րա գի տու թյան մեջ ըն դուն ված է ա ռանձ նաց -
նել հայ ցի ա պա հով ման մի ջոց նե րի տե սակ նե -
րը՝ ըստ տար բեր չա փա նիշ նե րի: Օ րի նակ՝ Ն.
Տ կաչևան բա ժա նում է հայ ցի ա պա հով ման մի -
ջոց նե րը գույ քի վրա ար գե լանք դնե լու և ան ձին
ո րո շա կի գոր ծո ղու թյուն ներ կա տա րե լը ար գե -
լե լու հետ կապ ված հայ ցի ա պա հով ման մի ջոց -
նե րի, դրանք ան վա նե լով ու նի վեր սալ հայ ցի ա -
պա հով ման մի ջոց ներ և այլ հայ ցի ա պա հով -
ման մի ջոց ներ, ո րոնք ան վա նում է «նեղ ուղղ -
վա ծու թյուն» ու նե ցող հայ ցի ա պա հով ման մի -
ջոց ներ4։ Ըստ բնույ թի հայ ցի ա պա հով ման մի -
ջոց նե րը կա րող են դա սա կարգ վել գույ քա յին և
ոչ գույ քա յին հայ ցի ա պա հով ման մի ջոց նե րի։
Գույ քա յին և ոչ գույ քա յին բնույ թի մա սին են
խո սում ար դեն իսկ այդ մի ջոց նե րի ան վա նում -
նե րը, օ րի նակ՝ գույ քա յին է գույ քի վրա ար գե -
լանք դնե լը, ոչ գույ քա յին՝ պա տաս խա նո ղին
կամ այլ ան ձի ո րո շա կի գոր ծո ղու թյուն ներ կա -
տա րել ար գե լե լը կամ գույ քի ի րաց ման կա սե -
ցու մը՝ գույքն ար գե լան քից հա նե լու վե րա բեր -
յալ հայց ներ կա յաց նե լու դեպ քում։

Հայ ցի ա պա հով ման մի ջոց նե րի դա սա -
կարգ ման մեկ այլ չա փա նիշ է հան դի սա նում
ան ձանց շրջա նա կը, ո րոնց դեմ կի րառ վում են
այդ մի ջոց նե րը։ Այս պես, տար բե րա կում են հայ -
ցի ա պա հով ման մի ջոց ներ, ո րոնք ուղ ղա կիո -
րեն կի րառ վում են պա տաս խա նո ղի դեմ (ՀՀ
Քաղ. դատ. օր-ի 129-րդ հոդ վա ծի 2-րդ մաս) և
հայ ցի ա պա հով ման մի ջոց ներ, ո րոնք կի րառ -
վում են այլ ան ձանց դեմ, այդ թվում նաև հայց -

վո րի դեմ (ՀՀ Քաղ. դատ. օր-ի 129-րդ հոդ վա -
ծի 3-րդ, 4-րդ, 7-րդ մա սեր):

Վեր ջա պես, հնա րա վոր է հայ ցի ա պա հով -
ման մի ջոց նե րը դա սա կար գել նաև հաշ վի առ -
նե լով դրանց կի րառ ման փու լը՝ պա հան ջը դա -
տա րան ներ կա յաց նե լուց ա ռաջ (հայ ցի նախ -
նա կան ա պա հով ման մի ջոց ներ) և պա հան ջը
դա տա րան ներ կա յաց նե լու հետ միա ժա մա նակ
կամ դա տա վա րու թյան ցան կա ցած փու լում՝ ա -
ռա ջին ատ յա նի դա տա րա նում (հայ ցի ա պա -
հով ման մի ջոց ներ): Կախ ված հայ ցի ա պա հով -
ման ծա վա լից՝ հնա րա վոր է դրանք դա սա կար -
գել պա հան ջի ամ բողջ ծա վա լով կի րառ վող հայ -
ցի ա պա հով ման մի ջոց նե րի և պա հան ջի մաս -
նա կի բա վա րար ման ա պա հով ման մի ջոց նե -
րի5։ Վ.Վ. Կոտլ յա րո վան ա ռա ջար կում է հայ ցի
ա պա հով ման մի ջոց նե րը դա սա կար գել կախ -
ված դա տա վա րու թյան վա րույ թի տե սա կից՝
հայ ցի ա պա հով ման մի ջոց ներ, կի րառ վող հայ -
ցա յին վա րույ թում և հայ ցի ա պա հով ման մի -
ջոց ներ, կի րառ վող այլ վա րույթ նե րում6։ 

Քա նի որ հայ ցի ա պա հով ման մի ջոց նե րը
տար բեր են նաև ի րենց ար տա քին դրսևո րու -
մով, այ սինքն՝ ձևով, ա ռա ջար կում ենք դրանք
ըստ ձևի դա սա կար գել 3 տե սա կի՝ 1. Ար գե լող
բնույ թի հայ ցի ա պա հով ման մի ջոց ներ, 2. Պար -
տա վո րեց նող բնույ թի հայ ցի ա պա հով ման մի -
ջոց ներ, 3. Սահ մա նա փա կող բնույ թի հայ ցի ա -
պա հով ման մի ջոց ներ։ Ար գե լող են հա մար վում
այն հայ ցի ա պա հով ման մի ջոց նե րը, ո րոնք ան -
ձին ար գե լում են ո րո շա կի գոր ծո ղու թյուն նե րի
կա տա րում, օ րի նակ՝ պա տաս խա նո ղին և այլ
ան ձանց վե ճի ա ռար կա յին վե րա բե րող ո րո շա -
կի գոր ծո ղու թյուն նե րի կա տա րումն ար գե լե լը
որ պես հայ ցի ա պա հով ման մի ջոց։ Պար տա վո -
րեց նող են հա մար վում հայ ցի ա պա հով ման այն
մի ջոց նե րը, ո րոնք պար տա վո րեց նում են ան -
ձին՝ կա տա րել ո րո շա կի գոր ծո ղու թյուն։ Օ րի -
նակ՝ պա տաս խա նո ղին կամ այլ ան ձանց վե ճի
ա ռար կա յին վե րա բե րող ո րո շա կի գոր ծո ղու -
թյուն ներ կա տա րել պար տա վո րեց նե լը։ Սահ -
մա նա փա կող են հա մար վում հայ ցի ա պա հով -
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ման այն մի ջոց նե րը, ո րոնք սահ մա նա փա կում
են ան ձի ո րո շա կի ի րա վունք նե րը, օ րի նակ՝ գույ -
քի տնօ րին ման ի րա վուն քը։ Հայ ցի ա պա հով -
ման մի ջոց նե րի այս տե սա կին կա րե լի է դա սել
գույ քի վրա ար գե լանք դնե լը, քա նի որ այն
սահ մա նա փա կում է ան ձի՝ գույ քը իր հա յե ցո -
ղու թյամբ տնօ րի նե լու, իսկ ո րո շա կի դեպ քե -
րում նաև օգ տա գոր ծե լու և տի րա պե տե լու ի -
րա վունք նե րը։ 

ՀՀ քաղ. դատ. օր.-ի 1-ին հոդ վա ծը (օ -
րենսգր քի գոր ծո ղու թյան ո լոր տը) սահ մա նում
է, որ օ րենսգր քով սահ ման ված կա նոն նե րը կի -
րա ռե լի են ՀՀ սնան կու թյան դա տա րա նում
սնան կու թյան գոր ծի վար ման և դրա շրջա նա -
կում ա ռան ձին քա ղա քա ցիա կան գոր ծե րի քննու -
թյան նկատ մամբ, ինչ պես նաև ա պօ րի նի ծա -
գում ու նե ցող գույ քի բռնա գանձ ման գոր ծե րի
քննու թյան, ինչ պես նաև մինչև գոր ծի հա րու -
ցումն ա ռան ձին դա տա վա րա կան գոր ծո ղու -
թյուն նե րի նկատ մամբ, ե թե այլ բան նա խա -
տես ված չէ «Ա պօ րի նի ծա գում ու նե ցող գույ քի
բռնա գանձ ման մա սին» և «Սնան կու թյան մա -
սին» ՀՀ օ րենք նե րով։ 

Հաշ վի առ նե լով այն հան գա ման քը, որ բո -
լոր վե րը նշված վա րույթ նե րի շրջա նա կում ևս
կի րառ վում են հայ ցի ա պա հով ման մի ջոց ներ,
նպա տա կա հար մար ենք գտնում, քա ղա քա ցիա -
կան դա տա վա րու թյու նում նա խա տես ված հայ -
ցի ա պա հով ման մի ջոց նե րը դա սա կար գել՝ կախ -
ված քննվող գոր ծե րի տե սակ նե րից՝ 1. Քա ղա -
քա ցիա կան գոր ծե րով կի րառ վող հայ ցի ա պա -
հով ման մի ջոց ներ, 2. Սնան կու թյան գոր ծե րով
կի րառ վող հայ ցի ա պա հով ման մի ջոց ներ, 3.
Ա պօ րի նի ծա գում ու նե ցող գույ քի բռնա գանձ -
ման գոր ծե րով հայ ցի ա պա հով ման մի ջոց ներ։ 

Վե րը նշված դա սա կարգ ման մեջ չենք
ընդգր կել վար չա կան և ք րեա կան դա տա վա -
րու թյուն նե րի ըն թաց քում կի րառ վող հայ ցի ա -
պա հով ման մի ջոց նե րը, քա նի որ դրանց կի -

րառ ման կա նոն նե րը կար գա վոր ված են հա մա -
պա տաս խա նա բար ՀՀ վար չա կան դա տա վա -
րու թյան օ րենսգր քով և ՀՀ քրեա կան դա տա -
վա րու թյան օ րենսգր քով, ին չը դուրս է մեր հե -
տա զոտ ման ա ռար կա յից։ 

Օ րենս դի րը նա խա տե սում է, որ անհ րա -
ժեշ տու թյան դեպ քում, ել նե լով կոնկ րետ գոր ծի
հան գա մանք նե րից, դա տա րա նը կա րող է կի -
րա ռել հայ ցի ա պա հով ման մի քա նի մի ջոց: Այս
կամ այն հայ ցի ա պա հով ման մի ջո ցի ընտ րու -
թյու նը, բնա կա նա բար, կապ ված է հայ ցի ա -
ռար կա յի հետ։ Օ րի նակ՝ ե թե հայ ցի ա ռար կա է
հան դի սա նում ա պօ րի նի տի րա պե տու մից գույ -
քը հետ վե րա դարձ նե լը, ա պա բնա կա նա բար
որ պես հայ ցի ա պա հով ման մի ջոց ճիշտ է կի -
րա ռել պա տաս խա նո ղի մոտ գտնվող` հայց վո -
րին պատ կա նող գույ քի վրա ար գե լանք դնե լը,
կամ ե թե ներ կա յաց վել է գու մա րի բռնա գանձ -
ման հայց՝ ա պա պա տաս խա նո ղին պատ կա -
նող գույ քի վրա հայ ցագ նի չա փով ար գե լանք
դնե լը։ 

Այս պի սով, ամ փո փե լով վե րոգր յա լը և հաշ -
վի առ նե լով բո լոր վե րը նշված ա ռա ջարկ նե րը
ուղղ ված ՀՀ քաղ. դատ. օր.-ի 129-րդ հոդ վա ծի
1-ին մա սի փո փո խու թյա նը, ա ռա ջար կում ենք
այն վերջ նա կան ձևա կեր պել այս պես. հայ ցի
ա պա հով ման մի ջոց ներն են՝ 1) պա տաս խա նո -
ղին պատ կա նող գույ քի վրա հայ ցագ նի չա փով
ար գե լանք դնե լը. 2) պա տաս խա նո ղին և այլ
ան ձանց կող մից վե ճի ա ռար կա յին վե րա բե րող
ո րո շա կի գոր ծո ղու թյուն նե րի կա տա րումն ար -
գե լե լը 3) պա տաս խա նո ղին կամ այլ ան ձանց
վե ճի ա ռար կա յին վե րա բե րող ո րո շա կի գոր ծո -
ղու թյուն ներ կա տա րել պար տա վո րեց նե լը. 4)
վի ճե լի գույ քը հայց վո րի կամ այլ ան ձի պա -
հատ վու թյան հանձ նե լը. 5) պա տաս խա նո ղի
մոտ գտնվող` հայց վո րին պատ կա նող գույ քի
վրա ար գե լանք դնե լը. 6) օ րեն քով նա խա տես -
ված հայ ցի ա պա հով ման այլ միջոցներ:
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ՊԵՏՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ՏԵՍՈՒԹՅՈՒՆ

«Ֆիկ ցիա» բա ռը ար դի հա յե րեն բա ցատ -
րա կան բա ռա րան նե րում բնո րոշ վում է որ պես
պատ րանք, մտա ցա ծին՝ ա նի րա կան բան1: Ա -
վե լին, ըստ լեզ վա բա նա կան ի մաս տի ֆիկ ցիան
այն պի սի մի բան է, որն իր ամ րագր ման պա -
հից զուրկ է ի րա կա նու թյու նից2: Օ տա րերկր յա
բա ռե րի բա ռա րա նում ֆիկ ցիան (լատ. fictio)
բնո րոշ վում է` 1) հո րին վածք, մտա ցա ծին բան,
հնա րո վի բան, երևա կա յու թյան ար գա սիք, 2)
ե ղա նակ, ըստ ո րի ի րա կա նու թյու նը պայ մա -
նա վոր ված է ո րո շա կի պայ մա նա կան ֆոր մու -
լա յով3: 

Հա ճախ ֆիկ ցիան դի տարկ վում է կեն ցա -
ղա յին մա կար դա կում, որն ըն կալ վում է որ պես
ա մե նա պարզ սու տը: Ե թե փոր ձենք հարց տալ
թե ի՞նչ է ֆիկ ցիան, ա պա ա մե նայն հա վա նա -
կա նու թյամբ մարդ կանց մեծ մա սը կա սի, որ
այն սուտն է, ոչ ի րա կա նը, ա պա տե ղե կատ վու -
թյու նը և այլն: Այ դու հան դերձ, ինչ պես կտես -
նենք ստորև, ֆիկ ցիան ոչ միայն սու տը չէ, այլև
ու նի մի շարք օգ տա կար հատ կու թյուն ներ, ո -
րոնք օգ տա գործ վում են ի րա վա կան կար գա -
վո րում նե րում և առ հա սա րակ կյան քի տար բեր
ո լորտ նե րում: Այս տե սա կե տից մենք կվերց -
նենք ի րա վուն քի ճյու ղը: 

Կա տար ված ու սում նա սի րու թյուն նե րը վկա -
յում են, որ ի րա վա կան ֆիկ ցիա ներն օժտ ված
են կարևոր դե րով ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե -

րի կար գա վոր ման գոր ծըն թա ցում։ Ի րա վա կան
ֆիկ ցիա նե րը հիմ նա կա նում ու սում նա սիր վում
և հե տա զոտ վում են ի րա վուն քի կոնկ րետ ճյու -
ղե րում: Ո րոշ հե ղի նակ ներ ֆիկ ցիա նե րին վե -
րա բեր վում են թշնա մա բար, հա մա րե լով, որ
դրանք անհ րա ժեշտ չեն և վնա սա կար են ի րա -
վա բա նու թյան հա մար4: Հե ղի նակ նե րի մեկ այլ
խումբ բա ցա ռում է ֆիկ ցիա նե րի օգ տա գոր ծու -
մը ի րա վուն քի տար բեր ճյու ղե րում, քա նի որ
ըստ նրանց, դրանք ճշմա րիտ չեն և տեղ չու -
նեն ճշմա րիտ ի րա վա բա նա կան գի տու թյան
մեջ: Հիմ նա կան մո տե ցումն այն է, որ ֆիկ -
ցիան ա նի րա կա նը դարձ նում է ի րա կան և հա -
կա ռա կը, ուս տի այն ա մե նա սո վո րա կան սուտն
է5: Ան շուշտ, դժվար է հա մա ձայն վել այդ մո տե -
ցում նե րի հետ, քա նի որ ֆիկ ցիան և սու տը ան -
հա մա տե ղե լի հաս կա ցու թյուն ներ են: Ֆիկ ցիա -
յի մա սին կա րե լի է խո սել միայն այն դեպ քում,
երբ ճշմար տու թյու նից շե ղու մը թույ լատր վում է
բո լո րի կող մից և որևէ մե կը դրա հետ կապ ված
չի խաբ վում և այն կոչ ված է հնա րա վո րինս
արդ յու նա վետ կար գա վո րե լու կոնկ րետ ի րա -
վա հա րա բե րու թյան մաս նա կից նե րի շա հե րը և
հան րու թյան շա հը լայն ի մաս տով: Օ րի նակ, Օ.
Ա. Բար շո վան նկա տում է, որ ի րա վա կան ֆիկ -
ցիան ի րա վուն քի նորմ է, ո րը կոչ ված է կար -
գա վո րե լու օբ յեկ տիվ ի րա կա նու թյու նը6: Լ. Ա.
Դու շա կո վան, իր հեր թին, նշում է, որ ի րա վա -
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կան ֆիկ ցիան հա մա պա տաս խան ի րա վա կան
աղբ յուր նե րում ամ րագր ված և ի րա վա բա նա -
կան պրակ տի կա յի կող մից օգ տա գործ վող հա -
տուկ բնույ թի ի րա վա կան նորմ է, ո րի մի ջո ցով
ի րա կա նու թյա նը չհա մա պա տաս խա նող կամ
դրան հա կա սող ի րա վի ճա կը նոր մա տի վո րեն
հռչակ վում է գո յու թյուն և ի րա վա բա նա կան
նշա նա կու թյուն ու նե ցող, ո րի նպա տա կը հա -
սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն նե րում անհս տա -
կու թյուն նե րի հաղ թա հա րումն է7: 

Յու. Գ. Զու յե վը իր հեր թին նշում է, որ ի -
րա վա կան ֆիկ ցիա նե րը ի րեն ցից ներ կա յաց -
նում են յու րա հա տուկ ի րա վուն քի նոր մեր8: 

Ֆիկ ցիա նե րի անհ րա ժեշ տու թյան և օգ տա -
կա րու թյան մա սին խո սել են նաև այլ հե ղի նակ -
ներ9:

Ի րա վա կան ֆիկ ցիա ներն, ան կաս կած,
դրա կան դեր են խա ղում նոր մաս տեղծ և ի րա -
վա կի րառ պրակ տի կա յում: Նրանք ա պա հո վում
են հա սա րա կա կան շա հի պահ պա նու թյու նը և
ն պաս տում են տնտե սա կան շրջա նա ռու թյան,
դա տա վա րա կան ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րի
և ի րա վուն քի այլ ճյու ղե րի արդ յու նա վետ կար -
գա վո րում նե րին:

Հարկ է նշել, որ ի րա վա գետ նե րից շա տերն
ի րա վա կան ֆիկ ցիան հա մա րում են հա տուկ
բնույ թի ի րա վա կան փաստ10, փաս տից բխող
են թադ րու թյուն, ո րը չի հա մա պա տաս խա նում
ի րա կա նու թյա նը11: Ո րոշ ներն ի րա վա կան ֆիկ -
ցիան դի տար կում են որ պես ի րա վա կան հա -
տուկ նորմ, ըստ ո րի ֆիկ ցիան ամ րագր վում է
հա մա պա տաս խան ի րա վա կան նոր մե րում և
օգ տա գործ վում է ի րա վա կի րառ պրակ տի կա յի
կող մից12: Այ սու հան դերձ ի՞նչ է ի րա վա կան ֆիկ -
ցիան:

Քն նարկ վող թե մա յի շրջա նակ նե րում ան -
հրա ժեշտ ենք հա մա րում բա ցա հայ տել ի րա -
վա կան ֆիկ ցիա յի հատ կա նիշ նե րը. 

1. Ի րա վա կան ֆիկ ցիա յի բա ցա հայտ ման
հիմ քում, նախ և ա ռաջ, պետք է դնել՝ «են թադ -
րու թյուն» եզ րույ թը: Ընդ ո րում, այս տեղ հարկ է
ընդգ ծել, որ են թադ րու թյուն բա ռը որևէ կապ
չու նի ի րա վա կան կան խա վար կա ծի հետ: Այ -
սինքն, ի րա վա կան ֆիկ ցիան ի րա կա նու թյա նը
չհա մա պա տաս խա նող փաս տի վե րա բեր յալ են -
թադ րու թյուն է: Ի րա վա կան ֆիկ ցիա յի հիմ նա -
կան հատ կա նի շը ի րա կա նու թյա նը չհա մա պա -
տաս խա նելն է, որն ընդգ ծում է դրա ու նի կալ
բնույ թը: Օ րենս դիրն իր նոր մաս տեղծ գոր ծու -
նեու թյան ըն թաց քում, մաս նա վո րա պես տար -
բեր տե սա կի ի րա վա կան ակ տեր ըն դու նե լիս,
ի րա վա կան ֆիկ ցիան նե րա ռե լով դրանց մեջ,
գի տակ ցա բար փո փո խում է ի րա կա նու թյու նը,
ոչ ի րա կան ի րա վի ճա կը նե րա ռե լով ի րա վա -
կան նոր մում, ո րի արդ յուն քում այն ձեռք է բե -
րում ի րա կա նու թյան բնույթ, քա նի որ ի րա վա -
կան նոր մերն ու նեն հա մա պար տա դիր և իշ -
խա նա կան բնույթ: 

2. Ի րա վա կան ֆիկ ցիան նոր մա տիվ բնույ -
թի մտա հան գում է, ո րով ի րա կա նում գո յու թյուն
չու նե ցող ի րա վի ճա կը ճա նաչ վում է գո յու թյուն
ու նե ցող (կամ հա կա ռա կը)13: Ի րա վա կան ֆիկ -
ցիան ի րա կա նու թյանն ա ռա վե լա պես չհա մա -
պա տաս խա նող մտա հան գում է: Ի րա վա կան
ֆիկ ցիա յին ներ հա տուկ է գո յու թյուն չու նե ցող
երևույ թը գի տակ ցա բար ճա նա չել գո յու թյուն ու -
նե ցող կամ գո յու թյուն ու նե ցող երևույ թը գի -
տակ ցա բար ճա նա չել գո յու թյուն չու նե ցող14: Օ -
րի նակ, երբ ան ձը օ րեն քով սահ ման ված կար -
գով դի մում է ներ կա յաց րել վար չա կան մարմ -
նին որևէ ի րա վունք տրա մադ րե լու խնդրան քով
և վար չա կան մար մի նը այդ դի մու մի հի ման վրա
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հա րուց ված վար չա կան վա րույ թով, օ րեն քով
սահ ման ված ժամ կե տում, որևէ ո րո շում չի կա -
յաց րել, ա պա վար չա կան ակ տը հա մար վում է
ըն դուն ված և ան ձը կա րող է ձեռ նա մուխ լի նել
հա մա պա տաս խան ի րա վուն քի ի րա կա նաց մա -
նը («Վար չա րա րու թյան հի մունք նե րի և վար չա -
կան վա րույ թի մա սին» ՀՀ օ րեն քի 48-րդ հոդ -
ված): Մեկ այլ օ րի նակ, ՀՀ քա ղա քա ցիա կան
դա տա վա րու թյան օ րենսգր քի 98-րդ հոդ վա ծի
հա մա ձայն, դա տա վա րու թյան մաս նա կի ցը պար -
տա վոր է դա տա րա նին հայտ նել գոր ծի քննու -
թյան ըն թաց քում իր հաս ցեի, է լեկտ րո նա յին
փոս տի կամ է լեկտ րո նա յին հա ղոր դակ ցու թյան
այլ մի ջո ցի փո փո խու թյան մա սին: Նման հա -
ղորդ ման բա ցա կա յու թյան դեպ քում ծա նու ցա -
գիրն ու ղարկ վում է այն հաս ցեով կամ է լեկտ րո -
նա յին հա ղոր դակ ցու թյան մի ջո ցով, ո րով դա -
տա վա րու թյան մաս նա կի ցը վեր ջին ան գամ ծա -
նուց վել է, և հա մար վում է հանձն ված, թե կուզև
հաս ցեա տերն այն փաս տա ցի չի ստա ցել: Վկա -
յա կոչ ված օ րի նակ նե րում ակն հայտ է, որ ա ռա -
ջին դեպ քում վար չա կան մար մի նը, թեև չի ըն -
դու նել վար չա կան ակտ, սա կայն օ րենս դի րը
գի տակ ցա բար ճա նա չում է, որ այն ըն դուն վել է
և ան ձին պատ գա մել է դրսևո րել այն պի սի վար -
քա գիծ, ինչ պի սին կդրսևո րեր, երբ վար չա կան
ակտն ըն դուն ված լի ներ հօ գուտ ի րեն: Երկ րորդ
օ րի նա կում ևս  ակն հայտ է, որ թեև դա տա վա -
րու թյան մաս նա կի ցը (հաս ցեա տե րը) փաս տա -
ցի չի ստա ցել ծա նու ցա գի րը, սա կայն օ րենս դի -
րը գի տակ ցա բար ճա նա չել է այն ստաց ված:

3. Ի րա վա բա նա կան ֆիկ ցիան նոր մա տիվ
բնույ թի մտա հան գում է, քա նի որ այն կազ մում
է ի րա վա կան նոր մի բո վան դա կու թյու նը: Գրա -
կա նու թյան մեջ ա ռա վել տա րած ված է այն մո -
տե ցու մը, որ ի րա վա կան ֆիկ ցիան ի րա վա բա -
նա կան տեխ նի կա յի մի ջոց է, սա կայն, ինչ պես
ի րա վա կան կան խա վար կա ծը, ի րա վա կան ֆիկ -
ցիան նույն պես կա րող է հան դես գալ որ պես ի -
րա վա բա նա կան տեխ նի կա յի մի ջոց միայն ի -
րա վաս տեղծ գոր ծու նեու թյան ըն թաց քում, իսկ
ի րա վա կան կար գա վոր ման հիմ նա կան փու լե -
րում հան դես է գա լիս որ պես ի րա վա կան նորմ,
քա նի որ այն ամ րագր վում է ի րա վուն քի կոնկ -
րետ աղբ յու րում: 

4. Ի րա վա բա նա կան ֆիկ ցիա նե րը խիստ
նպա տա կա յին դրույթ ներ են, քա նի որ օ րենս -
դիրն ի րա վա կան ֆիկ ցիա յի է դի մում ծայ րա հեղ
դեպ քե րում, երբ ի րա վա կան խնդի րը կա րող է
լուծ վել միայն ի րա վա կան ֆիկ ցիա նա խա տե սե -
լով: Վե րը բեր ված օ րի նակ նե րում վար չա րա րու -
թյան ա րագ և արդ յու նա վետ ի րա կա նա ցու մը
հնա րա վոր է միայն այն դեպ քում, երբ վար չա -
կան մար մի նը կգոր ծի կան խա տե սե լի և ող ջա -
միտ ժամ կե տում, դրա նով իսկ կա տա րե լով իր
պո զի տիվ պար տա կա նու թյու նը ան ձի հան դեպ:
Այս նպա տա կին հաս նե լու հա մար օ րենս դի րը,
որ պես վար չա րա րու թյան ընդ հա նուր ժամ կետ
սահ մա նել է ա ռա վե լա գույ նը ե րե սուն օր և ե թե
այդ ժամ կե տում վար չա կան մար մի նը դրսևո -
րում է ան գոր ծու թյուն, ա պա ան ձի ի րա վուն քը
հա մար վում է տրա մադր ված: Հա ջորդ օ րի նա -
կում, ար դա րա դա տու թյան արդ յու նա վե տու թյունն
ա պա հո վե լու նպա տա կով օ րենս դի րը հա մա րում
է դա տա կան ծա նու ցա գի րը հանձն ված, թե կուզ
և հաս ցեա տերն այն փաս տա ցի չի ստա ցել: 

5. Ի րա վա կան ֆիկ ցիա ներն ան հեր քե լի
մտա հան գում ներ են: Բանն այն է, որ օ րենս դի -
րը ի րա կա նու թյա նը չհա մա պա տաս խա նող մտա -
հանգ մա նը գի տակ ցա բար տվել է ի րա վա կան
ուժ: Ուս տի ե թե դրան զու գա հեռ նա խա տես վի
նաև ի րա վա կան ֆիկ ցիան հեր քե լու հնա րա վո -
րու թյուն, ա պա կար ժեզրկ վի ի րա վա կան ֆիկ -
ցիա յի նշա նա կու թյու նը և հ նա րա վոր չէր լի նի
լու ծե լու ի րա վա կան ո րո շա կիու թյան կամ սո -
ցիա լա կան ար ժեք նե րի հա տուկ պաշտ պա նու -
թյան խնդի րը15: 

Կա տար ված ու սում նա սի րու թյուն նե րը վկա -
յում են, որ ի րա վա կան ֆիկ ցիան հան դես է
գա լիս նաև որ պես ի րա վա հա րա բե րու թյուն -
նե րի կար գա վոր ման գոր ծուն և ճ կուն մե խա -
նիզմ։

Ինչ պես ի րա վա ցիո րեն նշում է ռուս ի րա -
վա գետ Տ.Վ. Կա շա նի նան, օ րենս դի րը ի րա վա -
կան ֆիկ ցիա նե րը ներդ նում է օ րենսդ րու թյան
մեջ ոչ լավ կյան քից: Ի րա վա կան կար գա վո -
րում նե րի այլ տար բե րակ նե րը հա մար վում են
ա ռա վել ծախ սա տար (ժա մա նա կի կամ նյու թա -
կան ա ռում նե րով) և այդ պատ ճա ռով ոչ է ֆեկ -
տիվ են16: Օ
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Ֆիկ ցիա նե րը դրանք յու րա հա տուկ փրկու -
թյան օ ղակ ներ են, ո րոնք օ րենս դի րը տա լիս է
ի րա վուն քի սուբ յեկտ նե րին, որ պես զի լուծ վեն
կոնկ րետ ի րա վա կան ի րա վի ճակ ներ17:

Ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րի կար գա վոր -
ման ըն թաց քում բազ մա թիվ են դեպ քե րը, երբ
ի րա վա կան անվ տան գու թյու նից ել նե լով օ րենս -
դի րը այս կամ այն փաս տի գո յու թյու նը կամ
բա ցա կա յու թյու նը պետք է ճա նա չի, որ պես զի
հնա րա վոր լի նի ան ձանց ի րա վունք նե րի արդ -
յու նա վետ ի րա ցու մը: Բա ցա սել ի րա վա կան ֆիկ -
ցիա նե րը կա րող է բե րել նրան, որ ընդ հուպ
կա րող է կանգ առ նել կոնկ րետ ի րա վա հա րա -
բե րու թյան շրջա նա ռու թյու նը: Օ րի նակ, որ պես -
զի ծա գեն ժա ռան գա կան ի րա վա հա րա բե րու -
թյուն ներ, ա պա պար տա դիր պետք է լի նի ան -
ձի մա հը: Այլ կերպ ա սած, քա նի դեռ ան ձը չի
մա հա ցել, ա պա նրան պատ կա նող գույ քը և այլ
ար ժեք նե րը չեն կա րող հա մա պար փակ ի րա -
վա հա ջոր դու թյամբ ան ցել այլ ան ձանց: Իսկ ի՞նչ
ա նել, երբ մենք չգի տենք ան ձը մա հա ցել է թե՞
ոչ: Զո րօ րի նակ ան ձի վե րա բեր յալ տևա կան
ժա մա նակ առ կա չէ որևէ տե ղե կու թյուն:

ՀՀ քա ղա քա ցիա կան օ րենսգր քի (այ սու -
հետ Օ րենս գիրք) 1184-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սը
սահ մա նում է, որ ան ձի գույ քը (ժա ռան գու թյու -
նը) ան փո փոխ վի ճա կում, որ պես միաս նա կան
ամ բող ջու թյուն, անց նում է այլ ան ձանց (հա մա -
պար փակ ի րա վա հա ջոր դու թյուն) միայն այդ
ան ձի մահ վան դեպ քում: Օ րենսգր քի 1187-րդ
հոդ վա ծի 2-րդ մա սը սահ մա նում է, որ դա տա -
րա նով քա ղա քա ցուն մա հա ցած ճա նա չելն ա -
ռա ջաց նում է նույն ի րա վա կան հետևանք նե րը,
ին չը` քա ղա քա ցու մա հը: 

Ակն հայտ է, որ այս դեպ քում օ րենս դի րը
դի մել է ի րա վա կան ֆիկ ցիա յի օգ նու թյա նը՝ ել -
նե լով այն բա նից, որ չկանգ նի կամ չխո չըն -
դոտ վի քա ղա քա ցիա-ի րա վա կան հա րա բե րու -
թյուն նե րի շրջա նա ռու թյու նը, մաս նա վո րա պես,
որ ան ձի գույ քը հա մա պար փակ ի րա վա հա ջոր -
դու թյամբ անց նի այլ ան ձանց և այլն: Նման
կար գա վո րում չտալն ան խու սա փե լիո րեն կա -
րող էր ա ռա ջաց նել ծանր հետևանք ներ ինչ -

պես քա ղա քա ցիա կան ի րա վա հա րա բե րու թյուն -
նե րի սուբ յեկտ նե րին, այն պես էլ հան րու թյա նը՝
լայն ի մաս տով: Հայտ նի է, որ ան գամ սե փա -
կա նու թյան ի րա վուն քից հրա ժար վե լու դեպ քում
սե փա կա նա տի րոջ ի րա վունք ներն ու պար տա -
կա նու թյուն նե րը չեն դա դա րում, քա նի դեռ այլ
ան ձինք ձեռք չեն բե րել այդ գույ քի նկատ մամբ
սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը (Օ րենսգր քի 280-
րդ հոդ վա ծի 2-րդ մաս): Այ սինքն, գույ քի նկատ -
մամբ ու նե ցած սե փա կա նու թյան ի րա վուն քը ոչ
միայն ի րա վունք է այլև պար տա կա նու թյուն և
այդ պար տա կա նու թյու նը կա տա րե լով է, որ քա -
ղա քա ցիա-ի րա վա կան սուբ յեկտ նե րի և հան -
րու թյան շա հե րին վնաս չի պատ ճառ վում (բազ -
մաբ նա կա րան շեն քում բնա կա րա նի նկատ -
մամբ հոգ տա նե լը, ա ռա վել վտան գի աղբ յու րը
կա ռա վա րե լը և այլն):

Այս պի սով` վե րոգր յա լից ակն հայտ է, որ
ա ռանց ի րա վա կան ֆիկ ցիա նե րի ի րա վա կան
կար գա վո րում նե րը ոչ միայն կդժվա րա նան,
այլև մի շարք դեպ քե րում դրանք ուղ ղա կի գո -
յու թյուն չեն ու նե նա, ինչն էլ իր հեր թին կա րող
է բե րել ի րա վուն քի սուբ յեկտ նե րի շա հե րի ոտ -
նա հար ման, ինչ պես նաև ի րա վա կան անվ տան -
գու թյան խա թար մա նը: Հա սա րա կա կան հա -
րա բե րու թյուն ներն օր-օ րի զար գա նում են նե -
րա ռե լով տար բեր ո լորտ ներ և դրա կան դի նա -
մի կա յի կող քին ա ռա ջա նում են տար բեր տե -
սա կի ի րա վա կան խնդիր ներ, ո րոնք անհ նար է
լու ծել ա ռանց ի րա վա կան ֆիկ ցիա նե րի: Այ -
սինքն, օ րենս դի րը ոչ բո լոր դեպ քե րում է կա -
րող պար զել օբ յեկ տիվ ի րա կա նու թյու նը և դրա
հի ման վրա կազ մա կեր պել իր ի րա վաս տեղծ
գոր ծու նեու թյու նը: Ճշ մար տու թյան (ո րը հիմքն
է ար դա րու թյան) պար զու մից հե տո է, որ օ -
րենս դի րը կար գա վո րում ներ է տա լիս հա սա -
րա կա կան հա րա բե րու թյուն նե րին: Այս տե սա -
կե տից վե րա ցա կան ճշմար տու թյու նը, որն ըն -
դու նե լի է բո լո րի հա մար, հենց այն գոր ծիքն է,
ո րի մի ջո ցով ա պա հով վում է հա սա րա կա կան
հա րա բե րու թյուն նե րի ան խա փան շրջա նա ռու -
թյունը: 
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Մար դու ի րա վունք նե րի ե րաշ խա վոր ման և
ժո ղովր դա վա րու թյան հիմ նաս յու նե րի ամ րաց -
ման նպա տա կով կարևոր նա խա պայ ման է պե -
տա կան այն պի սի կա ռու ցա կար գե րի ստեղ ծու -
մը, ո րը հնա րա վո րու թյուն կըն ձե ռի մար դու ի -
րա վունք նե րի ե րաշ խա վոր ման ո լոր տում պե -
տա կան ռազ մա վա րու թյան ա նար գել ի րաց մա -
նը:

Ի րա վուն քի գե րա կա յու թյան, ան ձի պատ -
շաճ վար չա րա րու թյան ի րա վուն քի ե րաշ խա -
վոր ման և ան ձանց ի րա վունք նե րի պաշտ պա -
նու թյան արդ յու նա վետ մի ջո ցի ընտ րու թյան
հնա րա վո րու թյան ե րաշ խա վոր ման գոր ծում ա -
ռանց քա յին դե րա կա տա րում ու նի վար չա կան
մար մին նե րի և փաս տա բան նե րի միջև կա յուն
արդ յու նա վետ հա մա գոր ծակ ցու թյան ստեղ ծու -
մը:

Տե ղե կատ վու թյան հա սա նե լու թյու նը ժո -
ղովր դա վա րու թյան ա ռար կա յա կան նա խա պայ -
ման նե րից մեկն է, որն են թա կա է ե րաշ խա վոր -
ման պե տա կան մար մին նե րի կող մից:

Հան րա յին տե ղե կատ վու թյան մատ չե լիու -
թյու նը ժո ղովր դա վա րու թյան և հան րու թյան
առջև պա տաս խա նա տու պե տա կան կա ռա -
վար ման թա փան ցի կու թյան էա կան նա խա պայ -
ման նե րից է: Հա սա րա կա կան կար ծի քի մի ջո -
ցով ի րա կա նաց վող ժո ղովր դա վա րա կան վե -
րահս կո ղու թյու նը խթա նում է պե տա կան իշ -
խա նու թյան գոր ծո ղու թյուն նե րի թա փան ցի կու -
թյու նը և ն պաս տում պե տա կան մար մին նե րի
ու պաշ տո նա տար ան ձանց հաշ վե տու գոր ծու -
նեու թյա նը:1

Հենց այս հա յե ցա կար գի ի րաց մանն է ուղղ -
ված «Փաս տա բա նու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի
18-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սում, 3-րդ կե տում և

«Տե ղե կատ վու թյան ա զա տու թյան մա սին» ՀՀ
օ րեն քի 6-րդ հոդ ված նե րում զե տեղ ված ի րա -
վա կան դրույթ նե րի օ րենսդ րա կան ամ րագ րում -
նե րը, ինչ պես նաև այս նոր մե րի չա րա շա հում -
նե րի դեմ հա կազդ ման և այ լոց ի րա վունք նե րի
չոտ նա հար ման տրա մա բա նու թյամբ պայ մա -
նա վոր ված «Անձ նա կան տվյալ նե րի պաշտ պա -
նու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քով և «Անձ նա կան
տվյալ նե րի ավ տո մա տաց ված մշակ ման դեպ -
քում ան հատ նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին»
կոն վեն ցիա յով սահ ման ված անձ նա կան տվյալ -
նե րի և օ րեն քով պահ պան վող գաղտ նիք հան -
դի սա ցող այլ տվյալ նե րի գաղտ նիու թյան ե րաշ -
խիք նե րը:

ՀՀ Սահ մա նադ րու թյան 42-րդ հոդ վա ծի 1-
ին մա սի հա մա ձայն՝ յու րա քանչ յուր ոք ու նի իր
կար ծիքն ա զատ ար տա հայ տե լու ի րա վունք: Այս
ի րա վուն քը նե րա ռում է սե փա կան կար ծիք ու -
նե նա լու, ինչ պես նաև ա ռանց պե տա կան և տե -
ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մին նե րի մի -
ջամ տու թյան և ան կախ պե տա կան սահ ման -
նե րից` տե ղե կատ վու թյան որևէ մի ջո ցով տե -
ղե կու թյուն ներ ու գա ղա փար ներ փնտրե լու,
ստա նա լու և տա րա ծե լու ա զա տու թյու նը:

Ըստ «Փաս տա բա նու թյան մա սին» ՀՀ օ -
րեն քի 18-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 3-րդ կե տի՝
փաս տա բա նը ի րա վունք ու նի՝ դի մե լու պե տա -
կան, տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մին -
նե րին, ան հատ ձեռ նար կա տե րե րին և ի րա վա -
բա նա կան ան ձանց (այ սու հետ` տնտե սա վա -
րող սուբ յեկտ ներ)` ի րա վա բա նա կան օգ նու թյուն
ցույց տա լու հա մար անհ րա ժեշտ փաս տաթղ -
թեր (տե ղե կու թյուն ներ) ստա նա լու պա հան ջով:

Պե տա կան և տե ղա կան ինք նա կա ռա վար -
ման մար մին նե րը պար տա վոր են տաս նօր յա
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ժամ կե տում փաս տա բա նին տրա մադ րել պա -
հանջ վող փաս տաթղ թե րը (տե ղե կու թյուն նե րը)
կամ դրանց պատ ճեն նե րը, բա ցա ռու թյամբ, երբ
այդ մար մին նե րի գոր ծու նեու թյու նը կար գա վո -
րող օ րենք նե րով այլ բան է նա խա տես ված, կամ
պա հանջ վող փաս տաթղ թե րը (տե ղե կու թյուն -
նե րը) օ րեն քով պահ պան վող գաղտ նիք են պա -
րու նա կում: Փաս տաթղ թե րի (տե ղե կու թյուն նե -
րի) տրա մադր ման մեր ժու մը պետք է տրվի
գրա վոր և պատ ճա ռա բան ված: Սույն կե տում
նշված դեպ քում փաս տա բա նից կա րող է գանձ -
վել փաս տաթղ թե րի (տե ղե կու թյուն նե րի) կամ
դրանց պատ ճեն նե րի տրա մադր ման հա մար
վճար, ո րը չի կա րող գե րա զան ցել դրա պատ -
րաստ ման ծախ սե րը, ե թե օ րենսդ րու թյամբ
վճար ման այլ չափ նա խա տես ված չէ:

Անդ րա դառ նա լով տե ղե կատ վու թյան հայ -
ցե լու և ս տա նա լու ան ձանց ի րա վուն քի բո վան -
դա կու թյա նը՝ Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա -
կան դա տա րա նը ար ձա նագ րել է, որ տե ղե կու -
թյուն ո րո նե լու և ս տա նա լու ի րա վուն քը հան դի -
սա նում է ար տա հայտ վե լու ա զա տու թյան ի րա -
վուն քի բո վան դա կու թյու նը կազ մող տարր, ո րը
նե րա ռում է հա սա րա կու թյան, ինչ պես նաև ան -
հա տի հիմ նա կան ի րա վուն քը՝ հան րա յին շա հի
վե րա բեր յալ փնտրել և ս տա նալ տե ղե կու թյուն:2

Վե րոգր յալ ի րա վա կար գա վոր ման նոր մա -
տիվ ի րա վա կան ակ տե րով նա խա տես ված չա -
փո րո շիչ նե րին հա մա հունչ մեկ նա բան ման արդ -
յուն քում կա րե լի է փաս տել, որ հիշ յալ ի րա վա -
կան դրույ թը պա րու նա կում է հստակ չա փո րո -
շիչ ներ, ո րոնց առ կա յու թյան պա րա գա յում փաս -
տա բա նը կա րող է ձեռք բե րել ի րեն օ րենսդ րու -
թյամբ տրա մադր ված ի րա վունքն ի րաց նե լու
հնա րա վո րու թյուն, իսկ այդ պայ ման նե րից մե -
կի բա ցա կա յու թյու նը, per se («ինք նին»), հան -
գեց նում է նշյալ ի րա վուն քի ի րաց ման հնա րա -
վո րու թյան կորս տի:

Այս պես՝ վե րո հիշ յալ ի րա վա նոր մով ամ -
րագր ված ի րա վուն քի ի րաց ման հնա րա վո րու -
թյու նը պայ մա նա վոր ված է մի շարք գոր ծոն նե -
րով:

Վե րոգր յալ ի րա վա նոր մի տրա մա բա նու -
թյու նից բխում է, որ դրա նով փաս տա բան նե -
րին տրվող ի րա վուն քը հնա րա վոր է ի րա գոր -

ծել բա ցա ռա պես ի րա վա բա նա կան օգ նու թյուն
ցույց տա լու նպա տա կով, ո րը պայ մա նա վոր -
ված է վեր ջին նե րիս տվյալ ի րա վա հա րա բե րու -
թյուն նե րում ի րա վուն քի հա տուկ սուբ յեկտ հան -
դի սա նա լու հան գա ման քով:

Հատ կան շա կան է, որ հա տուկ սուբ յեկ տի,
որ պես այդ պի սին հան դի սա նա լու կար գա վի -
ճա կի կարևո րա գույն տարր է հան դի սա նում
այլ ան ձանց ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան
նպա տա կի առ կա յու թյու նը: 

Այ սինքն, ե թե փաս տա բանն օգտ վե լով իր
օ րենսդ րո րեն նա խա տես ված ի րա վուն քից որևէ
վար չա կան մարմ նից պա հան ջում է ներ կա յաց -
նել ո րո շա կի նյու թեր կամ տե ղե կատ վու թյուն,
ա պա միևնույն ժա մա նակ կաշ կանդ ված լի նե -
լով իր որ պես հա տուկ սուբ յեկտ հան դես գա լու
օ րենսդ րա կան պա հան ջով չի կա րող կա մա յա -
կան գոր ծել և սուբ յեկ տիվ ի րա վուն քի չա րա -
շահ մամբ ստա նալ ի րեն անհ րա ժեշտ նյու թե -
րը, ա սել է թե չի կա րող օ րենսդ րա կան այս ամ -
րագ րումն օգ տա գոր ծել իր են թադր յալ ի րա -
վունք նե րը պաշտ պա նու թյան նպա տա կով, քա -
նի որ հիշ յալ ի րա վա նոր մը հստակ պա րու նա -
կում է «ի րա վա բա նա կան օգ նու թյուն ցույց տա -
լու հա մար» ամ րագ րու մը, ո րի տրա մա բա նու -
թյու նը կա յա նում է այ լոց ի րա վունք նե րի պաշտ -
պա նու թյան մեջ 

Որ պես օ րի նակ, կա րե լի է դի տար կել մի ի -
րա վի ճակ, երբ քա ղա քա ցին, որն ու նի փաս -
տա բա նա կան գոր ծու նեու թյան ար տո նա գիր,
անձ նա կան գոր ծով դի մում է վար չա կան մար -
մին և խնդ րում ի րեն տրա մադ րել իր հետ առն -
վող նյու թե րը (օ րի նակ, վար չա կան մարմ նին
պատ կա նող տե սան կա րա հա նող սար քե րի մի -
ջո ցով ֆիքս ված փաս տա բա նի տրանս պոր տա -
յին մի ջո ցից կա տար ված հափշ տա կու թյան դեպ -
քը, կամ իր տրանս պոր տա յին մի ջո ցի վթա րը
ֆիք սած տե սագ րու թյու նը): 

Վե րոգր յա լի լույ սի ներ քո տրա մա բա նա -
կան է, որ այ լոց ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու -
թյան նպա տա կի հիմ նա վոր ման բե ռը ըստ էու -
թյան պատ կա նում է հենց փաս տա բա նին, իսկ
դրա չհիմ նա վոր ման արդ յուն քում հնա րա վոր
բա ցա սա կան հետևանք նե րի վրա հաս նե լու ռիս -
կը կրում է հենց ին քը, որ պի սի հան գա ման քով
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պայ մա նա վոր ված, որ պես ի րա վա կան հետևանք
չփա րատ ված կաս կած նե րը մեկ նա բան վում են
ի վնաս ի րեն:

Ա վե լին՝ նշյա լի հա մա տեքս տում, մեր կար -
ծի քով, ի հայտ է գա լիս ևս մեկ ի րա վա կան
հիմ նա հարց, այն է՝ արդ յո՞ք փաս տա բանն այլ
ան ձի ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան նպա -
տա կով կա րող է հայ ցել նյու թեր ան կախ վեր -
ջի նիս կա մա հայ տու թյու նից, թե փաս տա բա նի
այդ ի րա վուն քից օգտ վե լու հնա րա վո րու թյամբ
օժտ վելnւն  ուղ ղա կի կա պի մեջ է ներ կա յաց վող
սուբ յեկ տի կա մա հայ տու թյու նից:

Վե րոգր յալ հիմ նախնդ րի ի րա վա կան լու -
ծու մը թեև չու նի օ րենսդ րա կան ամ րագ րում,
սա կայն պայ մա նա վոր ված է տնօ րի նա կա նու -
թյան սկզբուն քի տրա մա բա նու թյամբ, իսկ տնօ -
րին չա կա նու թյան սկզբուն քի էու թյու նը կա յա -
նում է նրա նում, որ պաշտ պա նու թյան ի րա -
վուն քի ի րա կա նա ցու մը հիմն ված է դիս պո զի -
տի վու թյան սկզբուն քի վրա, որն ան ձի` օ րեն -
քով տրված հնա րա վո րու թյունն է սե փա կան
հա յե ցո ղու թյամբ տնօ րի նե լու իր նյու թա կան ու
դա տա վա րա կան ի րա վունք նե րը և դրանց
պաշտ պա նու թյան ե ղա նակ նե րը, այ սինքն՝ անձն
ինքն է ո րո շում իր ի րա վունք նե րի, ա զա տու -
թյուն նե րի և օ րի նա կան շա հե րի պաշտ պա նու -
թյան հա մար դի մել, թե չդի մել փաս տա բա նին,
ի րա կա նաց նել, թե չի րա կա նաց նել իր պաշտ -
պա նու թյան ի րա վուն քը, ինք նու րույն ո րո շել
պա հանջ նե րի ա ռար կան, ծա վա լը, հիմ քը և
այլն։3

Այ սինքն, անձն է փաս տա բա նին օժ տում
իր ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան նպա տա -
կով այս կամ այն վար չա կան մար մին «Փաս -
տա բա նու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 18-րդ հոդ -
վա ծի 1-ին մա սի 3-րդ կե տի հիմ քով դի մե լու ի -
րա վա զո րու թյամբ, որ պի սի պայ ման նե րում հիշ -
յալ հան գա ման քի ա պա ցուց ման բե ռը ևս կ րում
է հար ցու մը կա տա րած փաս տա բա նը: Որ պես
այդ վի ճե լի փաս տը հիմ նա վո րող ա պա ցույց
կա րող է հան դես գալ ներ կա յաց վո ղի ա նու նից
փաս տա բա նին տրված լիա զո րա գի րը կամ իր
ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան խնդրանք-

գրու թյունն ուղղ ված փաս տա բա նին (օ րի նակ՝
հան րա յին պաշտ պա նի ինս տի տու տի առն չու -
թյամբ ան ձը դի մում է ներ կա յաց նում փաս տա -
բան նե րի պա լատ՝ խնդրե լով ի րեն անվ ճար ի -
րա վա բա նա կան օգ նու թյուն ցու ցա բե րել):

Հիշ յալ փաս տա կան հան գա ման քի ա պա -
ցուց ման գոր ծըն թա ցի անց նե լուց հե տո միայն
կա րող է քննարկ ման ա ռար կա դարձ վել հայց -
վող տե ղե կատ վու թյան կամ նյու թի տրա մադր -
ման թույ լատ րե լիու թյան հար ցը, մաս նա վո րա -
պես՝ ե թե հայց վող նյու թը կամ տե ղե կատ վու -
թյունն ի րե նում պա րու նա կում է օ րեն քով պահ -
պան վող գաղտ նիք պա րու նա կող տե ղե կատ -
վու թյուն, ա պա ՀՀ Սահ մա նադ րու թյամբ և «Անձ -
նա կան տվյալ նե րի պաշտ պա նու թյան մա սին»
օ րեն քով սահ ման ված անձ նա կան տվյալ նե րի
գաղտ նիու թյան ե րաշ խիք նե րից ել նե լով վեր ջի -
նիս պա հան ջը են թա կա է մերժ ման:4

Վե րոգր յալ չա փո րո շիչ նե րին հա մա պա -
տաս խան, և հիշ յալ ի րա վա կան վեր լու ծու թյուն -
նե րի հա յե ցա կար գի տրա մա բա նու թյան մեջ նե -
րառ վող դի մում նե րը, ո րոն ցով հայց վող թույ -
լատ րե լի նյութ կամ տե ղե կատ վու թյուն են թա -
կա են վար չա կան մարմ նի կող մից բա վա րար -
ման:

Այն դեպ քում, երբ վար չա կան մար մի նը
այս կամ այն պատ ճա ռով ո րո շում է կա յաց նում
մեր ժել փաս տա բա նի պա հան ջը, ա պա դրա
վե րա բեր յալ պետք է կա յաց նի գրա վոր վար չա -
կան ակտ, դրա նում նշե լով մերժ ման բո լոր
պատ ճառ նե րը, այն դեպ քում երբ վար չա կան
մար մի նը մեր ժում է դի մու մը, ա ռանց որևէ ի -
րա վա կան և փաս տա կան պատ ճա ռա բան վա -
ծու թյան, ա պա հիշ յալ վար չա կան ակ տը չի պա -
րու նա կի ի րա վա կան ո րո շա կիու թյան և հիմ -
նա վոր վա ծու թյան սկզբունք նե րի չա փո րո շիչ նե -
րին, այ սինքն կա յաց ված կհա մար վի նյու թա -
կան ի րա վուն քի կոպ տա գույն խախտ մամբ, ին -
չը կհան գեց նի հիշ յալ վար չա կան ակ տի ոչ ի -
րա վա չափ լի նե լուն:

Միա ժա մա նակ, քննարկ ման ա ռար կա
դարձ նե լով «օ րեն քով պահ պան վող գաղտ նիք»
եզ րույ թը, կա րե լի է փաս տել, որ նշյալ ի րա վա -
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կան կա տե գո րիա յի ներ քո կա րե լի է հաս կա -
նալ թե՛ օ րեն քով ուղ ղա կիո րեն ամ րագ րում ստա -
ցած դեպ քե րը, երբ ար գել վում է կոնկ րետ տե -
ղե կատ վու թյուն փո խան ցում (որ պես օ րի նակ,
կամ ա ռանց ի րա վա կան հիմ քի այ լոց անձ նա -
կան տվյալ նե րի հա վա քագ րու մը և մշա կու մը,
կամ բան կա յին գաղտ նիք հան դի սա ցող տե ղե -
կատ վու թյան տա րա ծու մը, կամ հե տաքն նա -
կան գաղտ նիք հան դի սա ցող տե ղե կատ վու թյան
կամ նյու թի տա րա ծու մը), թե՛ այն դեպ քե րը, ո -
րոնց պա րա գա յում առ կա չէ օ րենսդ րա կան
հստակ ամ րագ րում, սա կայն պա հանջ վող նյու -
թե րի տա րա ծու մը ա ներկ բա կվնա սի պե տու -
թյան անվ տան գու թյա նը, ինչ պես նաև պե տա -
կան գե րա կա շա հին: 

Պե տա կան մար մին նե րի կող մից տե ղե -
կատ վու թյան կամ հայց վող նյու թի տրա մադր -
ման մերժ ման վե րա բեր յալ իր դիր քո րո շումն է
ներ կա յաց րել ՀՀ վճռա բեկ դա տա րանն իր
30.11.2006 թվա կա նին թիվ 3-2316(ՎԴ) քա ղա -
քա ցիա կան գոր ծով կա յաց ված նա խա դե պա -
յին ո րոշ մամբ: Ի մաս նա վո րի, ՀՀ վճռա բեկ
դա տա րա նը փաս տել է հետևյա լը. մեր ժե լով
ան ձին տե ղե կատ վու թյան տրա մադ րու մը
խախտ վում է նրա տե ղե կատ վու թյուն ստա նա -
լու ի րա վուն քը, ո րը ե րաշ խա վոր ված է ՀՀ Սահ -
մա նադ րու թյամբ, «Տե ղե կատ վու թյան ա զա տու -
թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քով և «Փաս տա բա նու -
թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քով։

Այն դեպ քում, երբ պա հանջ վող տե ղե կատ -
վու թյու նը կամ նյու թը անհ րա ժեշտ է այլ ան ձի
ի րա վունք նե րի և օ րի նա կան շա հե րի պաշտ -
պա նու թյան հա մար, ա պա վար չա կան մարմ նի
կող մից այդ տե ղե կատ վու թյան կամ նյու թի
չտրա մադ րու մով խախտ վում են ոչ միայն ան -
ձի տե ղե կատ վու թյուն ստա նա լու ի րա վունքն,
այլ նաև դա տա կան և պե տա կան մար մին նե րի
առջև արդ յու նա վետ պաշտ պա նու թյան մի ջո ցի
ի րա վուն քը։

ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նը հստակ ար ձա -
նագ րել է, որ. «Փաս տա բա նու թյան մա սին» ՀՀ
օ րեն քի 5-րդ հոդ վա ծի հա մա ձայն՝ փաս տա բա -
նա կան գոր ծու նեու թյունն ի րա վա պաշտ պան
գոր ծու նեու թյան տե սակ է, որն ուղղ ված է ի րա -
վա բա նա կան օգ նու թյուն ստա ցո ղի հե տապն -

դած շա հե րի ի րա կա նաց մա նը՝ օ րեն քով չար -
գել ված մի ջոց նե րով և ե ղա նակ նե րով։ (…)

Վե րը նշված նոր մե րի պա հանջ նե րը հաշ -
վի առ նե լով, Վճ ռա բեկ դա տա րա նը գտնում է,
որ փաս տա բա նը պե տա կան և տե ղա կան ինք -
նա կա ռա վար ման մար մին նե րից կամ կազ մա -
կեր պու թյուն նե րից կա րող է փաս տաթղ թեր պա -
հան ջել և ս տա նալ ոչ միայն կոնկ րետ գոր ծով
որ պես ներ կա յա ցու ցիչ կամ պաշտ պան հան -
դես գա լու ժա մա նակ, այլ նաև օ րեն քով չար -
գել ված ցան կա ցած այլ ձևով ի րա վա բա նա կան
օգ նու թյուն ցույց տա լու ըն թաց քում։»:5

Ամ փո փե լով վե րոգր յալ ի րա վա կան վեր լու -
ծու թյուն նե րը հան գում ենք հետևյա լին.

«Փաս տա բա նու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի
18-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 3-րդ կե տի հիմ քով
վար չա կան մարմ նին դի մե լու կա պակ ցու թյամբ
վար չա կան մարմ նի կող մից փաս տա բա նի դի -
մում-պա հան ջը են թա կա է բա վա րար ման կամ
մերժ ման հետևյալ հար ցե րի հա ջոր դա կան պար -
զու մից հե տո: Ընդ ո րում, յու րա քանչ յուր հա -
ջորդ հար ցադ րու մը պարզ վում է, ե թե նա խորդ
հար ցի պարզ մամբ ար ձա նագր վել է, որ առն -
վազն այդ մա սով հար ցու մը հա մա պա տաս խա -
նում է օ րենսդ րա կան ամ րագր մամբ պայ մա -
նին:

Քայլ ա ռա ջին՝ վար չա կան մար մի նը պետք
է պար զի, արդ յո՞ք ան ձը, ով դի մել է վար չա կան
մար մին «Փաս տա բա նու թյան մա սին» ՀՀ օ -
րեն քի 18-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 3-րդ կե տի
հիմ քով, հան դի սա նում է այդ ի րա վա կան դրույ -
թով նա խա տես ված չա փա նիշ նե րին հա մա պա -
տաս խա նող հա տուկ սուբ յեկտ, թե ոչ:

Քայլ երկ րորդ՝ վար չա կան մար մի նը պետք
է պար զի, արդ յո՞ք ան ձը, ում ի րա վունք նե րի
պաշտ պա նու թյան նպա տա կով փաս տա բա նը
դի մել է վար չա կան մար մին, օ րենսդ րու թյամբ
ի րեն տրված տնօ րին չա կա նու թյան սկզբուն քի
հա յե ցա կար գով պայ մա նա վոր ված՝ հա մա ձայն
է իր ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան այդ ե -
ղա նա կին, թե ոչ:

Քայլ եր րորդ՝ վար չա կան մար մի նը պետք
է պար զի, արդ յո՞ք փաս տա բա նի կող մից որևէ
ան ձի կամ ան ձանց շրջա նա կի ի րա վունք նե րի
պաշտ պա նու թյան նպա տա կով հայց վող տե ղե -
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5 Տե՛ս ՀՀ վճռաբեկ դատարանի 30.11.2006 թվականին թիվ 3-2316(ՎԴ) քաղաքացիական գործով կայացված
նախադեպային որոշումը:
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կատ վու թյան կամ նյու թի տրա մադ րումն ար -
գել ված է օ րեն քով, թե ոչ: Այ սինք՝ վար չա կան
մարմ նի վրա դրված է պար տա վո րու թյուն պար -
զե լու, արդ յո՞ք պա հանջ վող տե ղե կատ վու թյան
կամ նյու թի տրա մադ րու մը ոտ նա հա րում է այ -
լոց ի րա վունք նե րը և օ րի նա կան շա հե րը, թե
ոչ, ինչ պես նաև արդ յո՞ք պա հանջ վող տե ղե -
կատ վու թյան կամ նյու թի տրա մադ րու մը կվնա -
սի հան րա յին և պե տա կան շա հին:

Ի րա վի ճակն ա վե լի պար զեց ված է այն դեպ -
քե րի հա մար, երբ տե ղե կատ վու թյու նը կամ նյու -
թը հայց վում է ոչ թե «Փաս տա բա նու թյան մա -
սին» ՀՀ օ րեն քի 18-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 3-

րդ կե տի հիմ քով, այլ «Տե ղե կատ վու թյան ա զա -
տու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 6-րդ հոդ վա ծի
հիմ քով, քա նի որ տվյալ նոր մը չի պա հան ջում
հա տուկ սուբ յեկ տի և այ լոց ի րա վունք նե րի
պաշտ պա նու թյան նպա տա կի պար տա դիր առ -
կա յու թյուն: Միևնույն ժա մա նակ, նշյալ հիմ քով
տե ղե կատ վու թյան կամ նյու թի ստա նա լու գոր -
ծըն թա ցը կաշ կանդ ված է մար դու ի րա վունք նե -
րի և պե տա կան գե րա կա շա հի պահ պան ման
անհ րա ժեշ տու թյամբ, որ պի սի պայ ման նե րում
հիշ յալ ի րա վուն քի ի րաց ման հնա րա վո րու թյու -
նը ևս բա ցար ձակ չէ և կա րող է են թարկ վել
տրա մա բա նա կան սահ մա նա փակ ման:

Օ
Ր

Ի
Ն

Ա
Կ

Ա
Ն

Ո
Ւ

Թ
Յ

Ո
Ւ

Ն
  №

1
2

4
  2

0
2

1



Институт судебных доказательств и дока-
зывания - один из центральных институтов
гражданского процесса и всякого судебного
процесса в целом. Именно процесс доказыва-
ния составляет сердцевину всякого судебного
процесса, ведь только с помощью доказа-
тельств суд получает знание о фактах, имеющих
значение для разрешения дела. Сведущие лица,
обладая специальными знаниями вносят суще-
ственный вклад в деятельность суда, которая
направлена на установление фактических об-
стоятельств рассматриваемых дел.

В общем понимании знание представляет
собой «продукт общественной, материальной
и духовной деятельности людей; идеальное вы-
ражение в знаковой форме объективных свойств
и связей мира, природного и человеческого»[1].

В соответствии с Конституцией РА право-
судие осуществляется только судом. Действу-
ющим законодательством на суды возлагается
обязанность правильно разрешать дела, воз-
никающие из гражданских, трудовых, семейных,
административных и иных правоотношений, в
пределах своей компетенции.

В зависимости от концепции доказательств,
проводимой национальным законодательством
того или иного государства, складывается его
концепция правосудия. Зная, какими парамет-
рами обладает доказательственная система го-
сударства, можно судить и о качественных ха-
рактеристиках его судебной системы[2]. 

Гражданский процессуальный кодекс РА
(далее ГПК РА) и Административный про-
цессуальный кодекс РА (далее АПК РА) опери-
руют понятием «специальные знания».

В соответствии со ч.1 ст.86 действующего
ГПК РА, суд, в процессе судебного разбира-
тельства, по ходатайству сторон или же в случае,
предусмотренным законом, по своей инициативе,

назначает судебную экспертизу.
Правовое основание назначения судебной

экспертизы в гражданском процессе определе-
но законодательно в ст. 84 ГПК РА «Заключение
эксперта». В соответствии с ч.1 данной статьи,
заключение эксперта - это письменный документ,
относительно вопросов, возникающих в процессе
разбирательства дела, которые требуют специ-
альных знаний в области науки, техники, ис-
кусства, ремесла и в прочих сферах.

Необходимо отметить, что ст. 67 ГПК РА в
качестве самостоятельного вида доказательств
рассматривает показания специалиста. Согласно
ч.1 ст. 45 ГПК РА: специалистом является лицо,
обладающее теоретическими или практическими
знаниями, которое по инициативе лиц, уча-
ствующих в судопроизводстве, приглашается
на засидание суда, для дачи показаний по во-
просам, имеющим существенное значение для
данного дела, не проводя предварительных ис-
следований. В то же время, в ч.5 данной статьи
указано, что специалист вправе отказаться от
дачи показаний по тем вопросам, которые вне
пределах его специальный знаний.

АПК РА так же предусматривает возмож-
ность применения специальных знаний. В част-
ности, в ч. 1 ст. 37 АПК РА, посвященной на-
значению экспертизы, закреплено следующее:
суд, для разъяснения вопросов, возникающих
в процессе разбирательства дела, которые тре-
буют специальных знаний, по ходатайству сторон
или же по собственной инициативе назначает
судебную экспертизу, выполнение которой может
быть поручено либо специализированному экс-
пертному учреждению, либо эксперту.

Необходимо отметить, что пределы исполь-
зования специальных знаний определяются ис-
ходя из правил относимости и допустимости, а
так же достоверности доказательств, которые
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достаточны для понимания существа исследуе-
мого явления и формирования внутреннего
убеждения, вынесения правильного и обосно-
ванного решения, установлении истины по делу,
с учетом возможностей науки и техники отвечать
на выдвинутые вопросы, требующие специ-
альныы знания (специальные основания).

Итак, вышеизложенные статьи предусмат-
ривают возможность привлечения сведущих
лиц в судопроизводство для разъяснения во-
просов, которые требуют приминение спе-
циальных знаний, однако в процессуальном за-
конодательстве отсутствует само определение
специальных знаний.

От того, какой смысл вкладывать в понятие
«специальные знания», зависит субъектный со-
став участников, привлекаемых в гражданский
процесс, ведь в широком смысле данного по-
нятия, специальными знаниями могут предпо-
ложительно обладать и судьи, и истцы, и от-
ветчики, и прокуроры, эксперты и другие лица,
которые участвуют в гражданском процессе.

Попытаемся определить место и роль спе-
циальных знаний в жизни общества в целом.
Знания человеческого общества могут быть
житейскими, художественными и научными (эм-
пирические и теоретические). Иногда встречается
деление знаний общества на обыденные, фи-
лософские и научные знания[3].

Гносеология не выделяет особой категории
«специальные знания». Факт употребления за-
конодателем термина «специальные» обусловлен,
на наш взгляд, собственно правовым, приклад-
ным, процедурным аспектом существования и
использования накопленного человечеством
знания для целей правосудия. Не случайно,
Е.Г. Коваленко отмечает, что данное понятие
является отраслевым, юридическим, применяе-
мым для разграничения знаний различных спе-
циалистов, привлекаемых для содействия в ре-
шении определенных вопросов [4]. 

Указанная позиция была принята со стороны
большинства ученых. Причем, многие стали
противопоставлять специальные знания с об-
щеизвестными (обыденными) знаниями. По
этому поводу Е.В. Селина пишет: «Специальные
знания - это знания не общеизвестные, не об-
щедоступные, выходящие за рамки общеобра-

зовательной подготовки и житейского опыта».
Знания, применяемые судьей при рассмотрении
и разрешении гражданских дел, иных субъектов,
условно можно разделить на две составляющие:
обыденные знания и профессиональные знания
[5].

Д. А. Керимов приходит к выводу о целе-
сообразности в структуре правового сознания
вычленять три уровня сознания: обыденное,
непосредственное (эмоциональное), отра-
жающие правовые отношения людей в повсе-
дневной жизни; практическое, основанное на
опыте правового строительства; научное, свя-
занное с исследованием того круга явлений,
познание которых необходимо для решения
правовых проблем» [6].

Таким образом, представляется возможным
с определенной долей условности выделить
три уровня знания в социуме: обыденные зна-
ния; практические (профессиональные) знания;
научные (теоретические) знания.

По мнению А. А. Эйсмана, специальные
знания - это «знания не общеизвестные, не об-
щедоступные, не имеющие массового распро-
странения; короче, это знания, которыми рас-
полагает ограниченный круг специалистов, при-
чем, очевидно, что глубокие знания в области,
например, физики, являются в указанном смысле
специальными для биолога, и наоборот» [7].

В приведенном определении отмечен важ-
нейший признак специальных знаний, а именно
то, что они не являются общеизвестными. Од-
нако данное утверждение является отно-
сительным, поскольку соотношение специальных
знаний с общеизвестными по своей природе
изменчиво, поскольку зависит от уровня развития
общества и степени интегрированности научных
знаний в повседневную жизнь человека.

З. М. Соколовский заметил, что попытка
определить специальные знания путем их про-
тивопоставления общежитейским, общеизвест-
ным неудачна. В зависимости от обстоятельств
дела, квалификации лиц и иных факторов,
одни и те же знания могут быть отнесены либо
к специальным, либо к общеизвестным.

Поэтому, несмотря на объективно суще-
ствующий процесс - переход части специаль-
ных знаний в категорию общеизвестных, спе-
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циальные знания не утрачивают от этого своей
специфики и остаются такими в части, которая
не является общеизвестной «среднему» инди-
виду.

Таким образом, профессионализм, в отличие
от дилетантства, «непременно связывается с
наличием специальных знаний», имеющих проч-
ную научную основу [8].

Наиболее полно отражает суть специальных
знаний следующее определение: «Под специ-
альными знаниями в форме судебной экспертизы
следует понимать такую совокупность профес-
сиональных знаний, навыков и умений, которая
приобретена в результате специального обра-
зования или опыта работы, соответствует со-
временному уровню развития соответствующей
области науки, техники, искусства или ремесла
и является достаточной для проведения экс-
пертного исследования и дачи компетентного
заключения по интересующим суд вопросам
по конкретному делу»[9].

В. И. Шиканов отмечает, что из понятия
«специальные знания» исключаются общеиз-
вестные знания, а также познания в области
права [10].

В литературе дискуссионным является во-
прос о возможности проведения «правовой экс-
пертизы» в судопроизводствах в целом.

В. П. Зезьянов пишет: «Специальные знания
- это любые не правовые в своей основе знания,
используемые в процессе раскрытия, рассле-
дования и предупреждения преступлений, путем
привлечения по инициативе субъекта доказы-
вания соответствующих специалистов, на ос-
новании норм уголовно - процессуального
закона, и в связи с установлением необходимости
использования специальных знаний, которые
могут быть неизвестны широким общественным
массам» [11].

По мнению Е.Р. Российской, «... в настоящее
время судья, следователь, лицо, производящее
дознание, лицо, рассматривающее дело об ад-
министративном правонарушении, как правило,
обладают знаниями только в определенных от-
раслях права и не могут в необходимой степени
ориентироваться во всех тонкостях современного
обширного законодательства, которое к тому
же постоянно изменяется и развивается» [12].

Отметим также, что в связи с реформиро-
ванием законодательства о судоустройстве, да
и фактически, на практике, имеет место опре-
деленного рода специализация судей. Важным
представляется только определить цель и гра-
ницы специализации. В частности, В. Яковлев
отметил: «Нам надо делать решительные шаги
по углублению специализации судей... Без спе-
циализации у нас ничего не получится» [13].

В то же время специализация судов и
судей не должна послужить основанием к ума-
лению роли сведущих лиц в гражданском судо-
производстве.

Необходимо отметить, что вопрос о воз-
можности проведения «правовой экспертизы»
в гражданском процессе является дискуссион-
ным, однако вопрос об участии специалиста
(как процессуальной фигуры) в области какой-
либо отрасли права не может быть отнесен к
разряду таковых.

Возможность приминения специальных зна-
ний по правовым вопросам подтверждается ст.
1255 ГК РА: в целях установления существования
и содержания норм иностранного права, суд
может обратиться в установленном порядке к
компетентным органам, находящимся в Рес-
публики Армении и за границей за содействием
либо привлечь специалистов.

Вышеизложенная норма предоставляет воз-
можность привлечения к делу специалистов,
для выясненя определенных правовых вопро-
сов.

Лукьянова И.Н. считает возможным как
экспертизу по правовым вопросам, так и участие
специалиста. Она предлагает следующий кри-
терий, отграничивающий экспертизу по право-
вым вопросам от заключения специалиста по
правовым вопросам: специалист не должен ре-
шать вопрос о применимости конкретной нормы
права к рассматриваемому делу или о том,
каким образом эта норма должна применяться
в данном случае [13]. В вышеизложенной статье
речь идет именно об установлении содержания
норм иностранного права, и соответственно
специалистом не решается вопрос о примени-
мости конкретной нормы права к рассматри-
ваемому делу.

Итак, проведенный анализ свидетельствует
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о том, что специальные знания представляют
собой разновидность профессиональных
знаний, причем, как правило, в их основе - ме-
тоды, приемы научного познания мира. При
«несложных» делах бывает достаточно профес-
сиональных знаний, не выходящих за рамки
повседневной практической деятельности, в
иных случаях - могут потребоваться глубокие
научные знания (являющиеся для отдельных
лиц профессиональными знаниями). Наука все
больше проникает в повседневную деятельность
(включая отправление правосудия), а повсе-
дневная жизнь (практика) ставит вопросы, тре-
бующие научного осмысления с целью после-
дующего разрешения.

Суду с целью установления истины по делу
часто бывает необходимо приминение специ-
альных знаний.

Обобщая вышеизложенное, считаем воз-
можным выделить следующие признаки, кото-
рые характеризуют специальные знания. Итак,
специальные знания не являются обще-
известными, приобретаются в процессе теоре-
тической и практической подготовки к кон-
кретной деятельности; имеют научную основу;
вовлекаются в процесс в установленном законом
порядке и при наличии у суда потребности в
таких знаниях; обеспечивают вынесение закон-
ного и обоснованного акта судебной власти;
используются в предусмотренных процессуаль-
ным законодательством формах.

Лица, обладающие данными знаниями, бу-
дут являться сведущими лицами в какой-либо
области, которые могут именоваться по-разному:
«специалисты»; «эксперты»; «сведущие лица».

Необходимо отметить, что ст.30 и ст. 31
ГПК РА посвящены участникам судопроизводства
и субъектному составу лиц, участвующих в деле.

Согласно ст. 30 ГПК РА «Участники судо-
производства», участниками гражданского су-
допроизводства являются: 

1. лица, участвующие в деле и их предста-
вители,

2. свидетель,
3. эксперт,

4. специалист,
5. переводчик,
6. уполномоченные лица и органы, в по-

рядке предусмотренном законом.
Ст. 31 ГПК РА посвящена составу лиц, уча-

ствующих в деле: 
1. стороны,
2. третьи лица,
3. заявители и лица, заинтересованные с

исходе расмотрения заявления, в отно-
шениии дел, предусмотренных настоя-
щим кодексом.

Как следует из вышеуказанных статей, про-
цессуальное законодательство четко разгра-
ничивает круг лиц участвующих в деле (в состав
которых лица, обладающие специальными по-
знаниями не входят), от состава участников су-
допроизводства.

Итак, исходя из вышеизложенного, прини-
мая во внимание тот факт, что процессуальное
законодательство оперирует таким понятием
как специальных знания, однако на законода-
тельном уровне отсутствует данное определение,
на основании изложенного, можно дать сле-
дующее авторское определение специальных
знаний. Итак, специальные знания в судопроиз-
водстве - это не являющиеся общеизвестными,
профессиональные знания, за исключением
профессиональных знаний субъектов доказы-
вания (судья, стороны спорного правоотноше-
ния, третьи лица), которые соответствует со-
временному уровню развития соответствующей
сферы, и которые используются в установленном
законом порядке при рассмотрении и разреше-
нии дел с целью вынесения законного и обосно-
ванного акта судебной власти.

Вышеизложенное позволяет дать также
определение сведущих лиц в судебном процессе
- это компетентные, незаинтересованные в ис-
ходе дела и не являющиеся участвующими в
деле лица, которые обладают специальными
знаниями и навыками, привлекаемые в уста-
новленном законом порядке в судебный процесс
с целью содействия в разрешении дела и вы-
полнения отдельных процессуальных действий. Օ
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Զին վո րա կան հան ցա վո րու թյան կանխ -
մանն ուղղ ված կարևոր ուղ ղու թյուն նե րից է,
այս պես կոչ ված, ան հա տա կան պրո ֆի լակ տի -
կան, այ սինքն նպա տա կաուղղ ված աշ խա տանք -
նե րի ի րա կա նա ցումն այն կոնկ րետ ան ձանց
հետ, ո րոնց վար քա գի ծը կամ ան ձը բնու թագ -
րող ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը վկա յում են
հե տա գա յում նրանց կող մից հան ցանք կա տա -
րե լու հնա րա վո րու թյան մա սին1:

Զին ծա ռա յող նե րի փոխ հա րա բե րու թյուն նե -
րի ո լոր տում հան ցա վո րու թյան հետ պայ քա րի
մի ջոց նե րի հա մա կար գը, հիմ նա կա նում, բաղ -
կա ցած է եր կու հիմ նա կան խմբե րից, ո րոն ցից
մե կը տվյալ տե սա կի հան ցա գոր ծու թյուն նե րի
սո ցիա լա կան կան խար գել ման ընդ հա նուր մի -
ջոց ներ, մյու սը սո ցիա լա կան կան խար գել ման
հա տուկ քրեա գի տա կան մի ջոց ներն են, քան զի
հան ցա գոր ծու թյան կան խար գե լու մը են թադ -
րում է հա մա պա տաս խան ազ դե ցու թյուն հան -
ցա վո րու թյուն ծնող պատ ճառ նե րի և պայ ման -
նե րի վրա: Քրեա գի տու թյան մեջ այդ պատ -
ճառ նե րի ա ռու մով ըն կալ վում են բա ցա սա կան
(քրեա ծին) ան հա տա կան հատ կու թյուն նե րի հա -
մա խում բը, ո րոնք ի րենք ի րենց (վար քագ ծա յին
հա կա հա սա րա կա կան դրույթ նե րի առ կա յու -
թյան դեպ քում) կամ ար տա քին քրեա ծին ի րա -
վի ճակ նե րի (հա կա հա սա րա կա կան ի րա վի ճա -
կա յին դրույթ նե րի առ կա յու թյան դեպ քում) հետ
հա մա գոր ծակ ցու թյան մեջ ստեղ ծում են ո րո -
շա կի քրեա կան տե սա կի հան ցա գործ վար քագ -
ծի դե տեր մի նաց ման ի րա կան հնա րա վո րու -
թյուն ներ:

Հ րա մա նա տա րը (ղե կա վա րը) պար տա վոր

է են թա կա նե րի նկատ մամբ ցու ցա բե րել նրբազ -
գա ցու թյուն և ու շադ րու թյուն, փոխ հա րա բե րու -
թյուն նե րում չթույ լատ րի ան տակ տու թյուն, կոպ -
տու թյուն, հա մակ ցի բարձր պա հանջ կո տու -
թյու նը և սկզ բուն քայ նու թյու նը ան հա տա կան
ար ժա նա պատ վու թյան հար գան քի հետ, հստակ
գի տե նա սե փա կան ծա ռա յո ղա կան գոր ծու -
նեու թյա նը վե րա բեր վող օ րենք նե րը, զին վո -
րա կան օ րենսդ րու թյու նը, գոր ծի դրանց հետ
խիստ հա մա պա տաս խա նու թյամբ և են թա կա -
նե րից պա հան ջի դրանց պահ պա նու թյուն: Կա -
նո նագր քա յին պա հանջ նե րում ա ռա վել ար տա -
հայտ վում է ի րա վա կան տար րը, ինչն էլ վեր -
ջին նե րիս չի զրկում բա րո յա կան ի մաս տից2:
Այդ իսկ պատ ճա ռով հրա մա նա տար նե րը (ղե -
կա վար նե րը) պետք է օժտ ված լի նեն ոչ միայն
մաս նա գի տա կան, այլ նաև բարձր բա րո յա -
կան հատ կա նիշ նե րով, ի րա վա կան և քա ղա -
քա կան բարձր մշա կույ թով: Քն նար կե լով ան -
հա տի վար քագ ծում բա րո յա կա նու թյան և ի -
րա վուն քի հա մա գոր ծակ ցու թյու նը, անհ րա ժեշտ
է նշել, որ բա րո յա կան ազ դե ցու թյու նը ա ռա վել
ազ դե ցիկ է, նուրբ և արդ յու նա վետ ի րա վա -
կան կար գա վո րում նե րից: Այս հան գա ման քը
անհ րա ժեշտ է հաշ վի առ նել ռազ մա կան բարձր
կար գա պա հու թյան ա ջակ ցու թյան հրա մա նա -
տար նե րի (ղե կա վար նե րի) մաս նա գի տա կան
գոր ծու նեու թյան մեջ: Այն պի սի զգա յուն օր գա -
նիզ մում, ինչ պես զին վո րա կան անձ նա կազմն
է, ցան կա ցած գոր ծի լու ծում նե րում ման րունք -
ներ չկան: Այս տեղ միահ յուս վում են ար դա րու -
թյու նը, ի րա վա չա փու թյու նը, ճշմար տու թյու նը
և օ րի նա կա նու թյու նը3: Ա ռանց մար դու, նրա
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3 Տե՛ս Гилинский Я. И. Криминология. СПб., Питер, 2002, էջ 223-224:
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ի րա վունք նե րի և օ րի նա կան շա հե րի նկատ -
մամբ հար գան քի և դաս տիա րա կու թյան, ի -
րա վա կան և քա ղա քա կան բարձր մշա կույ թի,
մաս նա գի տա կան է թի կա յի նոր մե րի նկատ -
մամբ խո րը հար գան քի, փո խա դարձ պա հան -
ջի բարդ է բա ցա ռել բա ցա սա կան երևույթ նե -
րը, իսկ հետևա բար, սո ցիա լա կան ար դա րու -
թյան սկզբունք նե րի խախ տում նե րը: Ըստ մեր
խո րը հա մոզ ման, զին վո րա կան անձ նա կազ -
մում նման բա ցա սա կան երևույթ նե րը քիչ կլի -
նեին, ե թե դրան ցում պատ շաճ կազ մա կերպ -
վեր դաս տիա րակ չա կան և ան հա տա կան- դաս -
տիա րակ չա կան աշ խա տանք նե րը: Ներ կա յումս
ըստ դաս տիա րակ չա կան աշ խա տանք նե րի
հրա մա նա տար նե րի տե ղա կալ նե րի պաշ տոն -
նե րում նշա նակ վում են ռազ մա կան բարձ րա -
գույն հրա մա նա տա րա կան ու սում նա կան հաս -
տա տու թյուն նե րի շրջա նա վարտ նե րը: Չու նե -
նա լով դաս տիա րակ չա կան աշ խա տանք նե րի
անց կաց ման փորձ և հմ տու թյուն ներ, նման
սպա-դաս տիա րակ նե րը, ինչ պես ի րենց հրա -
մա նա տար նե րը, դաս տիա րակ չա կան աշ խա -
տանք նե րը հան գեց նում են ըստ ռազ մա կան
կար գա պա հու թյան և ի րա վա կար գի ամ րապն -
դու մը, անձ նա կազ մի շար քում ի րա վա խախ -
տում նե րի կան խար գե լու մը ա պա հո վող «ծեծկռ -
տու քի», այլ ա նօ րի նա կան ե ղա նակ նե րի, միայն
ի րենց ա ռա ջադր ված նպա տակ նե րի ցան կա լի
արդ յունք նե րի ձեռք բեր ման հա մար: Ի րա վա -
խախ տում նե րի և հան ցա վո րու թյան կան խար -
գել ման մեջ մեծ օգ նու թյուն կա րող են ցու ցա -
բե րել ի րա վա գի տու թյան, ի րա վա բա նա կան և
ռազ մա կան հո գե բա նու թյան, սո ցիո լո գիա յի և
քա ղա քա գի տու թյան, քրեա գի տու թյան, ման -
կա վար ժու թյան և այլ ո լոր տու նե րում լավ պատ -
րաստ ված, մսա նա գետ նե րը: Բա նա կին անգ -
նա հա տե լի օգ նու թյուն են ցու ցա բե րում զին վո -
րա կան դա տա խազ նե րը, քննիչ նե րը, ով քեր
քննու թյան ըն թաց քում բա ցա հայ տում են ի -
րա վա խախ տում նե րի և հան ցա գոր ծու թյուն նե -
րի կա տար մա նը նպաս տող պատ ճառ նե րը և
պայ ման նե րը: Ըստ մեր տե սանկ յան, էա կան

կկրճատ վեր հան ցա վո րու թյու նը, ոչ կա նո նա -
գրքա յին հա րա բե րու թյուն նե րը, ե թե հրա մա -
նա տա րա կան կազ մը իր վար քագ ծով օ րի նակ
ծա ռա յեր ստո րա դաս նե րի հա մար՛ իր մաս նա -
գի տա կան գի տե լիք նե րով ու հմտու թյուն նե րով,
ինչ պես նաև բարձր բա րո յա հո գե բա նա կան
կեց ված քով: Միևնույն ժա մա նակ գո յու թյուն
ու նի ի րա կա նու թյան նաև հա կա ռակ կող մը՛
դա կա նո նագր քե րի և հաս տատ ված կա նոն -
նե րի, շփման և հա մա գոր ծակ ցու թյան տար -
րա կան նոր մե րի չպահ պա նումն է, ինչ պես նաև
սպա նե րի ան տար բե րու թյու նը, չե զոք վե րա -
բեր մուն քը, հա ճախ նաև զին վո րա կան կո լեկ -
տիվ նե րում առ կա բա ցա սա կան գոր ծըն թաց -
նե րին և ա վան դույթ նե րին ուղ ղա կի ա ջակ ցու -
թյու նը4:

Բա նա կում հան ցա գոր ծու թյուն նե րը՝ վտան -
գա վոր ա պա կա յու նաց նող գոր ծոն, ո րը բա ցա -
սա բար է ազ դում ոչ միայն բա նա կի, այլ նաև
ամ բողջ պե տու թյան վրա, քա նի որ ժա մա նա -
կա կից հայ կա կան պե տու թյան հա տուկ գոր -
ծա ռույթ հան դի սա նում է երկ րի պաշտ պա նու -
թյան ձևով գոր ծու նեու թյան հա տուկ տե սա կը:
Նման գոր ծա ռույ թը դաս վում է պե տա կան գոր -
ծու նեու թյան հա տուկ ձևե րին:

Քրեա գի տա կան հե տա զո տու թյուն նե րը5

հաս տա տում են, որ հան ցա գոր ծու թյուն կա -
տա րած ան ձը ըստ սե փա կան ան հա տա կան
հատ կա նիշ նե րի տար բեր վում է օ րի նա պահ քա -
ղա քա ցուց ներ քին բա րո յա հո գե բա նա կան ո -
լոր տի ձևա խեղ մամբ: Եվ երբ նման մար դու
մոտ բա րո յա կան և ար ժե քա յին ո րակ նե րի հի -
պերտ րո ֆիան ձեռք է բե րում կա յուն բա ցա սա -
կան ուղղ վա ծու թյուն, մենք խո սում ենք հա կա -
հա սա րա կա կան դրույ թի առ կա յու թյան վե րա -
բեր յալ:

Յու. Մ. Ան տոն յա նը սահ մա նում է ան հա -
տի հա կա հա սա րա կա կան դրույ թը որ պես սե -
փա կան հա յացք նե րին, պա հանջ նե րին և շա -
հե րին հա մա պա տաս խան հա սա րա կա կան շա -
հե րին դեմ գոր ծե լու պատ րաս տա կա նու թյուն6:
Հա ման ման տե սանկ յուն ու նեն բազ մա թիվ գիտ -
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6 Տե՛ս Ю. М. Антонян. Роль конкретной жизненной ситуации в совершении преступлений. Академия МВД. СССР. М.
1973, էջ 42:



նա կան ներ7: Հա կա հա սա րա կա կան դրույթ նե -
րի ձևա վոր ման վրա ազ դում են տար բեր գոր -
ծոն ներ, սո ցիալ-տնտե սա կան, քա ղա քա կան,
գա ղա փա րա խո սա կան, ի րա վա կան բնույ թի,
հա սա րա կու թյան սո ցիա լա կան կա ռուց ված քը,
ինչ պես նաև քա ղա քա ցի նե րի նյու թա կան ա -
պա հո վա ծու թյան մա կար դա կը: Մեր հա սա րա -
կու թյան կտրուկ շեր տա վո րու մը, քա ղա քա ցի -
նե րի ճնշող մե ծա մաս նու թյան կեն սա մա կար -
դա կի ան կու մը հան դի սա նում է հա կա հա սա -
րա կա կան դրույթ նե րի ձևա վոր ման, հան ցա -
գոր ծու թյան կա տար ման սննդա րար մի ջա վայր:
Պետք չէ մտա ծել, գրում է ա կա դե մի կոս Վ. Ն.
Կուդր յավցևը, որ սո ցիա լա կան տար բե րու թյու -
նը հան գեց նում է նրան, որ բնակ չու թյան ո րոշ
խմբեր հան ցա գոր ծու թյուն ներ են կա տա րում,
իսկ մյուս նե րը դրա նից զերծ են: Նման տե -
սանկ յու նը կհան դի սա նար միա միտ և ս խա լա -
կան: Մարդ կանց վար քագ ծի վրա սո ցիա լա կան
տար բե րու թյուն նե րի ազ դե ցու թյու նը կա յա նում
է նրա նում, որ այդ տար բե րու թյուն ներն ար -
տա հայտ վում են պա հանջ նե րի, շա հե րի, վար -
քագ ծա յին նպա տակ նե րի և դր դա պատ ճառ նե -
րի ձևա վոր ման վրա8: Այդ իսկ պատ ճա ռով հա -
կա հա սա րա կա կան տե սանկ յուն նե րը, հա կում -
նե րը, սո վո րույթ նե րը սկսում են գոր ծել այն
դեպ քում, երբ առ կա են քրեա ծին ի րա վի ճակ -
ներ, ո րոնք էլ, որ պես կա նոն, հան դի սա նում են
պատ ճա ռա բա նող և ի րեն ցում պա րու նա կում
«դրդիչ» պա հեր: Կան խար գե լիչ մի ջո ցա ռում -
նե րի անց կաց ման ու ղիով նշված պա հե րի չե -
զո քա ցու մը կնվա զեց նի զին վո րա կան կո լեկ -
տիվ նե րում ի րա վա խախ տում նե րը, կկան խար -
գե լի ծանր հան ցա գոր ծու թյուն նե րի կա տա րու -
մը: Հան ցա վո րու թյան կան խար գել ման քրեա -
գի տա կան տե սու թյան մեջ կի րառ վում են «նա -
խա կան խում», «կան խար գե լում», «կան խում»
եզ րույթ ներն ըստ հան ցա գոր ծու թյա նը հա կադր -
ման բարդ հա մա կար գա կա ռուց ված քա յին գոր -
ծու նեու թյան նշման հա մար, ո րոնք ըստ Ի. Ի.

Ի վա նո վի ար դա րա ցի պնդման, հա մընկ նում
են ըստ ի մաս տա յին բո վան դա կու թյան և մաս -
նա գետ նե րի մե ծա մաս նու թյան կող մից կի րառ -
վում որ պես հո մա նիշ ներ9:

Մենք ևս կ հետևենք այդ տե սանկ յա նը:
Քրեա գի տա կան և ք րեա բա նա կան գրա կա նու -
թյան մեջ հե ղի նակ նե րի մե ծա մաս նու թյան կող -
մից պնդվում է, որ հան ցա վո րու թյան կան խար -
գե լու մը ի րա կա նաց վում է հետևյալ մե թոդ նե -
րով, 

ա) քրեաի րա վա կան,
բ) քրեա դա տա վա րա կան,
գ) քրեա կա տա րո ղա կան, 
դ) քրեա գի տա կան, 
ե) քրեա բա նա կան կան խար գել ման:
Նշ ված մե թոդ նե րը լիար ժեք կա րող են կի -

րառ վել նաև զին ծա ռա յու թյան կար գի դեմ ուղղ -
ված հան ցա գոր ծու թյուն նե րի կան խար գել ման
խնդրում:

Հան ցա վո րու թյան քրեա բա նա կան կան -
խար գե լումն ի րե նում նե րա ռում է ըստ տնտե -
սա կան, քա ղա քա կան, սո ցիա լա կան, ի րա վա -
կան և կա ռա վա րա կան- ղե կա վա րա կան բնույ -
թի մի ջո ցա ռում նե րի ի րա կա նաց ման գոր ծու -
նեու թյուն, ո րը կողմ նո րոշ ված է հան ցա վո րու -
թյան քրեա ծին գոր ծոն նե րի բա ցա հայտ մա նը և
շտկ մա նը: Զին վո րա կան հան ցա գոր ծու թյուն -
նե րի քրեա բա նա կան կան խար գել ման մեջ
կարևոր տեղ գրա վում են քրեա գի տա կան կան -
խա տե սում նե րը:

Քրեա գի տա կան կան խա տե սու մը հան ցա -
վո րու թյան ա պա գա վի ճա կի (մա կար դա կի, կա -
ռուց ված քի, դի նա մի կա յի) վե րա բեր յալ հնա րա -
վոր դա տո ղու թյուն ներ, դրա դե տեր մի նան տը
(պատ ճառ նե րի և պայ ման նե րի բնու թագ րու -
թյու նը) և ժա մա նա կի ո րո շա կի հատ վա ծում
կան խար գել ման հնա րա վո րու թյուն նե րը՛ նե րա -
ռե լով ա ռա ջարկ վող փո փո խու թյուն նե րի ո րա -
կա կան և քա նա կա կան գնա հա տա կան նե րը և
դրանց մո տա վոր ժամ կետ նե րի նշում նե րը: Հան -
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ցա վո րու թյան զար գա ցու մը կան խա տե սել խիստ
բարդ է10: Կան խա տե սու մը կա ռուց վում է վի -
ճա կագ րա կան ի րա վի ճա կում առ կա ե լա կե տա -
յին տվյալ նե րի հի ման վրա, այդ իսկ պատ ճա -
ռով հնա րա վոր չէ հաշ վա ռել բո լոր գոր ծոն նե -
րը, ո րոնք ազ դում են հան ցա վո րու թյան կա -
ռուց ված քի և դի նա մի կա յի վրա: Նման գոր -
ծոն նե րի թվին կա րե լի է դա սել.

 ի րա վա կան գոր ծո նը: Զին ծա ռա յող նե -
րը ի զո րու չեն կան խա տե սել օ րենսդ -
րա կան փո փո խու թյուն նե րը, այ սինքն
նույն ա րար քը ներ կա յումս կա րող է հան -
դի սա նալ ի րա վա խախ տում, իսկ վա ղը`
հան ցա գոր ծու թյուն,

 կան խար գե լիչ գոր ծոն: Հա սա րա կու -
թյունն ի դեմս պե տա կան մար մին նե րի
և հա սա րա կա կան կազ մա կեր պու թյուն -
նե րը մշտա կան պայ քար են մղում հան -
ցա վո րու թյան դեմ այս պայ քա րում կի -
րա ռե լով ի րա վա բա նա կան, կազ մա կերպ -
չա կան և դաս տիա րակ չա կան մի ջոց -
ներ: Այս պայ քա րի զար գա ցու մը նա -
խա պես կան խա տե սել հնա րա վոր չէ, ա -
ռա վել ևս  որ պե տա կան և հա սա րա կա -
կան կազ մա կեր պու թյուն նե րի կա ռուց -
վածք նե րին բնո րոշ է փո փո խա կա նու -
թյան բնույ թը,

 սո ցիա լա կան գոր ծո նը: Հան ցա վո րու -
թյան վրա ար տա ցոլ վում են հա սա րա -
կու թյան մեջ ըն թա ցող օբ յեկ տիվ սո -
ցիա լա կան գոր ծըն թաց նե րը: Կան խա -
տե սել և՛ այդ գոր ծըն թաց նե րը, և՛ արդ -
յունք նե րը, ո րոնց դրանք կա րող են հան -
գեց նել, ճշտու թյան բարձր աս տի ճա նով
բա վա կա նին բարդ է: Հատ կա պես, դա
վե րա բեր վում է ժա մա նա կա կից հա սա -
րա կա կան-քա ղա քա կան ի րա վի ճա կին,

 սուբ յեկ տիվ գոր ծոն: Չի կա րե լի մեր -
ժել ղե կա վա րի ազ դե ցու թյու նը, ընդ ո -
րում ա մե նա տար բեր մա կար դակ նե րի,
այն գոր ծըն թաց նե րի վրա, ո րոնք կապ -

ված են հան ցա վո րու թյան դեմ և այն
շրջա պա տող ֆո նա յին ազ դե ցու թյուն նե -
րի պայ քա րի հետ:

Քրեա գի տա կան կան խա տես ման ա ռան -
ձին խմբում անհ րա ժեշտ է ա ռանձ նաց նել ան -
հա տա կան հան ցա վոր վար քագ ծի կան խա -
տե սու մը11, ո րի տակ ըն կալ վում է այս կամ
այն կոնկ րետ ան ձի կող մից ա պա գա յում հան -
ցա գոր ծու թյան կա տար ման հա վա նա կա նու -
թյան սահ մա նու մը: Ան հա տա կան կան խա տե -
սու մը ստո րա բա ժան վում է հան ցա գոր ծու թյուն
կա տա րած ան ձանց հետ հան ցա գոր ծա յին վար -
քագ ծի և ա ռաջ նա յին հան ցա գործ վար քագ ծի
կան խա տե սու մը12: Անհ րա ժեշտ է ըն դու նել, որ
էա կան աս տի ճա նով ան հա տա կան կան խա տե -
սու մը սուբ յեկ տի վա յին է, քա նի որ կա ռուց վում
է մեկ ան ձի կար ծի քի հի ման վրա (կամ ան հա -
տի հետ ըստ գոր ծու նեու թյան տե սա կի կապ -
ված մարդ կանց անն շան թվի):

Մի ջանձ նա կան հա րա բե րու թյուն նե րի ո -
լոր տում ի րա վա խախ տում նե րի կան խա տե սու -
մը սահ ման վում է ի րա վա խախ տում նե րի կոն -
տին գեն տի (զին ծա ռա յող նե րի) և կան խա տես -
ման օբ յեկ տի (կա յուն և մասշ տա բա յին սո ցիալ-
բա ցա սա կան քրեա կան երևույթ ներ, ինչն էլ իր
հեր թին են թադ րում է կան խա տես վող վար քագ -
ծի լայն և բազ մա զան սպեկ տոր՝ հան ցա գոր -
ծու թյու նից մինչև ի րա վա խախ տում ներ և տար -
բեր ֆո նա յին երևույթ ներ) ա ռանձ նա հատ կու -
թյամբ: Ինչ պես ցույց է տա լիս պրակ տի կան,
կան խա տե սու մա յին գնա հա տա կան նե րի հա -
մար անհ րա ժեշտ է հաշ վի առ նել զին ծա ռա յող -
նե րի պա հանջ նե րը, շա հե րը և սո վո րույթ նե րը,
նրանց ուս ման, աշ խա տան քի, այլ մարդ կանց
նկատ մամբ վե րա բեր մուն քը, կեն ցա ղում վար -
քա գի ծը, բնա վո րու թյան գծե րը, տա րի քը, կրթու -
թյու նը, քա ղա քա ցիա կան մաս նա գի տու թյու նը,
դաս տիա րա կու թյան, կրթու թյան պայ ման նե րը,
բա նա կում վար քա գի ծը, ծա ռա յու թյան և զո րա -
մա սում դաս տիա րա կու թյան պայ ման նե րը, կոնկ -
րետ քրեա կան ի րա վի ճա կը:
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Անհ րա ժեշտ է նշել, քա նի որ կյան քի բա -
ցա սա կան երևույթ նե րի քրեա կան ազ դե ցու -
թյունն ի րա կա նա նում է ան հա տի բա ցա սա կան
սո ցիա լա կան և սո ցիալ- հո գե բա նա կան վար -
քագ ծա յին ակ տե րի ձևա վոր ման և ի րա կա նաց -
ման ու ղիով (հա կա սո ցիա լա կան տե սանկ յուն -
ներ, սո վո րույթ ներ, դրդա պատ ճառ ներ, բնա -
վո րու թյան գծեր և այլն), զին ծա ռա յող նե րի շար -
քում ի րա վա խախ տում նե րի կան խար գե լու մը
նե րա ռում է ըստ ան հա տի շտկման մի ջո ցա -
ռում ներ:

Ցան կա ցած ան հա տի ձևա վո րումն ի րա -
կա նաց վում է մար դու և կո լեկ տի վի վար քագ ծի
սո ցիա լա կան կար գա վոր ման պայ ման նե րում:
Ա ռանձ նա հա տուկ ռելևֆա յին դա ար տա հայտ -
վում է զին վո րա կան զո րա մա սե րում: Սո ցիա -
լա կան մի ջա վայ րը հան դի սա նում է այն ու ժը,
ո րի օգ նու թյամբ ի րա կա նաց վում է ինչ պես դրա -
կան, այն պես նաև բա ցա սա կան կողմ նո րո շում -
նե րով ան հա տի ձևա վո րու մը13:

Բա ցի վե րը թվարկ ված բո լոր գոր ծոն նե -
րից գո յու թյուն ու նի ևս մե կը, ա ռանց ո րի բա -
նա կի ար մա տա կան վե րա կա ռու ցու մը հնա րա -
վոր չէ. վե րա բեր մուն քը մարդ կա յին կյան քի
նկատ մամբ: Այդ իսկ պատ ճա ռով զո րա կո չի
չեղ յա լա կա նաց ման անպ տուղ ե րա զանք նե րի
փո խա րեն լավ է մտա ծել ըստ առ կա բա նա կի
բա րե լավ ման ի րա կան քայ լե րի վե րա բեր յալ:

Ա ռա ջի նը, անհ րա ժեշտ է «թա փան ցիկ»
դարձ նել բա նա կում ֆի նան սա կան գոր ծա ռույթ -
նե րի հա մա կար գը, քա նի որ ա ռանց դրա Զին -
ված ու ժե րում դրա մա կան մի ջոց նե րի հոս քը ա -
նի մաստ է: Գու մար նե րը սպառ վում են ան հայտ
ուղ ղու թյամբ, եր բեմն ուղ ղա կի թա լան վում ռազ -
մա կան չի նով նիկ նե րի և «բա րե փո խիչ նե րի»
կող մից: Երկ րոր դը, անհ րա ժեշտ է հնա րա վո -
րինս կրճա տել պար տա դիր զո րա կո չիկ նե րի
թի վը, իսկ ա զատ ված մի ջո ցերն ուղ ղել պայ մա -
նագ րա յին նե րի վճար մա նը և ժա մա նա կա կից
տեխ նի կա յի ու սպա ռա զի նու թյան գնմա նը:

Եր րոր դը, անհ րա ժեշտ է խստո րեն պայ -
քա րել նրանց դեմ, ով քեր բա նա կում ա նօ րի -
նու թյամբ են զբաղ վում, կհան դի սա նան շար -
քա յին զին ծա ռա յող ներ թե սպա ներ: Յու րա -

քանչ յուր զո րա նո ցին ա ռըն թեր պետք է ստեղծ -
վի հա տուկ ծա ռա յու թյուն, որ տեղ ա ռանց խո -
չըն դոտ նե րի կա րող են բո ղո քել ոչ կա նո նա -
գրքա յին փոխ հա րա բե րու թյուն նե րից տու ժող -
նե րը:

Զին ծա ռա յու թյան կար գի դեմ ուղղ ված հան -
ցա գոր ծու թյուն նե րի կան խար գել ման ա ռու մով
լուրջ ու շադ րու թյան է ար ժա նի Զին ված ու ժե րի
բա րե փո խու թյուն նե րի վե րա բեր յալ հար ցը, ո րի
տար րեր, ըստ մեր տե սանկ յան, պետք է դառ -
նան.

- տա րի քի ա վե լա ցու մը, ո րից ի րա կա նաց -
վում է զին ծա ռա յու թյան զո րա կո չը (19-
20 տա րե կան),

- մաս նա գի տա կան (պրո ֆե սիո նալ) բա -
նա կին ակ տիվ ան ցու մը,

- Զին ված ու ժե րի և զին ծա ռա յող նե րի ի -
րենց զբա ղեց րած պաշ տոն նե րին հա -
մա պա տաս խա նու թյամբ գոր ծառ նա կան
պար տա կա նու թյուն նե րի օ րենսդ րա կան
կար գա վո րու մը,

- սպա-դաս տիա րակ նե րի ինս տի տու տի
զար գա ցու մը,

- ա ռան ձին ստո րա բա ժան ման մա սում
ըստ ի րա վա կան ա պա հով ման հրա մա -
նա տա րի օգ նա կա նի պաշ տո նի նե րա -
ծու մը, ո րը կզբա ղեց ներ ի րա վա բա նա -
կան բարձ րա գույն կրթու թյամբ սպան:

Տվ յալ տար րը հնա րա վո րու թյուն կըն ձե ռեր
զո րա մա սի հրա ման նե րից ան կախ ի րա կա նաց -
նել ըստ հան ցա գոր ծու թյուն նե րի բա ցա հայտ -
ման աշ խա տանք նե րը, բա ցա ռել հան ցա գոր -
ծու թյուն նե րի և հատ կա պես զին ծա ռա յող նե րի
միջև փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի կա նո նագր քա -
յին կա նո նե րի խախտ ման թաքց ման ցան կա -
ցած դեպք:

Դի տարկ վող հան ցա գոր ծու թյուն նե րի բարձր
լա տեն տայ նու թյունն ու ղեկց վում է, ա մե նից ա -
ռաջ պա տա նե կա կան տա րի քի հո գե բա նա կան
ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րով14, կողմ նո րոշ ված
հա սա կա կից նե րի և ա ռա վել տա րի քա վոր նե րի
շրջա նում ինք նա հաս տատ մա նը, սե փա կան ան -
ձում այն պի սի հատ կու թյուն նե րի ձևա վոր մա -
նը, ինչ պես՝ կա յու նու թյու նը, ա րիու թյու նը, ձևա -
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վոր ված կյան քի պայ ման նե րը ինք նու րույն լու -
ծե լու ու նա կու թյուն նե րը, հոգևոր այն պի սի հատ -
կու թյուն նե րի հետ հարևա նա կից, ինչ պես սե -
փա կան գոր ծո ղու թյուն նե րի ճշտու թյան մեջ
անվս տա հու թյու նը, սե փա կան ան լիար ժե քու -
թյան տար բեր հա մա լիր նե րը, անն շան կեն սա -
փոր ձի արդ յուն քում ի րա վի ճա կի սկզբուն քա յին
գնա հատ ման ա նըն դու նա կու թյու նը, ան հա վա -
տու թյու նը (հա ճախ օբ յեկ տիվ պայ մա նա վոր -
ված) նրա նում, որ հրա մա նա տա րը, ան մի ջա -
կան ղե կա վա րը ու նակ չէ սահ մա նա զա տել նրան
զի նակց նե րի հետ հա րա բե րու թյուն նե րում ծա -
գող խնդիր նե րից:

Մի շարք դեպ քե րում, ընդ հար վում ենք տու -
ժո ղի կա յուն հա մոզ մուն քի հետ, որ «մատ նիչ»
մա կա նու նը նրա հա մար կհան դի սա նա ա ռա -
վել սար սա փե լի, քան կաս կած յա լի կող մից ի -
րեն պատ ճառ ված ա ռող ջա կան վնա սը:

Որ պես կա նոն, նման տե սա կի ի րա վա -
խախ տում նե րը հայտ նի են դառ նում հրա մա -
նա տա րու թյա նը և ի րա վա պահ մար մին նե րին
այն դեպ քե րում, երբ տու ժո ղին ա ռող ջա կան
վնաս է պատ ճառ վել, ին չը հնա րա վոր չէ թաքց -
նել կողմ նա կի ան ձան ցից, հատ կա պես բու -
ժաշ խա տող նե րից, տու ժո ղը ինքն է դա տաս -
տան տես նում իր վի րա վո րող նե րի հետ, ին չը,
որ պես կա նոն, ևս հան գեց նում է ծանր
հետևանք նե րի, քա նի որ դեպ քե րի մե ծա մաս -
նու թյու նում նման տե սա կի գոր ծո ղու թյուն նե րը
կա տար վում են ա ֆեկ տի վի ճա կում կամ անհ -
րա ժեշտ պաշտ պա նու թյան սահ ման նե րի գե -
րա զանց մամբ, տու ժո ղը կյան քը ա վար տում է
ինք նաս պա նու թյամբ կամ ինք նա կամ հե ռա -
նում զո րա նո ցից կամ ստո րա բա ժա նու մից, տու -
ժո ղը կա տա րում է ցու ցադ րա կան գոր ծո ղու -
թյուն ներ ո րոնց նպա տակ, որ պես կա նոն, հան -
դի սա նում է ա ռա վել բարձր կար գի հրա մա նա -
տա րու թյան կող մից սե փա կան ան ձի նկատ -
մամբ ու շադ րու թյան գրավ ման փոր ձե րը, ով -
քեր, ըստ նրա կար ծի քի, կա րող են ի րա կա -
նաց նել նրա այլ ստո րա բա ժա նում փո խան ցե -
լու խնդրան քը, սպա նե րը, են թաս պա նե րը, բու -
ժաշ խա տող նե րը տու ժո ղի մարմ նին ա ռա վոտ -
յան պլա նա յին մարմ նա կան և բժշ կա կան զննու -
թյուն նե րի ժա մա նակ հայտ նա բե րում են հար -
ված նե րի հետ քե րը, բաղ նի քում լո ղա նա լու ժա -
մա նակ, սպա նե րը, են թաս պա նե րը հին ծա ռա -
յող նե րին հայտ նա բե րում են հան ցա գոր ծու թյան

վայ րում, երբ վեր ջին ներս ծե ծում են ե րի տա -
սարդ զի նա կից նե րին:

Դրա հետ կապ ված ծա գում է ող ջա միտ
հարց. բա ցի ի րա վա բան մաս նա գե տից ո՞վ պետք
է ան մի ջա կան պաշտ պա նի զին ծա ռա յող նե րի
կյան քը, ա ռող ջու թյու նը, պա տիվն ու ար ժա նա -
պատ վու թյու նը: Իսկ ա ռայժմ ոչ կա նո նագր քա -
յին փոխ հա րա բե րու թյուն նե րի հետ հիմ նա կա -
նում պայ քա րում են ստո րա բա ժա նում նե րի և
զո րա մաս նե րի հրա մա նա տար նե րը, ում կյան -
քը եր բեմն ստի պում է ի րենց վա րույ թա յին ստո -
րա բա ժա նում նե րում շա հագր գիռ լի նել բա ցա -
սա կան երևույթ նե րի թաքց ման մեջ:

Անհ րա ժեշտ է հաշ վի առ նել, որ բո լոր աս -
տի ճան նե րի հրա մա նա տար նե րի և ղե կա վար -
նե րի, ինչ պես նաև ըստ դաս տիա րա կու թյան և
ի րա վա կան աշ խա տան քի տե ղա կալ նե րի գոր -
ծու նեու թյան մեջ ըստ կա նո նագր քա յին փոխ -
հա րա բե րու թյուն նե րի խախ տում նե րի բա ցա -
հայտ ման և կան խար գել ման հիմ նա կան ուղ -
ղու թյուն ե ղել, կա և կ լի նի զին ծա ռա յող նե րի
հետ աշ խա տան քը:

Ան հա տա կան աշ խա տան քի հիմ նա կան
ուղ ղու թյուն ներն են.

1. Ոչ կա նո նագր քա յին փոխ հա րա բե րու -
թյուն նե րի շրջա նակ նե րում ընդգրկ ված ան ձանց
ու սում նա սի րու թյուն և դաս տիա րա կու թյուն,
միևնույն ժա մա նակ.

- հաշ վի առ նել զին ծա ռա յող նե րի օ րի նա -
կան շա հե րը և պա հանջ նե րը, ինչ պես
նաև սո վո րույթ նե րը,

- լի նել կեն ցա ղում և ծա ռա յու թյան մեջ
նրա վար քագ ծի ի մա ցու թյու նում, գի տե -
նալ ծա ռա յու թյան, աշ խա տան քի, այլ
ան ձանց, սե փա կան ան ձի նկատ մամբ
զին ծա ռա յո ղի վե րա բեր մուն քը,

- գի տե նալ նախ քան զո րա կո չը զին ծա -
ռա յո ղի դաս տիա րա կու թյան պայ ման -
նե րը,

- ու նե նալ լիար ժեք տե ղե կու թյուն ներ նրա
ա ռող ջու թյան, նախ կի նում կրած հի վան -
դու թյուն նե րի, տրավ մա նե րի, ան ձի հո -
գե բա նու թյան վե րա բեր յալ,

- գի տե նալ վատ սո վո րույթ նե րի և հա -
կում նե րի վե րա բեր յալ:

2. Դրա հետ կապ ված անհ րա ժեշտ է պա -
տե հա ժամ բա ցա հայ տել ան ձանց, ո րոնց մոտ
ար տա հայտ վում է գրգռվա ծու թյուն, հու զա կան
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ու ժեղ բռնկում ներ, դեպ րե սա յին խո րը ար տա -
հայ տում ներ, սե փա կա կան ան ձով և շր ջա պա -
տող նե րով դժգո հու թյուն, զին ծա ռա յող նե րի շար -
քում ինք նա հաս տատ ման ձգտում նե րով:

Այս պի սով, հան ցա կազ մի ու սում նա սիր վող
քրեա կան աս պեկտն ի րե նից ներ կա յաց նում է
տվյալ տե սա կի ի րա վա խա խում նե րի պատ ճառ -
նե րի և պայ ման նե րի բա ցա հայտ մա նը, վեր լու -
ծու թյա նը և չե զո քաց մա նը կողմ նո րոշ ված գի -
տե լիք նե րի և (գործ նա կան մի ջոց նե րի բա վա -
կա նին բարդ հա մա լիր:

3. Զին ծա ռա յու թյան ժա մա նակ ի րա վա -
խախ տում նե րից տու ժո ղը, որ պես կա նոն, ըստ
զո րա կո չի զին ծա ռա յող, ըստ տա րի քի ա ռա վել
ե րի տա սարդ և ըստ զո րա կո չի ա ռա վել ուշ ժամ -
կետ նե րի, հան ցա գործ ոտնձ գու թյուն նե րի վե -
րա բեր յալ չհայ տա րա րող, նախ քան ծա ռա յու -
թյու նը ա պա գա նվաս տա ցում նե րին պատ րաստ
ան ձը (ա պա գա նվաս տա ցում նե րը ա վան դույթ
հա մա րող, ո րով պար տա վոր է անց նել յու րա -
քանչ յուր «ի րա կան» տղա մար դը), թույլ ֆի զի -
կա կան հա րա բե րու թյու նում և ոչ ֆի զի կա կան,
ոչ հո գե բա նա կան բեռ նում նե րին չնա խա պատ -
րաստ ված, բա նա կա յին պայ ման նե րին հար մա -
րեց ման փու լում գտնվող, ում մոտ բա ցա կա յում
է ի րա վա խախտ նե րին հա կադ րու թյան ցու ցա -
բեր ման ի րա կան հնա րա վո րու թյուն նե րը:

4. Տու ժող զին ծա ռա յող նե րին պայ մա նա -
կան կա րե լի է բա ժա նել թույլ և քիչ հար մար -
վող, կա մա կոր բնա վո րու թյամբ ան ձանց:

5. Ռազ մա կան ո րոշ հո գե բան նե րի15 և ի -
րա վա բան նե րի կող մից ա ռան ձաց վում է նաև
եր րորդ հա տուկ խում բը: Նրանց դաս վում են
ըստ զո րա կո չի զին ծա ռա յող նե րը, ով քեր ըստ
մի շարք պատ ճառ նե րի հեշ տու թյամբ վե րապ -
րել են զին ծա ռա յու թյան ա ռա ջին բար դու թյուն -
նե րը և բա նա կա յին «տա ռա պանք նե րի» հա -
մար ընդգրկ վել զի նա կից նե րի կող մից ե րի տա -
սարդ զին վոր նե րի «դաս տիա րա կու թյա նը»:

Զին վո րա կան հան ցա գոր ծու թյուն նե րի
քրեա կան կան խար գել ման կա ռուց ված քում էա -
կան, տեղ են զբա ղեց նում ի րա վա կան բնույ թի
մի ջոց նե րը: Զին ծա ռա յու թյան մա սին ի րա վա -
կան ակ տե րը պար տա վո րեց նում են ա մե նից
ա ռաջ զո րա մա սի հրա մա նա տար նե րին ձեռ -

նար կել ըստ հան ցա գոր ծու թյուն նե րի և ի րա -
դար ձու թյուն նե րի կան խար գել ման մի ջոց ներ,
հա րու ցել քրեա կան գոր ծեր: Այդ իսկ պատ ճա -
ռով հրա մա նա տա րը պետք է օժտ ված լի նի
քրեա կան ի րա վուն քի, քրեա գի տու թյան, քրեա -
կան դա տա վա րու թյան, վար չա կան, քա ղա քա -
ցիա կան և աշ խա տան քա յին ա ռու մով անհ րա -
ժեշտ գի տե լիք նե րով: Բո լոր մա կար դակ նե րի
սպա նե րի ի րա վա կան գի տե լիք նե րի ի մա ցու -
թյան վե րա բեր յալ գրա կա նու թյան մեջ բազ մա -
կի հարց է ա ռա ջադր վել: Բա վա կան չէ գի տե -
նալ ի րա վուն քի նոր մե րը, անհ րա ժեշտ է մշա -
կել սե փա կան են թա կա նե րի և սե փա կան ան -
ձում այդ նոր մե րի պա հանջ նե րի հարգ ման և
խիստ կա տար ման սո վո րույթ ներ: Ինչ պես հայտ -
նի է ի րա վուն քի նկատ մամբ հար գան քը ի րե -
նից ներ կա յաց նում է ի րա վուն քի նկատ մամբ
ան ձի վե րա բեր մուն քը բնու թագ րող ի րա վա գի -
տու թյան տարր: Ե թե հրա մա նա տա րը չի տի -
րա պե տում օ րենք նե րին, այս տեղ նաև հնա -
րամ տու թյու նը չի օգ նի: Անհ րա ժեշտ է զին ծա -
ռա յող նե րի ի րա վա կան պատ րաստ վա ծու թյան
պե տա կան ծրա գիր: Նման պատ րաստ վա ծու -
թյու նը պետք է անց կաց վի ու սում նա րան նե -
րում, ինս տի տուտ նե րում և ա կա դե միա նե րում:
Պետք է լի նի նաև բա զա յին պատ րաստ վա ծու -
թյուն:

Այս պի սով, պետք չէ կար ծել, որ կա նո -
նագր քա յին կա նոն նե րի խախտ ման մեջ պայ -
քա րում օ րենսդ րա կան հիմ քե րը բա վա րար չեն,
չնա յած անհ րա ժեշտ է նշել ըստ քննարկ վող
խնդրի, այդ թվում նաև քրեա կան օ րենսդ րու -
թյան թույլ կող մե րը: Ըստ մեր տե սանկ յան օ -
րենսդ րու թյան կան խար գե լիչ գոր ծա ռույ թը պետք
է կա ռուց վի կա տար վա ծի հա սա րա կա կան
վտան գա վո րու թյու նից, ա ռա ջա ցող հետևանք -
նե րից և ի րա վա խախ տող ան ձից կախ ված
քրեա կան և կար գա պա հա կան պա տաս խա -
նատ վու թյան դի ֆե րենց ման հի ման վրա:Դրա
հետ կապ ված նպա տա կա հար մար է հա մար -
վում Զին ված ու ժե րի կա նո նագր քա յին կա նոն -
նե րի խախտ ման հա մար պա տաս խա նատ վու -
թյան հա տուկ հոդ վա ծը, մանր խու լի գա նու թյան
հա մար վար չա կան պա տաս խա նատ վու թյան
հա ման մա նու թյամբ, ին չը հնա րա վո րու թյուն
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կտա ի րա վա խախ տին մե կու սաց նել, այլ ոչ են -
թար կել նրան քրեա կան պա տաս խա նատ վու -
թյան, ին չի արդ յունք կա րող է հան դի սա նալ
պայ մա նա կան դա տա պար տու մը: Մեր կար ծի -
քով, ե թե սպա նե րը, սկսած ցածր օ ղա կից, տի -
րա պե տեին անհ րա ժեշտ ի րա վա կան և ման -
կա վար ժա կան գի տե լիք նե րով, ա պա նրանք
կկա րո ղա նան դաս տիա րակ չա կան գոր ծըն թա -
ցի ըն թաց քում

զին ծա ռա յող նե րին նե րար կել բարձր բա -
րո յա կան հատ կա նիշ ներ, ի րա վուն քի և զին վո -
րա կան կա նո նագր քա յին հա րա բե րու թյուն նե -
րի նկատ մամբ հար գանք:

Կ րի մի նա լո գիա կան կան խար գե լու մը ամ -
փոփ վում է նրա նում, որ նա խաքն նու թյան գոր -
ծըն թա ցում հաս տա տե լով ըստ քրեա կան գոր -
ծի հան ցա գոր ծու թյան կա տար մա նը նպաս տող
հան գա մանք նե րը, քննի չը ի րա վա սու է հա մա -
պա տաս խան կազ մա կեր պու թյա նը կամ հա մա -
պա տաս խան պաշ տո նա տար ան ձին տրա մադ -
րել տե ղե կու թյուն ներ ըստ նշված հան գա մանք -
նե րի կամ օ րեն քի այլ խախ տում նե րի չե զո քաց -
ման մի ջոց նե րի ձեռ նարկ ման հա մար: Տվ յալ
տե ղե կու թյուն նե րը են թա կա են քննու թյան ըն -
դուն ման օր վա նից սկսած մեկ ամս վա ըն թաց -
քում ըն դուն ված մի ջոց նե րի վե րա բեր յալ պար -
տա դիր տե ղե կաց ման հետ: Նույն կերպ քննիչ -
ներն ըն դու նում են տվյալ զո րա մա սում կամ
ստո րա բա ժա նու մում ի րա վա խախտ ման կա -
տար ման պատ ճառ նե րի և պայ ման նե րի չե զո -
քաց ման վե րա բեր յալ պաշ տո նա կան ան ձանց
հաս ցեին մաս նա վոր ո րո շում ներ: Հան ցա գոր -
ծու թյուն նե րի կան խար գել ման ազ դե ցիկ մի ջոց
հան դի սա նում են զին վո րա կան դա տա խա զի
նա խազ գու շա ցում նե րը:

Հան ցա վո րու թյան քրեա կան կան խար -
գե լու մը: Հան ցա վո րու թյան քրեա կան կան խար -
գել ման հար ցե րին նվիր ված քրեա գետ նե րի աշ -
խա տու թյուն նե րի և հան ցա վո րու թյան դի նա մի -

կա յի վեր լու ծու թյու նը վկա յում է, որ զին վո րա -
կան հան ցա գոր ծու թյուն նե րի քրեա գի տա կան
կան խար գել ման հիմ նա կան ուղ ղու թյուն ներն
են.

- հան ցա վոր ա րար քի ա րագ բա ցա հայ -
տու մը,

- հան ցա գոր ծու թյան վե րա բեր յալ հնա րա -
վո րինս (ա ռանց խախ տե լու նա խաքն -
նու թյան գաղտ նի քը) լայն տե ղե կա ցու -
մը զին վո րա կան անձ նա կազ մին,

- հան ցա գոր ծու թյան պատ ճառ նե րի և
պայ ման նե րի բա ցա հայ տում և հա մա -
պա տաս խան մի ջո ցա ռում նե րի ի րա կա -
նա ցում՛ դրանց կան խար գել ման նպա -
տա կով,

- ար դար նա խաքն նու թյան և դա տաքն -
նու թյան ի րա կա նա ցում:

Վե րո շա րադր յա լից կա րե լի է հան գել
հետևյալ եզ րա հան գում նե րի.

1. Զին ծա ռա յու թյան կար գի դեմ ուղղ ված
հան ցա գոր ծու թյուն նե րի կան խար գե լու մը հան -
դի սա նում է քրեաի րա վա կան օ րենսդ րու թյան
և ք րեա գի տու թյան հիմ նա կան խնդիր:

2. Հան ցա գոր ծու թյուն նե րի պատ ճառ նե րը
և պայ ման նե րը հիմ նա կա նում «թաքն ված» են
մի ջանձ նա կան հա րա բե րու թյուն նե րում և կախ -
ված ան հա տի հա կա հա սա րա կա կան կեց ված -
քից:

3. Հա կա հա սա րա կա կան դիր քո րոշ ման
դրսևոր ման հա մար պա հանջ վում է քրեա ծին
ի րա վի ճա կի առ կա յու թյուն, ո րը հետևանք է
ցածր կար գա պա հու թյան և կա նո նագր քի փոխ -
հա րա բե րու թյուն նե րի խախ տում նե րի:

4. Հան ցա գոր ծու թյուն նե րի կա տար մա նը
նպաս տող պատ ճառ նե րի և պայ ման նե րի հաս -
տա տումն ի րա կա նաց վում է հան ցա գոր ծու թյուն -
նե րի քրեա գի տա կան, քրեաի րա վա կան, քրեա -
դա տա վա րա կան, քրեա կա տա րո ղա կան և կան -
խար գել ման մի ջոց նե րով:
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«Պաշ տո նա կան փաս տա թուղթ» հաս կա -
ցու թյան բո վան դա կու թյան բա ցա հայ տումն ու -
նի ինչ պես տե սա կան, այն պես էլ գործ նա կան
կարևոր նշա նա կու թյուն: Դա պայ մա նա վոր ված
է մի շարք հան գա մանք նե րով, մաս նա վո րա -
պես՝ օ րե ցոր ընդ լայն վում է պաշ տո նա կան փաս -
տաթղ թաշր ջա նա ռու թյան ո լոր տը, ստեղծ վում
են փաս տաթղ թե րի նոր տե սակ ներ, օ րի նակ՝ է -
լեկտ րո նա յին փաս տաթղ թե րը, ՀՀ քրեա կան օ -
րենսգր քով տվյալ հաս կա ցու թյու նը սահ ման -
ված չէ, ինչն ի րա վա կի րառ պրակ տի կա յում տա -
րա տե սակ մեկ նա բա նու թյուն նե րի տե ղիք է տա -
լիս՝ խո չըն դո տե լով հա մա պա տաս խան ա րարք -
նե րի հստակ և միա տե սակ ո րակ մա նը:

Պե տա կան և տե ղա կան ինք նա կա ռա վար -
ման մարմ նի ծա ռա յո ղին պե տա կան ծա ռա յու -
թյան դեմ ուղղ ված հան ցա գոր ծու թյան սուբ յեկտ
հա մա րե լու կարևոր չա փա նիշ է այն, որ տվյալ
ան ձը պետք է օժտ ված լի նի ի րա վա կան նշա նա -
կու թյուն ու նե ցող՝ ի րա վա հա րա բե րու թյուն ներ ա -
ռա ջաց նող, դա դա րեց նող կամ փո փո խող գործո -
ղու թյուն ներ կա տա րե լու լիա զո րու թյամբ: Հետևա -
բար, պե տա կան ծա ռա յու թյան դեմ ուղղ ված հան -
ցա գոր ծու թյուն նե րի սուբ յեկտ կա րող է հա մար -
վել այն պե տա կան ծա ռա յո ղը, ով ի րա վունք ու -
նի պե տա կան կամ տե ղա կան ինք նա կա ռա վար -
ման հիմ նար կու թյան, կազ մա կեր պու թյան կամ
ձեռ նար կու թյան ա նու նից պաշ տո նա կան փաս -
տաթղ թեր տրա մադ րել քա ղա քա ցի նե րին և դրա -
նով իսկ կար գա վո րել նրանց վար քա գի ծը:

Հա մա ձայն ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 314-
րդ հոդ վա ծի՝ պաշ տո նեա կան կեղ ծիք է հա մար -
վում պաշ տո նա տար ան ձի կող մից շա հա դի տա -
կան նպա տա կով կամ անձ նա կան այլ դրդում -
նե րով կամ խմբա յին շա հե րից ել նե լով՝ պաշ տո -
նա կան փաս տաթղ թե րում ակն հայտ կեղծ տե -
ղե կու թյուն ներ կամ գրա ռում ներ մտցնե լը, կեղ -
ծում, քեր վածք կամ այլ թվա կան գրա ռում ներ

կամ փո փո խու թյուն ներ կա տա րե լը, ինչ պես նաև
կեղծ փաս տաթղ թեր կազ մե լը կամ հանձ նե լը: 

Նշ ված ձևա կեր պու մից հետևում է, որ տվյալ
հան ցա կազ մի պար տա դիր հատ կա նիշ է ա -
ռար կան` պաշ տո նա կան փաս տա թուղ թը, այդ
իսկ պատ ճա ռով, անհ րա ժեշտ է ման րա մասն
քննար կել այդ հաս կա ցու թյու նը:

«Պաշ տո նա կան փաս տա թուղթ» հաս կա -
ցու թյան էու թյունն ու բո վան դա կու թյու նը բա -
ցա հայ տե լու հա մար նախ և ա ռաջ հարկ է անդ -
րա դառ նալ «փաս տա թուղթ» հաս կա ցու թյա նը:
Անհ րա ժեշտ է նշել, որ ՀՀ ի րա վա կան հա մա -
կար գում մի շարք ի րա վա կան ակ տեր անդ րա -
դառ նում են ինչ պես «փաս տա թուղթ», այն պես
էլ «պաշ տո նա կան փաս տա թուղթ» հաս կա ցու -
թյուն նե րին: Մաս նա վո րա պես.

ՀՀ քրեա կան դա տա վա րու թյան օ րենսգր -
քի 122-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սով ամ րագր ված է,
որ փաս տա թուղթ է թղթա յին, մագ նի սա կան,
է լեկտ րո նա յին կամ այլ կրի չի վրա բա ռա յին,
թվա յին, գծագ րա կան կամ այլ նշա նա յին ձևով
ար ված ցան կա ցած գրա ռում, ո րով կա րող են
հաս տատ վել քրեա կան գոր ծի հա մար նշա նա -
կու թյուն ու նե ցող տվյալ նե րը: 

Հա մա ձայն «Փաս տաթղ թե րի (վա վե րա գրե -
րի) պար տա դիր օ րի նա կի մա սին» ՀՀ օ րեն քի
3-րդ հոդ վա ծի՝ փաս տա թուղթ է հա մար վում
պահ պա նու թյան և հան րա յին օգ տա գործ ման
հա մար ժա մա նա կի և տա րա ծու թյան մեջ փո -
խանց ման են թա կա տե ղե կու թյուն պա րու նա -
կող տեքս տա յին, պատ կե րա յին, տե սա շա րա -
յին և (կամ) ձայ նա շա րա յին և այլ նյու թա կան
կրի չը: Նույն օ րեն քի 6-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի
գ) կե տով սահ ման վում է, որ պաշ տո նա կան
փաս տաթղ թեր են օ րենս դիր, գոր ծա դիր մար -
մին նե րի ըն դու նած և պաշ տո նա պես հրա պա -
րակ ված փաս տաթղ թե րը, ո րոնք ու նեն նոր մա -
տիվ կամ տե ղե կատ վա կան բնույթ:
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ՆԵԼԼԻ ՏԵՐ-ԹՈՐՈՍՅԱՆ
ՀՀ գլխավոր դատախազության 
ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման գործերով 
վարչության դատախազ, ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի 
քրեական իրավունքի ամբիոնի հայցորդ
____________________________________________________________________________________________________________
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îºê²Î²Ü ºì ¶àðÌÜ²Î²Ü ÜÞ²Ü²ÎàôÂÚàôÜÀ
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«Օ տա րերկր յա պաշ տո նա կան փաս տա -
թղթե րի օ րի նա կա նաց ման պա հան ջը չեղ յալ
հայ տա րա րե լու մա սին» կոն վեն ցիա յի (կոն վեն -
ցիան Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան հա մար
ու ժի մեջ է մտել 1994 թվա կա նի օ գոս տո սի 14-
ին) 1-ին հոդ վա ծով սահ ման վում է.

(…) Սույն Կոն վեն ցիա յի նպա տակ նե րի
հա մար պաշ տո նա կան փաս տաթղ թեր են հա -
մար վում`

ա) պե տու թյան դա տա րան նե րի կամ տրի -
բու նալ նե րի կամ դրանց հետ կապ ված պաշ տո -
նա տար ան ձանց, նե րառ յալ դա տա խա զի, դա -
տա րա նի քար տու ղա րի կամ դա տա կան կա տա -
րա ծուի կող մից ըն դուն ված փաս տաթղ թե րը,

բ) վար չա կան փաս տաթղ թե րը,
գ) նո տա րա կան փաս տաթղ թե րը,
դ) մաս նա վոր կար գա վի ճա կով գոր ծող ան -

ձանց կող մից ստո րագր ված փաս տաթղ թե րի
վրա կա տար ված պաշ տո նա կան հա վաս տագ -
րե րը, ինչ պի սին են փաս տաթղ թի գրան ցու մը
կամ ո րո շա կի ամ սաթ վին դրա գո յու թյան փաստն
ար ձա նագ րող պաշ տո նա կան հա վաս տագ րե -
րը, ինչ պես նաև ստո րագ րու թյուն նե րի պաշ տո -
նա կան և նո տա րա կան հաս տա տում նե րը:

Այ նուա մե նայ նիվ, սույն Կոն վեն ցիան չի կի -
րառ վում`

ա) դի վա նա գի տա կան կամ հյու պա տո սա -
կան գոր ծա կալ նե րի կող մից կա տար ված փաս -
տաթղ թե րի նկատ մամբ,

բ) առևտ րա յին կամ մաք սա յին գոր ծու նեու -
թյան հետ ուղ ղա կիո րեն կապ ված վար չա կան
փաս տաթղ թե րի նկատ մամբ:

Ըստ «Հա յաս տա նի Հան րա պե տու թյան
պաշ տո նա կան փաս տաթղ թե րը ա պոս տի լով
վա վե րաց նե լու մա սին» օ րեն քի նա խագ ծի 2-րդ
հոդ վա ծի 1-ին մա սի 2-րդ կե տի՝ պաշ տո նա կան
փաս տա թուղ թը Հա յաս տա նի Հան րա պե տու -
թյան դա տա րան նե րի, վար չա կան և այլ մար -
մին նե րի, այդ մար մին նե րի պաշ տո նա տար ան -
ձանց, ինչ պես նաև նո տար նե րի կող մից ի րենց
պաշ տո նա կան գոր ծա ռույթ նե րի ի րա կա նաց -
ման ըն թաց քում թղթա յին կրի չի կամ է լեկտ րո -
նա յին ձևա չա փով կազմ ված և տ րա մադր ված
փաս տաթղ թերն են:

Եվ րո պա յի խորհր դի Նա խա րար նե րի կո -
մի տեի թիվ Rec (2002) 2 հանձ նա րա րա կա նը
(Նա խա րար նե րի կո մի տեի կող մից ըն դուն վել է
2002 թ. փետր վա րի 21-ին, փոխ նա խա րար նե -
րի 784-րդ հան դիպ ման ժա մա նակ) ուղղ ված
ան դամ պե տու թյուն նե րին վե րա բե րում է պաշ -
տո նա կան փաս տաթղ թե րի մատ չե լիու թյա նը,
ո րի հա մա ձայն՝ «պաշ տո նա կան փաս տաթղ -
թեր» նշա նա կում է ամ բողջ տե ղե կատ վու թյու -
նը ար ձա նագր ված ցան կա ցած ձևով, կազմ -
ված կամ ստաց ված և պահ վող պե տա կան   
մար մին նե րի կող մից և կապ ված ցան կա ցած
հան րա յին կամ վար չա կան գոր ծա ռույ թի հետ՝
բա ցա ռու թյամբ նա խա պատ րաստ վող փաս -
տաթղ թե րի (Եվ րո պա յի խոր հուրդ, 2002)1: Ա -
վե լի ուշ՝ 2008 թվա կա նին, Եվ րո պա յի խորհր -
դի կող մից ըն դուն վեց «Պաշ տո նա կան փաս -
տաթղ թե րի մատ չե լիու թյան մա սին» կոն վեն -
ցիան, ո րի 1-ին հոդ վածն ա ռա վել լայն է մեկ -
նա բա նում «պաշ տո նա կան փաս տա թուղթ» հաս -
կա ցու թյու նը՝ սահ մա նե լով այն հետևյալ կերպ՝
տե ղե կատ վու թյուն, որն ամ րագր ված է ցան -
կա ցած ձևով և ո րը կազմ վել կամ ստաց վել և
պահ վում է պե տա կան   մար մին նե րի կող մից2:
2020 թվա կա նի ապ րի լի 9-ին ՀՀ կա ռա վա րու -
թյու նը թիվ 511-Ա ո րոշ մամբ հա վա նու թյուն է
տվել վե րոնշ յալ կոն վեն ցիա յի ստո րագր ման ա -
ռա ջար կու թյա նը:

Մի ջազ գա յին աղբ յուր նե րում պաշ տո նա -
կան փաս տաթղ թի բնու թագ րա կան հատ կա -
նիշ ներն են հա մար վում հետևյալ նե րը՝ 1. այն
պետք է բո վան դա կի ո րո շա կի տե ղե կատ վու -
թյուն, 2. այդ տե ղե կատ վու թյու նը պետք է որևէ
ձևով ամ րագր ված լի նի (գրա վոր, թվա յին և
այլն) և պետք է բո վան դա կի ո րո շա կի տար րեր
(ռեկ վի զիտ ներ, կնիք, դրոշմ), 3. այդ տե ղե -
կատ վու թյու նը պետք է ամ րագր ված լի նի հա -
մա պա տաս խան նյու թա կան կրի չի վրա դրա
հե տա գա պահ պան ման, օգ տա գործ ման կամ
տա րած ման նպա տա կով, 4. փաս տա թուղ թը
պետք է վա վե րաց ված, տրված կամ այլ կերպ
տա րած ված լի նի լիա զոր ված ան ձի կող մից, 5.
պետք է ա ռա ջաց նի կամ ի վի ճա կի լի նի ա ռա -
ջաց նե լու ի րա վա կան հետևանք ներ կամ կա -
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րող է օգ տա գործ վել որ պես փաս տաթղ թա յին
ա պա ցույց ի րա վա կի րառ պրակ տի կա յում3:

Գեր մա նա կան քրեա կան ի րա վուք նում փաս -
տա թուղթ հաս կա ցու թյու նը բնու թագ րում են 3
հատ կա նիշ նե րով՝ պաշ տո նա կան բնույթ ու նե -
նա լը, այն կազ մող ան ձից բխե լը, փաս տաթղ -
թաշր ջա նա ռու թյան մեջ ա պա ցույ ցի գոր ծա -
ռույթ կա տա րե լը4:

Մաս նա գի տա կան գրա կա նու թյան մեջ, մինչև
վեր ջերս, ա ռա վել տա րած ված էր այն կար ծի քը,
որ «...պաշ տո նա կան փաս տա թուղ թը պե տա -
կան կամ տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար -
մին նե րի, դրանց հիմ նար կու թյուն նե րի, ձեռ նար -
կու թյուն նե րի և կազ մա կեր պու թյուն նե րի այն
գրա վոր ակտն է, ո րը հա վաս տում է ի րա վա բա -
նա կան նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տեր կամ
ի րա դար ձու թյուն ներ և օժտ ված է հա մա պա -
տաս խան ռեկ վի զիտ նե րով (հա մա պա տաս խան
ձև, կնիք, դրոշմ, հա մա պա տաս խան պե տա -
կան ծա ռա յո ղի ստո րագ րու թյուն և այլն)»5:

Տե ղե կատ վու թյան ամ րագր ման և պահ -
պան ման բնա գա վա ռում վեր ջին տա րի նե րին
տե ղի ու նե ցող զար գա ցում նե րը, սա կայն, բա -
վա րար հիմ քեր են տա լիս պնդե լու, որ պաշ տո -
նա կան փաս տաթղ թի նման սահ մա նու մը հնա -
ցած է: Մաս նա վո րա պես, ժա մա նա կա կից գրե -
թե բո լոր քրեա գետ նե րը այն կար ծի քին են, որ
չի կա րե լի պաշ տո նա կան փաս տա թուղ թը սահ -
մա նել միայն որ պես գրա վոր ակտ: Ի րա վա բա -
նա կան նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տերն ու
ի րա դար ձու թյուն նե րը ներ կա յումս հա ճախ ամ -
րագր վում են հա մա կար գիչ նե րի, այլ տեխ նի -
կա կան սար քե րի և կ րիչ նե րի վրա6: 

Վե րոգր յա լից կա րե լի է հետևու թյուն ա նել,
որ փաս տաթղ թե րը, կախ ված դրանց ծագ ման
աղբ յու րից, բա ժան վում են եր կու տե սա կի՝ 1)
պաշ տո նա կան (պե տա կան կամ տե ղա կան ինք -
նա կա ռա վար ման մար մին նե րի, դրանց կազ -
մա կեր պու թյուն նե րի կամ պաշ տո նա տար ան -
ձանց կող մից տրվող) և 2) մաս նա վոր (ոչ պաշ -

տո նա կան): Այլ կերպ ա սած, փաս տաթղ թե րի
նշված տե սակ նե րը սահ մա նա զատ վում են ըստ
դրանք կազ մող և տ րա մադ րող սուբ յեկտ նե րի:

Այս ա ռու մով հարկ է նշել, որ փաս տա -
թղթե րի վե րո հիշ յալ տե սակ նե րի ա ռանձ նա ցու -
մը կարևոր նշա նա կու թյուն ու նի ՀՀ քրեա կան
օ րենսգր քի 314-րդ հոդ վա ծով նա խա տես ված
հան ցա գոր ծու թյան ո րակ ման հա մար: Մաս նա -
վո րա պես, ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի հոդ ված
314-ի բո վան դա կու թյու նից հետևում է, որ պաշ -
տո նեա կան կեղ ծի քի ա ռար կա է հա մար վում
միայն պաշ տո նա տար ան ձից բխող պաշ տո -
նա կան փաս տա թուղ թը: Հետևա բար, մաս նա -
վոր (ոչ պաշ տո նա տար) ան ձից բխող փաս -
տաթղ թե րը (դի մու մը, բա ցատ րա գի րը, ստա -
ցա կա նը, նո տա րա կան վա վե րաց մամբ պայ -
մա նա գի րը, կտա կը և այլն) պաշ տո նա կան հա -
մար վել, ուս տի և՝ քննարկ վող հոդ վա ծով նա -
խա տես ված հան ցա գոր ծու թյան ա ռար կա դի -
տարկ վել չեն կա րող: 

Միևնույն ժա մա նակ, պաշ տո նա տար ան -
ձի կող մից իր լիա զո րու թյուն ներն ի րա կա նաց -
նե լու կա պակ ցու թյամբ վա վե րաց վող փաս -
տաթղ թե րը, ո րոնք կա րող են ի րա վա կան
հետևանք ներ ա ռա ջաց նել (ի րա վունք վե րա պա -
հել, պար տա կա նու թյուն ա ռա ջաց նել կամ պա -
տաս խա նատ վու թյու նից ա զա տել) պետք է պաշ -
տո նա կան հա մար վեն: Այս պես, օ րի նակ՝ քննի -
չը, իր ստո րագ րու թյամբ վա վե րաց նե լով ան ձի
կող մից տրված բա ցատ րու թյուն նե րը, կազ մում
է պաշ տո նա կան փաս տա թուղթ, ո րը կա րող է
հիմք հան դի սա նալ քրեա կան գործ հա րու ցե լու
կամ դրա հա րու ցու մը մեր ժե լու հա մար: Հետևա -
բար, ե թե քննի չը մի տում նա վոր ստո րագ րի
կեղծ տե ղե կու թյուն ներ պա րու նա կող բա ցատ -
րու թյուն նե րը և դրա հի ման վրա հե տա գա յում
քրեա կան գոր ծի հա րու ցու մը մեր ժե լու մա սին
ո րո շում կա յաց նի, նրա ա րար քը պետք է ո րակ -
վի ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի հոդ ված 314-ով՝
որ պես պաշ տո նեա կան կեղ ծիք: Նույն կերպ
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3 Տե՛ս https://www.abacademies.org/articles/Official-document-as-a-legal-act-essential-aspects-1544-0044-22-6-443.pdf:
4 Տե՛ս Strafgesetzbuch mit Nebengesetze,, erläutert von Dr. Thomas Fischer.62Auflage. Verlag C.H.Beck oHG. München,

2015. S. 2128։
5 Տե՛ս Дорохов В.Я. Понятие документа в советском праве // Правоведение, 1982, № 2, էջ 55:
6 Տե՛ս օրինակ՝ Полный курс уголовного права: В 5 т. / Под ред. докт. юрид. наук, проф., заслуженного деятеля науки

РФ А.И. Коробеева. Т. V: Преступления против государственной власти. Преступления против военной службы.
Преступления против мира и безопасности человечества. Международное уголовное право, էջեր 178-179, Толеубекова
Б.Х. Компьютерная преступность: уголовно-правовые и процессуальные аспекты. Караганда, 1991, էջեր 35-36:
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պետք է ո րակ վի, օ րի նակ՝ հար կա յին տե սու չի՝
իր մաս նակ ցու թյամբ ի րա կա նաց ված ստու գում -
նե րի ըն թաց քի վե րա բեր յալ կեղծ տե ղե կու թյուն -
ներ պա րու նա կող զե կու ցա գի րը, ո րը կա րող է
հիմք հան դի սա նալ նրա նկատ մամբ ծա ռա յա -
կան քննու թյուն չի րա կա նաց նե լու հա մար7:

Այս պի սով, ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի հոդ -
ված 314-ի ի մաս տով՝ որ պես պաշ տո նա կան
փաս տա թուղթ պետք է հա մա րել պե տա կան
կամ տե ղա կան ինք նա կա ռա վար ման մար մին -
նե րի, դրանց հիմ նար կու թյուն նե րի, ձեռ նար -
կու թյուն նե րի և կազ մա կեր պու թյուն նե րի կող -
մից տրա մադր վող այն վա վե րաց ված տե ղե -
կատ վու թյու նը, ո րը գտնվում է նյու թա կան կրիչ -
նե րի վրա և հա վաս տում է ի րա վա բա նա կան
նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տեր կամ ի րա -
դար ձու թյուն ներ: Միևնույն ժա մա նակ, տվյալ
հան ցա կազ մով նա խա տես ված հան ցա գոր ծու -
թյան ա ռար կա չեն կա րող հան դի սա նալ առևտ -
րա յին, հա սա րա կա կան և այլ ոչ պե տա կան
կազ մա կեր պու թյուն նե րի կող մից տրվող փաս -
տաթղ թե րը, քան զի պաշ տո նեա կան կեղ ծի քը
պե տա կան ծա ռա յու թյան և տե ղա կան ինք նա -
կա ռա վար ման նոր մալ գոր ծու նեու թյան դեմ
ուղղ ված հան ցա գոր ծու թյուն է:

Վե րո հիշ յալ հար ցե րի կա պակ ցու թյամբ ի -
րա վա կան դիր քո րո շում է ար տա հայ տել նաև
ՀՀ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը: Մաս նա վո րա պես,
Սամ վել Գաբ րիել յա նի վե րա բեր յալ 2010 թ. հու -
լի սի 23-ի թիվ ԵՇԴ/0115/01/09 գոր ծով ո րոշ -
ման 16-րդ կե տում ար ձա նագր վում է, որ «պաշ -
տո նա կան փաս տա թուղթ պետք է հա մա րել
պե տա կան կամ տե ղա կան ինք նա կա ռա վար -
ման մար մին նե րի, դրանց հիմ նար կու թյուն նե -
րի, ձեռ նար կու թյուն նե րի և կազ մա կեր պու թյուն -
նե րի կող մից տրվող այն վա վե րաց ված տե ղե -
կատ վու թյու նը, ո րը գտնվում է նյու թա կան կրիչ -
նե րի վրա և հա վաս տում է ի րա վա բա նա կան
նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տեր կամ ի րա -
դար ձու թյուն ներ»8:

ՀՀ Վճ ռա բեկ դա տա րա նը Ս. Պա պիկ յա նի
և Ա. Սարգս յա նի վե րա բեր յալ ԱՐԴ/0116/01/15
ո րոշ մամբ ար ձա նագ րել է, որ փաս տա թուղ թը

ՀՀ քրեա կան օ րենսգր քի 314-րդ հոդ վա ծի ի -
մաս տով պաշ տո նա կան դի տարկ վե լու հա մար
պետք է օժտ ված լի նի հետևյալ հատ կա նիշ նե -
րով՝

1) այն պետք է ու նե նա ի րա վա բա նա կան
նշա նա կու թյուն, մաս նա վո րա պես՝ պետք է պա -
րու նա կի կամ դրա նով պետք է տրա մադր վի ի -
րա վա բա նա կան նշա նա կու թյուն ու նե ցող տե -
ղե կատ վու թյուն (…),

2) հաշ վի առ նե լով քննարկ վող հան ցա գոր -
ծու թյան օբ յեկ տը (այն ուղղ ված է պե տա կան
ծա ռա յու թյան բնա կա նոն գոր ծու նեու թյան դեմ),
ինչ պես նաև հան ցա գոր ծու թյան սուբ յեկ տը
(սուբ յեկ տը հա տուկ է, որ պես այդ պի սին՝ կա -
րող է լի նել միայն պաշ տո նա տար ան ձը, ով
հա մա պա տաս խա նում է ՀՀ քրեա կան օ րենսգր -
քի 308-րդ հոդ վա ծի 3-րդ մա սով սահ ման ված
չա փա նիշ նե րին)՝ այն, որ պես կա նոն, պետք է
տրված լի նի պե տա կան կամ տե ղա կան ինք -
նա կա ռա վար ման մար մին նե րի, դրանց կազ -
մա կեր պու թյուն նե րի կող մից,

3) այն պետք է պատ շաճ կեր պով ձևակերպ -
ված լի նի: Մաս նա վո րա պես՝ փաս տա թուղ թը՝

- պետք է գտնվի նյու թա կան կամ է լեկտ -
րո նա յին կրի չի վրա,

- պետք է ու նե նա ո րո շա կի վա վե րա պայ -
ման ներ, օ րի նակ` կնիք, դրոշմ, ստո -
րագ րու թյուն և այլն (…)9:

Այս պի սով, պաշ տո նա կան փաս տա թուղթ
պետք է հա մա րել պե տա կան կամ տե ղա կան
ինք նա կա ռա վար ման մար մին նե րի, դրանց կազ -
մա կեր պու թյուն նե րի կամ պաշ տո նա տար ան -
ձանց կող մից տրվող այն վա վե րաց ված տե ղե -
կատ վու թյու նը, ո րը գտնվում է նյու թա կան կամ
է լեկտ րո նա յին կրի չի վրա և հա վաս տում է ի րա -
վա բա նա կան նշա նա կու թյուն ու նե ցող փաս տեր
կամ ի րա դար ձու թյուն ներ: Ընդ ո րում, ան կախ
նրա նից, թե ինչ տես քով է հան դես գա լիս պաշ -
տո նա կան փաս տա թուղ թը, այն պետք է ու նե նա
հա մա պա տաս խան ռեկ վի զիտ ներ (կնիք, դրոշմ,
հա մա պա տաս խան ձև և այլն) և հա վաստ վի
պե տա կան ծա ռա յո ղի ստո րագ րու թյամբ կամ է -
լեկտ րո նա յին թվա յին ստո րա գրու թյամբ:
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7 Տե՛ս http://www.ccc.am/files/pashtoneakan.pdf:
8 Տե՛ս ՀՀ Վճռաբեկ դատարանի քրեական գործերով որոշումների ժողովածու: 2010 թ. 2-րդ կիսամյակ – 2011 թ.: Եր.:

Ամարաս, 2012: Հ. 3, էջեր 81-82:
9 Տե՛ս https://www.arlis.am/DocumentView.aspx?docID=117520:)
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ՀՀ հատուկ քննչական ծառայության ընդհանուր բնույթի ՀՀ սահմանադրական դատարանի
հանցագործությունների քննության վարչության հատկապես         աշխատակազմի իրավախորհրդատվական
կարևոր գործերի քննիչ, արդարադատության երրորդ դասի վարչության փորձագիտական
խորհրդական Հայ-Ռուսական համալսարանի իրավունքի և վերլուծության բաժնի գլխավոր մասնագետ
քաղաքականության ինստիտուտի քրեական իրավունքի և 
քրեական դատավարության իրավունքի ամբիոնի հայցորդ

ՔՐԵԱԿԱՆ ՀԵՏԱՊՆԴՄԱՆ ՀԱՐՈՒՑՄԱՆ ՍԿԶԲՈՒՆՔԻ ԸՆՏՐՈՒԹՅԱՆ ԵՎ ԴԱՏԱՎԱՐԱԿԱՆ
ՄԻՋՈՑՆԵՐԻ ԽՆԱՅՈՂՈՒԹՅԱՆ ՀԱՐՑԵՐԻ ՄԱՍԻՆ

Հոդ վա ծում կա տար ված վեր լու ծու թյան արդ յուն քում եզ րա հան գում է կա տար վել առ այն, որ քրեա -
կան հե տապնդ ման հա րուց ման օ րի նա կա նու թյան սկզբուն քի գոր ծարկ ման պայ ման նե րում ևս հ նա րա վոր
է կազ մա կեր պել դա տա վա րա կան մի ջոց նե րի խնա յո ղու թյուն՝ այդ մի ջոց նե րը ա ռա վել ծանր և բարդ հան -
ցա գոր ծու թյուն նե րի քննու թյա նը նպա տա կաուղ ղե լու հա մար: Ա նըն դու նե լի է հա մար վել այն պնդում նե րը,
թե նպա տա կա հար մա րու թյան և օ րի նա կա նու թյան սկզբունք նե րի դեպ քե րում գործ ու նենք հան րա յին շա -
հի տար բեր բո վան դա կու թյուն նե րի հետ: Օ րի նա կա նու թյան սկբուն քի գոր ծար կու մը չի են թադ րում յու րա -
քանչ յուր հան ցա գոր ծու թյամբ ան կախ հան գա մանք նե րից քրեա կան հե տապնդ ման հա րու ցում: Թե՛ քրեա -
կան հե տապնդ ման հա րուց ման օ րի նա կա նու թյան, թե՛ նպա տա կա հար մա րու թյան սկզբունք նե րի դեպ քում
հան րա յին շա հի բո վան դա կու թյու նը չի փոխ վում, այլ փոխ վում են դրան հաս նե լու (այն ա պա հո վե լու) մի -
ջոց նե րը: 

Բա նա լի բա ռեր. օ րի նա կա նու թյուն, նպա տա կա հար մա րու թյուն, հան րա յին շահ, քրեա կան հե տապն -
դում, պա տաս խա նատ վու թյան ան խու սա փե լիու թյուն, խնայողություն:

АРУСЯК АЛЕКСАНЯН АРТАК КАЗАРЯН 
Следователь по особо важным делам управления Главный специалист экспертного аналитического
по расследованию преступлений общего характера отдела правового консультативного управления 
специальной следственной службы РА, советник юстиции аппарата Конституционного суда РА
третьего класса, соискатель кафедры уголовного 
права и уголовного судопроизводства института права и 
политики Российско-Армянского университета

О ВОПРОСАХ ВЫБОРА ПРИНЦИПА ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ И 
ЭКОНОМИИ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ СРЕДСТВ

В результате анализа, проведенного в статье, был сделан вывод о том, что в условиях применения
принципа законности возбуждения уголовного преследования также можно организовать экономию про-
цессуальных средств для направления последних на рассмотрение более тяжких и сложных преступлений.
Считались неприемлемыми утверждения о том, что в случае принципов целесообразности и законности
мы имеем дело с различными содержанием публичного интереса. Задействование принципа законности
не предполагает возбуждения уголовного преследования по каждому преступлению независимо от обстоя-
тельств. Как в случае законности возбуждения уголовного преследования, так и в случае принципов
целесообраз ности, содержание публичного интереса не меняется, а меняются способы его достижения
(обеспечения):

Ключевые слова: законность, целесообразность, публичный интерес, уголовное преследование, не-
избежность ответственности, экономия.
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ARUSYAK ALEKSANYAN ARTAK GHAZARYAN
Investigator of Particularly Important Cases Chief Specialist of the Expertise-Analytic Division
of the General Crimes Investigation Department of the Legal-Advisory Department of Staff
of the RA Special Investigation Service Applicant of the RA Constitutional Court
of the Department of Criminal law and
Criminal Procedure Law of the Institute of Law and
Politics of the Russian-Armenian University

ON THE CHOICE OF THE PRINCIPLE OF INITIATION OF CRIMINAL PROSECUTION AND 
ON THE ISSUE OF SAVING OF PROCEDURAL MEANS

As a result of the analysis made in the article, it was concluded that in the conditions of applying the
principle of legality of criminal prosecution, it is possible to organize savings of procedural means to direct those
means to the investigation of more serious and complex crimes. Claim that in cases of expediency and principles
of legality we are dealing with different contents of public interest, were considered unacceptable. The
application of the principle of legality does not imply criminal prosecution for every crime, regardless of the cir-
cumstances. In the case of both the legality and expediency principles of initiating criminal prosecution, the
content of the public interest does not change, but the means of achieving it (securing it) change. 

Keywords: legality, expediency, public interest, criminal prosecution, inevitability of responsibility, saving.
_______________________________________________________________________________________________
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ԴԱՎԻԹ ՕՀԱՆՅԱՆ
ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիրի ասպիրանտ

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ՀԱՄԱՏԵՂ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅՈՒՆ ՀԱՆԴԻՍԱՑՈՂ ԳՈՒՅՔԸ ՈՐՊԵՍ
ՀԱՓՇՏԱԿՈՒԹՅԱՆ ԱՌԱՐԿԱ ԴԻՏԱՐԿԵԼՈՒ ՀԱՐՑԻ ՇՈՒՐՋ

Սույն հոդվածը նվիրված է ընդհանուր համատեղ սեփականություն հանդիսացող գույքը որպես
հափշտակության առարկա դիտարկելու հարցին: Հոդվածում վերլուծվում է համատեղ սեփականության
հանդիսացող գույքի մասնավոր-իրավական հիմքերը, տեսակները և սահմանները: Այդ վերլուծության
արդյունքում քննարկվում են այդ ինստիտուտի մասնավոր-իրավական կառուցակարգերը հափշտակության
հանցակազմի համատեքստում: Մասնավորապես, հեղինակի կողմից ներկայացվում են որոշակի
եզրահանգումներ, որոնք կարող են օգտակար լինել հափշտակության հանցակազմի քրեաիրավական
որակման ժամանակ:

Բանալի բառեր. համատեղ սեփականություն, համատեղ գույք, հանցակազմ, հափշտակություն,
ամուսինների անձնական կապ:

ДАВИТ ОГАНЯН
Аспирант Образовательного комплекса полиции Республики Армения

O ВОПРОСЕ РАСМОТРЕНИЯ СОВМЕСТНОГО ИМУЩЕСТВА КАК ПРЕДМЕТ ХИШЕНИЯ

Данная статья посвящена вопросу расмотрения совместного имущества как предмет хишения. В
статье анализируются частно-правовые основы, типы и границы института совместной собственности. В
результате данного анализа обсуждается частно-правовые сооружения данного института в контексте
хишения. В частности, автор предлагает определенные выводы, которые могут быть полезны при уголов-
но-правовой квалификации хишения.

Ключевые слова: совместная собственность, совместное имущество, состав преступления, хишение,
личная связь супругов. Օ
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DAVIT OHANYAN
Postgraduate student of Educational Complex of Police of RA

ABOUT ISSUE OF CONSIDERATION OF THE GENERAL COMMON PROPERTY AS A SUBJECT
OF THE THIEFT

This article is devoted to the consideration of the general common property as a subject of the thieft. In the
research have been analyzed the private-legal grounds, types and boundaries of the institute of the thieft. As a
result of that analyze, the private-legal structure of this institute at the context of thieft are discussesed. The
author, particularly, offers certain conclusions, which can be useful in qualification of thieft. 

Keywords: general common property, crime, thieft, personal connection of spouses.
_______________________________________________________________________________________________
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ԳԵՎՈՐԳ ԻՍՐԱՅԵԼՅԱՆ
ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիրի ակադեմիայի
քաղաքացիական իրավունքի և քաղաքացիական 
դատավարության ամբիոնի պետ,
իրավաբանական գիտությունների թեկնածու, դոցենտ,
Եվրասիա միջազգային համալսարանի դասախոս

ԵՐԵԽԱՅԻ ՆԿԱՏՄԱՄԲ ԿԱՏԱՐՎՈՂ ՍԵՌԱԿԱՆ ՀԱՆՑԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՔՐԵԱԻՐԱՎԱԿԱՆ
ԲՆՈՒԹԱԳԻՐԸ՝ ԼԱՆԶԱՐՈՏԵՅԻ ԿՈՆՎԵՆՑԻԱՅԻ ԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԻ ՏԵՍԱՆԿՅՈՒՆԻՑ

«Սեռական շահագործումից և սեռական բնույթի բռնություններից երեխաների պաշտպանության
մասին» Եվրոպայի խորհրդի կոնվենցիայի նպատակներից է երեխաների սեռական շահագործման և ն-
րանց նկատմամբ սեռական բնույթի բռնությունների կանխարգելումը և դրանց դեմ պայքարը: Պայքարի
գործիքակազմը ներառում է նաև քրեաիրավական միջոցները, որոնք Հայաստանի Հանրապետությունում
քիչ են հետազոտված: Սույն հետազոտությամբ բացահայտվել են երեխայի նկատմամբ կատարվող սեռա-
կան հանցագործությունների հատկանիշներն ու տեսակները՝ Կոն վեն ցիա յի կարգավորումներին համա-
պատասխան: Հետազոտության արդյունքները թույլ են տալիս ներկայացնել երեխայի նկատմամբ կա-
տարվող սեռական հանցագործությունների բնորոշումը, առանձնահատկությունները և տեսակները:

Բանալի բառեր. երեխա, սեռական հանցագործություն, սեքսուալ բնույթի գործողություններ, նյու-
թական իրավունք, կոնվենցիա:

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

УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА ПОЛОВЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,
СОГЛАСНО РЕГЛАМЕНТАЦИЯМ КОНВЕЦИИ ЛАНСАРОТЕ

Одна из целей Конвенции Совета Европы о защите детей от сексуаль ной эксплуатации и сексуального
насилия - предотвращение сексуальной экс плуа тации детей и предотвращение сексуального насилия в от-
ношении них. К инструментам борьбы относятся так же уголовно-правовые средства, которые мало иссле-
дованы в Республике Армения. В данной статье выявлены ха рак те ристика и виды половых преступлений,
совершаемых в отношении ребенка, в соответствии с положениями Конвенции. Результаты исследования
позволяют представить определение, особенности и виды половых преступлений, совер ша емых в
отношении ребенка.

Ключевые слова: ребенок, половое преступление, действия сек суального характера, материальное
право, конвенция.
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ՍԵՂՄԱԳՐԵՐ / АБСТРАКТЫ / ABSTRACTS

GEVORG ISRAYELYAN
Head of Chair of Civil law and Civil process at
Academy of the Educational Complex of Police of the RA,
Candidate of Legal Sciences, Associate Professor,
Lecturer of Eurasia International University

THE CRIMINAL CHARACTERISTICS OF SEXUAL CRIMES AGAINST CHILD FROM THE VANCE
OF THE LANZAROTE CONVENTION SETTLEMENT

One of the aims of the Council of Europe Convention on the Protection of children against sexual
exploitation and sexual abuse is to prevent the sexual exploitation of children and the prevention of sexual
violence against them. The tools of the struggle include those criminal means that are little researched in the
Republic of Armenia. This study identified the characteristics and types of child sexual abuse in accordance with
the provisions of the Convention. The results of the research allow to present the definition, features and types
of sexual crimes committed against a child.

Keywords: child, sexual crime, sexual acts, substantive law, convention.
_______________________________________________________________________________________________
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ՀԱՍՄԻԿ ՍՄԲԱՏՅԱՆ
ՀՀ ոստիկանության կրթահամալիրի ակադեմիայի 
քրեական դատավարության ամբիոնի դոցենտ, 
ոստիկանության փոխգնդապետ 

ՊԱՏՄԱԿԱՆ ԱԿՆԱՐԿ ՔՐԵԱԿԱՆ ՕՐԵՆՔԻ ՀԵՏԱԴԱՐՁ ՈՒԺԻ ՎԵՐԱԲԵՐՅԱԼ

Քրեա կան օ րենսդ րու թյան հե տա դարձ ու ժի հետ կապ ված հար ցերն այ սօր ա ռա վել քան հրա տապ են
և հ րա տապ: «Քրեա կան ի րա վուն քի հե տա դարձ ու ժի պատ մա կան ակ նարկ» հոդ վա ծում ու սում նա սիր վում
է հե տա դարձ քրեա կան քրեա կան ի րա վուն քի «է վոլ յու ցիան» հնա գույն ժա մա նակ նե րից մինչև 18-րդ դար:
Հոդ վա ծում ար տա ցոլ ված են տար բեր երկր նե րի հա րա բե րու թյուն ներն ու մո տե ցում նե րը այս հար ցի վե -
րա բեր յալ: Հե տա դարձ քրեա կան օ րենսդ րու թյան գա ղա փա րի պատ մա կան զար գա ցու մից հե տո մենք
գտնում ենք, որ այն ա ռա ջա ցել է Ֆրան սիա յում 1810-ա կան նե րին:

Բանալի բառեր. Օ րեն քի գոր ծո ղու թյուն ժա մա նա կին, հե տա դարձ ուժ, մեղ մաց նող օ րենք, խստաց -
նող օ րենք, ա րար քի հան ցա վո րու թյուն, ա րար քի պատժելիություն:

АСМИК СМБАТЯН
Доцент кафедры уголовного судопроизводства Академии
Образовательного комплекса полиции РА,
подполковник полиции 

ИСТОРИЧЕСКИЙ ОБЗОР ОБ ОБРАТНОЙ СИЛЕ УГОЛОВНОГО ЗАКОНA

Вопросы, связанные с обратной силой уголовного закона, сегодня более чем насущны и неотложны.
В статье «Исторический обзор об обратной силе уголовного закона» рассматривается «эволюция» обратной
силы уголовного закона с древних времен до 18 века. В статье отражены отношения и подходы разных
стран по данному вопросу. Проследив за историческим развитием идеи обратной силы уголовного закона,
мы обнаруживаем, что она возникла во Франции в 1810-х годах.

Ключевые слова: действие закона во времени, обратная сила, смягчающий закон, отягчающий
закон, преступность деяния, наказуемость деяния.
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HASMIK SMBATYAN
Associated Professor of the criminal proceedings
chair of the Academy of Educational complex of police of the RA,
police lieutenant colonel

HISTORICAL OVERVIEW OF THE RETROACTIVE EFFECT OF CRIMINAL LAW

Issues related to the retroactive effect of criminal law are more than topical and urgent today. The article
about «Historical overview of the retroactive effect of criminal law» covers the “evolution” of the retroactive
effect of criminal law from ancient times to the 18th century. The article reflects the positions and approaches
of different countries on the issue. Following the historical development of the idea of   retroactive effect of
criminal law, we find that it originated in France in the 1810s.

Keywords: criminal law action in time, retroactive effect, mitigation law, aggravating law, criminality of the
act, punishability of the act.
_______________________________________________________________________________________________

* * *
_______________________________________________________________________________________________

ՌՈԲԵՐՏ ՄՀԵՐՅԱՆ 
Արդարադատության ակադեմիայի ունկնդիր, դատախազի թեկնածու
Իրավագիտության մագիստրոս

ՆԱԽԱԴԵՊԱՅԻՆ ԻՐԱՎՈՒՆՔԻ ԿԱՐԳԱՎՈՐԻՉ ԱԶԴԵՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ԲՆԱԿԱՐԱՆԻ
ԽՈՒԶԱՐԿՈՒԹՅԱՆ ՔՐԵԱԴԱՏԱՎԱՐԱԿԱՆ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐՈՒՄ

Սույն աշ խա տանքն ու սում նա սի րում է բնա կա րա նի խու զար կու թյան՝ որ պես ան ձի ի րա վունք ներն ու
օ րի նա կան շա հերն ա ռա վել սահ մա նա փա կող քննչա կան գոր ծո ղու թյան կա տար ման քրեա դա տա վա րա -
կան հիմ նախն դիր ներն առ կա ի րա վա կար գա վո րում նե րի, ՀՀ Վճ ռա բեկ դա տա րա նի և Մար դու ի րա վունք -
նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի (այ սու հետ՝ Եվ րո պա կան դա տա րան) դիր քո րո շում նե րի հա մա տեքս տում:
Մաս նա վո րա պես, նա խա դե պա յին ի րա վուն քի լույ սի ներ քո, ի թիվս այլ նի, վեր լու ծու թյան ա ռար կա են
դարձ վել բնա կա րա նի խու զար կու թյան ո րոշ ման հրա պա րակ ման պա հի և դրա նով պայ մա նա վոր ված վեր -
ջի նիս բո ղո քարկ ման ժամ կետ նե րի, խու զար կու թյան կա տար ման փաս տա կան և ի րա վա կան հիմ քե րի,
«բնա կա րան» հաս կա ցու թյան, տար բեր ան ձանց բնա կա րան նե րում խու զար կու թյուն կա տա րե լու վե րա -
բեր յալ դա տա րա նի կող մից մեկ ո րոշ մամբ թույ լատ րե լու ի րա վա չա փու թյան, խու զար կու թյան արդ յուն քում
ձեռք բեր ված ա ռար կա նե րի կնքման անհ րա ժեշ տու թյան հետ կապ ված հար ցեր՝ մեկ տեղ ված ո րոշ նկա -
տա ռում նե րով և ա ռա ջարկ նե րով:

Բանալի բառեր. խուզարկություն, բնակարան, խուզարկություն կատարել, որոշման հրապարակում,
փաստացի հասու դառնալ, փաստական և իրավական հիմքեր, օպերատիվ-հետախուզական գործունեու-
թյան տվյալներ, բնա կա րա նի ան ձեռնմ խե լիու թյան ե րաշ խիք նե րի լե գի տիմ ակն կա լիք, մեկ որոշմամբ
թույլատրելու իրավաչափություն, առարկաների կնքում, խուզարկության արձանագրություն, Վճռաբեկ
դատարան, Եվրոպական դատարան:

РОБЕРТ МГЕРЯН
Слушатель Академии Юстиции, кандидат на должность прокурора
Магистр юриспруденции

РЕГУЛИРУЮШЕЕ ДЕЙСТВИЕ ПРЕЦЕДЕНТНОГО ПРАВА В УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ 
ПРОБЛЕМАХ ОБЫСКА ЖИЛИЩА

Данная работа исследует уголовно-процессуальные проблемы производства обыска жилища, как
следственное действие, каторое ограничивает права и законные интересы личности, в контексте
действующего правового регулирования, позиции Кассационного суда и Европейского суда. В частности,
среди прочего, в свете прецедентного права стали предметом исследования вопросы, связанные с
моментом публикации решения на обыск жилища, в связи с крайними сроками подачи апелляции,
фактических и правовых основах производство обыска, понятием «жилища», правомерности производства
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обыска одним судебным ордером в жилищах разных лиц, необходимостью опечатывать предметы,
полученные при обыске. Все вышеперечисленное было исследовано в сочетании с некоторыми
комментариями и предложениями.

Ключевые слова: обыск, жилища, производить обыск, публикация решения, фактический стать до-
ступным, фактические и правовые основы, результаты оперативно-розыскной деятельности, легитимное
ожидание гарантии неприкосновенности жилища, правомерность разрешения одним решением, опечатывание
предметов, протокол обыска, Кассационный суд, Европейский суд.

ROBERT MHERYAN
Trainee of Justice Academy, Prosecutor candidate
Master of Laws

THE REGULATORY IMPACT OF CASE LAW ON CRIMINAL-PROCEDURAL ISSUES OF HOME SEARCH

Having regard to the RA legal regulations, the decisions of Cassation Court of RA and of European Court
of Human Rights this article studies the criminal-procedural issues of executing home search as an investigative
measure which restricts rights and legitimate interests of a person. To be specific, in the light of case law it has
been analysed matters related to, inter alia, the moment of publication of home search court decision and the
appeal timeframe of the latter, the legal and factual grounds of the home search execution, the definition of
“home”, the legitimacy of the permissions to search the residencies of two different people by one decision, the
necessity to seal the items detected in the course of the search. All the above mentioned have been explored in
combination with some comments and proposals.

Keywords: search, home, to execute a search, publication of decision, to become actually accessible,
factual and legal grounds, operative-investigative activities data, legitimate expectation of right to respect for
home, the legitimacy of permission by one decision, sealing of items, record of search, Court of Cassation,
European Court.
_______________________________________________________________________________________________

* * *
_______________________________________________________________________________________________

ԴԱՎԹՈՒՀԻ ՂԱՀՐԱՄԱՆՅԱՆ
Հայ-ռուսական (Սլավոնական) համալսարանի իրավագիտության ֆակուլտետի 
մագիստրատուրայի երկրորդ կուրսի ուսանողուհի 

ԱՆԲԱՐԵԽԻՂՃ ՄՐՑԱԿՑՈՒԹՅԱՆ ԷՈՒԹՅՈՒՆԸ ԵՎ ԻՐԱՎԱԿԱՐԳԱՎՈՐՈՒՄՆԵՐԸ

Սույն հոդ վա ծով անդ րա դարձ է կա տար վում ան բա րե խիղճ մրցակ ցու թյան էու թյա նը, ո րը հա մար վում
է որ պես ար գելք տնտե սաի րա վա կան հա րա բե րու թյուն նե րում ձեռ նար կա տի րա կան գոր ծու նեու թյուն ի րա -
կա նաց նե լու ըն թաց քում, քա նի որ շու կա յում տնտես վա րող սուբ յեկտ նե րը իր նեց առ կա ի րա վունք նե րով
բարձր դիր քում են գտնվում սպա ռող նե րից և ու նեն լայն լիա զո րու թյուն ներ, արդ յուն քում լի նում է, որ չա -
րա շա հե լով ի րենց ի րա վունք նե րը և դի մե լով ան բա րե խիղճ մրցակ ցու թյան տար բեր տե սակ նե րի, շե ղում
են սպա ռող նե րին ի րա կա նու թյու նից, ո րի հետևան քով ոտ նա հար վում է սպա ռող նե րի շա հե րը:

Կա յուն տնտե սու թյուն ու նե նա լու հա մար ցան կա ցած զար գա ցած պե տու թյուն պար տա վոր վում է
տար բեր լծակ ներ ստեղ ծել, ա պա հո վե լու ա ռողջ տնտե սա կան մի ջա վայր, քա նի որ տնտե սա կան մրցակ -
ցու թյու նը տնտե սու թյան զար գաց ման շար ժիչ ուժն է, իսկ տնտե սու թյան մրցակ ցու թյան պաշտ պա նու թյու -
նը՝ շու կա յում ան բա րե խիղճ երևույթ նե րի բա ցառ ման ե րաշ խիք: Սա կայն չպետք է մո ռա նալ, որ տնտե սու -
թյան զար գաց ման հա մար անհ րա ժեշտ է տնտես վա րող սուբ յեկտ նե րի ա զատ մրցակ ցու թյան ա պա հո վու -
մը: Եվ այն պե տու թյու նը կհաս նի տնտե սա կան հա մա կար գում հա ջո ղու թյուն նե րի, ով կկա րո ղա նա գտնել
ճիշտ լու ծում ներ, պա հե լով հա վա սա րու թյուն և տն տես վա րող սուբ յեկտ նե րի միջև և ն րանց հա վա սա րու -
թյու նը սպա ռող նե րի նկատ մամբ: 

Եվ տնտե սա կան հա մա կար գում ա զատ մրցակ ցու թյուն ա պա հո վե լով, պետք է նաև ե րաշ խիք ներ
ստեղ ծել սպա ռող նե րի հա մար, քա նի որ տնտես վա րող ներն օգտ վե լով ի րենց ըն ձեռ ված ա զատ մրցակ ցու -
թյան սկզբուն քից, լի նում են դեպ քեր, երբ ա զատ մրցակ ցու թյան հա մար նա խա տես ված սահ ման նե րից
տնտես վա րող ներն անց նում են, ա ռա ջաց նե լով օ րեն քով նա խա տես ված խախ տում ներ, այդ պի սով ոտ նա -
հա րե լով սպա ռող նե րի շա հե րը: Ուս տի կարևոր ենք հա մա րում անդ րա դառ նալ ան բա րե խիղճ մրցակ ցու -
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թյան հաս կա ցու թյա նը, նրա հատ կա նիշ նե րին և ի րա վա կան կար գա վո րում նե րին, որ պես զի կա րո ղա նաք
հաս նել տնտե սա կան մրցակ ցու թյան արդ յու նա վետ պաշտ պան մա նը:  

Բա նա լի բա ռեր. տնտես վա րող սուբ յեկտ, մրցակ ցու թյուն, բա րեխղ ճու թյան սկզբունք, ան բա րե խիղճ
մրցակ ցու թյուն, սե փա կա նու թյուն, գոր ծա րար շրջա նա ռու թյան սո վո րույթ, մրցակից, տնտեսություն

ДАВТУИ КАГРАМАНЯН 
Студентка 2-го курса магистратуры юридического факультета Российско-Армянского университета

СУЩНОСТЬ И ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ НЕДОБРОСОВЕСТНОЙ КОНКУРЕНЦИИ

Настоящая статья затрагивает суть недобросовестной конкуренции, которая считается препятствием
в осуществлении предпринимательской деятельности в экономико-правовых отношениях, поскольку хо-
зяйствующие субъекты на рынке по имеющимся правам находятся в высоком положении от потребителей
и имеют широкие полномочия, в результате чего, злоупотребляя своими правами и прибегая к различным
видам недобросовестной конкуренции, отвлекают потребителей от реальности, вследствие чего попираются
интересы потребителей.:

Для того, чтобы иметь стабильную экономику, любое развитое государство обязуется создать
различные рычаги для обеспечения здоровой экономической среды, поскольку экономическая конкуренция
является движущей силой развития экономики, а защита экономической конкуренции-гарантией исключения
недобросовестных явлений на рынке., поддержание равенства между хозяйствующими субъектами и их
равенства по отношению к потребителям:

И, обеспечив свободную конкуренцию в экономической системе, необходимо также создать гарантии
для потребителей, поскольку хозяйствующие субъекты, пользуясь предоставленным ими принципом
свободной конкуренции, бывают случаи, когда хозяйствующие субъекты переходят за пределы, пред-
усмотренные для свободной конкуренции, создавая предусмотренные законом нарушения, тем самым
попирая интересы потребителей.

Ключевые слова: хозяйствующий субъект, конкуренция, принцип добросовестности, недобросовестная
конкуренция, имущество, обычая делового оборота, конкурент, экономика

DAVTUHI GHAHRAMANYAN 
Masters 2nd year student at the Russian-Armenian University Faculty of law

THE NATURE AND LEGAL REGULATION OF UNFAIR COMPETITION

This article deals with the essence of unfair competition, which is considered an obstacle to the
implementation of business activities in economic and legal relations, since economic entities in the market are
in a high position from consumers and have broad powers, as a result of which, by abusing their rights and
resorting to various types of unfair competition, they distract consumers from reality, as a result of which the
interests of consumers are trampled.:

In order to have a stable economy, any developed state undertakes to create various levers to ensure a
healthy economic environment, since economic competition is the driving force of economic development, and
the protection of economic competition is a guarantee of the exclusion of unfair phenomena in the market.,
maintaining equality between economic entities and their equality in relation to consumers:

And, having ensured free competition in the economic system, it is also necessary to create guarantees for
consumers, since economic entities, using the principle of free competition provided by them, there are cases
when economic entities go beyond the limits provided for free competition, creating violations provided for by
law, thereby violating the interests of consumers.

Keywords: business entity, competition, the principle of good faith, unfair competition, property, business
practices, competitor, economy
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ՍԱՄԻՆԵ ՊԵՏՐՈՍՅԱՆ 
Արարատի մարզի դատախազության դատախազ, 
ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի 
քաղաքացիական իրավունքի ամբիոնի հայցորդ

ԸՆԴՀԱՆՈՒՐ ԲԱԺՆԱՅԻՆ ՍԵՓԱԿԱՆՈՒԹՅԱՆ ՆԵՐՔՈ ԳՏՆՎՈՂ ԳՈՒՅՔԻ ՏԻՐԱՊԵՏՈՒՄԸ ԵՎ
ՕԳՏԱԳՈՐԾՈՒՄԸ

Հոդ վա ծում դի տարկ վել են ընդ հա նուր բաժ նա յին սե փա կա նու թյան ներ քո գտնվող գույ քի տի րա -
պետ ման և օգ տա գործ ման ա ռանձ նա հատ կու թյուն նե րը: Հե ղի նա կը մաս նա վո րա պես վեր լու ծել է ներ պե -
տա կան օ րենսդ րա կան զար գա ցում նե րը, այ նու հետև ներ կա յաց վել են եզ րա հան գում ներ և օ րենսդ րա կան
փո փո խու թյուն նե րի ա ռա ջար կու թյուն ներ: 

Բա նա լի բա ռեր. սե փա կա նա տեր, տի րա պե տել, օգ տա գոր ծել, բաժին, եկամուտ:

САМИНЕ ПЕТРОСЯН
Прокурор прокуратуры Араратской области,
Соискатель кафедры гражданского права юридического факультета ЕГУ

ВЛАДЕНИЕ И ПОЛЬЗОВАНИЕ ИМУЩЕСТВОМ, НАХОДЯЩИМСЯ В ДОЛЕВОЙ СОБСТВЕННОСТИ

В статье расматривается особенности владение и пользование имуществом, находящимся в долевой
собственности. В частности, автором были исследованы внутринациональной законодательной относительно
данного института, в следствие чего были представлены некоторые выводы и законодательные
предложения.

Ключевые слова: владелец, владеть, использовать, раздел, доход.

SAMINE PETROSYAN 
Prosecutor of the Prosecution office of Ararat region,
PHD Applicant of the Chair of Civil Law at the Faculty of Law, YSU

POSSESSION AND USE OF PROPERTY IN SHARED OWNERSHIP

In the article considered feature of possession Possession and use of property in shared ownership. The
author specifically analyzes developments in the legislative concerning domestic violence, and in the end
conclusion is presented.

Keywords: owner, possess, to use, section, income.
_______________________________________________________________________________________________
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ԼՈՒՍԻՆԵ ՍԱՐԳՍՅԱՆ
Փաստաբան, Հայ-Ռուսական Սլավոնական համալսարանի հայցորդ

ՀԱՅՑԻ ԱՊԱՀՈՎՄԱՆ ՏԵՍԱԿՆԵՐԸ ՀՀ ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆՈՒՄ

Սույն հոդվածում լուսաբանվում են ՀՀ քաղաքացիական դատավարության հայցի ապահովման
միջոցները։ Կատարված վերլուծության հիման վրա հեղինակը առաջարկում է ՀՀ քաղաքացիական
դատավարության օրենսգրքում լրացնել և փոփոխել հայցի ապահովման միջոցները կարգավորող
հոդվածները։ 

Հոդվածում ուսումնասիրված է նաև հայցի ապահովման միջոցների դասակարգումը ըստ տարբեր
չափանիշների։ 

Բանալի բառեր. հայցի ապահովում, քաղաքացիական դատավարություն, հայցի ապահովման
միջոցների դասակարգում, օրենսդրություն, հայցային վարույթ։
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ЛУСИНЕ САРГСЯН
Адвокат, Соискатель Российско-Армянского университета

ВИДЫ МЕР ПО ОБЕСПЕЧЕНИЮ ИСКА В ГРАЖДАНСКОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 
РЕСПУБЛИКИ АРМЕНИЯ

В данной статье рассматриваются меры обеспечения иска, предусмотренные Гражданским процессу-
альным кодексом РА. В результате проведенного исследования, автор предлагает изменения и дополнения
к статьям ГПК, регулирующим меры обеспечения иска. В статье также рассматриваются вопросы класси-
фикации мер обеспечения иска по разным критериям.

Ключевые слова: Обеспечение иска, гражданское судопроизводство, классификация мер по обес-
печению иска, законодательство, исковое производство

LUSINE SARSGSYAN
Advocate, applicant of Russian-Armenian University

TYPES OF PROVISIONAL REMEDIES IN CIVIL PROCEDURE CODE OF THE REPUBLIC OF ARMENIA

In this article it is being illustrated provisional remedies of Civil Procedure Code of the Republic of
Armenia. Based on the performed analysis the author suggests amending and filling the regulatory articles of
provisional remedies in the Civil Procedure Code of RA. In the very article it is being studied the classification
according to different criteria.

Keywords: Provisional remedies, civil procedure, classification of provisional remedies, legislation,
_______________________________________________________________________________________________

* * *
_______________________________________________________________________________________________

ԳԵՎՈՐԳ ԳՅՈԶԱԼՅԱՆ
ՀՀ Փաստաբանների պալատի անդամ, 
ՀՀ ԳԱԱ Փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և 
իրավունքի ինստիտուտի հայցորդ

ԻՐԱՎԱԿԱՆ ՖԻԿՑԻԱՆԵՐԻ ԴԵՐԸ ԻՐԱՎԱՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՐԳԱՎՈՐՄԱՆ
ԳՈՐԾԸՆԹԱՑՈՒՄ

Սույն գի տա կան հոդ վա ծում ներ կայց վել են ի րա վա կան ֆիկ ցիա յի հաս կա ցու թյու նը և դրա կար գա վոր -
ման գոր ծա ռույթ նե րը՝ ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րի կար գա վոր ման գոր ծըն թա ցում: Առ հա սա րակ, ֆիկ ցիա
հաս կա ցու թյու նը հան րու թյան շրջա նա կում ըն դուն ված է հա մա րել սո վո րա կան սու տը, կեղ ծը, սա կայն ինչ -
պես տես նում ենք դա այդ պես չէ: Մի կողմ թող նե լով ֆիկ ցիա յի լայն հաս կա ցու թյու նը, որն ան շուշտ դրա կան
դեր է խա ղա ցել մարդ կու թյան կյան քում (գրա կա նու թյուն, գի տու թյուն և այլն), սույն հոդ վա ծում անդ րա դարձ
է կա տար վում ի րա վա կան ֆիկ ցիա նե րին, ո րոնք հան դի սա նում են այն յու րա հա տուկ փրկու թյան օ ղակ նե րը,
ո րոնց մի ջո ցով օ րենս դի րը կար գա վո րում է հա սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն նե րը: Ա ռանց ի րա վա կան ֆիկ -
ցիա նե րի ուղ ղա կի անհ նար կլի ներ ա պա հո վել հա սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն նե րի բնա կա նոն ըն թաց քը: 

Հա սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն ներն ա նընդ մեջ զար գա նում են նե րա ռե լով տար բեր ո լորտ ներ և
դրա կան դի նա մի կա յի կող քին ա ռա ջա նում են տար բեր տե սա կի ի րա վա կան խնդիր ներ, ո րոնք անհ նար է
լու ծել ա ռանց ի րա վա կան ֆիկ ցիա նե րի: Այ սինքն, օ րենս դի րը ոչ բո լոր դեպ քե րում է ու նակ պար զե լու օբ -
յեկ տիվ ի րա կա նու թյու նը և դրա հի ման վրա կազ մա կեր պե լու իր ի րա վաս տեղծ գոր ծու նեու թյու նը: Ճշ մար -
տու թյու նը բա ցա հայ տե լուց հե տո է, որ օ րենս դի րը կար գա վո րում է հա սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն նե րը:
Այս տե սա կե տից լի նում են դեպ քեր, երբ անհ նար է պար զել օբ յեկ տիվ ի րա կա նու թյու նը (ճշմար տու թյու նը),
իսկ ճշմար տու թյան չպար զու մը իր հեր թին բե րում է մի շարք խնդիր նե րի: Եվ այս տեղ է, որ օգ նու թյան է
հաս նում ի րա վա կան ֆիկ ցիան, ո րի մի ջո ցով ըն դուն վում է վե րա ցա կան ճշմար տու թյու նը և դրա հի ման
վրա կար գա վո րում է ստա նում հա սա րա կա կան հա րա բե րու թյուն նե րը:

Բա նա լի բա ռեր. Ի րա վա կան ֆիկ ցիա, օ րենք, ի րա վա հա րա բե րու թյուն, երևույթ, նոր մա տիվ ակտ, ի -
րա վա կի րառ պրակ տի կա:
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ГЕВОРГ ГЕЗАЛЯН
Член Палаты адвокатов РА,
Соискатель Института Философии, социологии и права НАН РА 

РОЛЬ ПРАВОВЫХ ФИКЦИЙ В ПРОЦЕССЕ УРЕГУЛИРОВАНИЯ ПРАВООТНОШЕНИЙ

В данной научной статье представлены понятие юридической фикции ее регулирующие функции в
процессе регулировании правоотношений. Вообще, понятие “фикция” в обществе принято считать
обычной ложью, однако, как видим, это не так. Оставив в стороне широкое понятие фикции, которая,
безусловно, сыграла положительную роль в жизни человечества( литература, наука и т.д.), в настоящей
статье затрагиваются правовые фикции, которые являются теми своеобразными звеньями спасения, по-
средством которых законодатель регулирует общественные отношения. Без правовых фикций просто не-
возможно было бы обеспечить нормальный ход общественных отношений. Общественные отношения не-
прерывно развиваются, включая различные сферы, и наряду с положительной динамикой возникают раз-
личные виды правовых проблем, которые невозможно решить без правовых фикций. То есть, законодатель
не во всех случаях может выяснить объективную реальность и на этой основе организовать свою право-
творческую деятельность. После выявления истины законодатель регулирует общественные отношения.
С этой точки зрения бывают случаи, когда невозможно установить объективную реальность (правду), а не-
установление истины, в свою очередь, приводит к ряду проблем. И здесь на помощь приходит правовая
фикция, посредством которой принимается абстрактная истина и на этой основе регулируется общественные
отношения.

Ключевые слова: правовая фикция, закон, правоотношения, явление, нормативный акт, правопри-
менительная практика:

GEVORG GYOZALYAN
Member of the Chamber of Advocates of RA,
PhD student of the Institute of Philosophy, Sociology and Law of the NAS RA

THE ROLE OF LEGAL FICTIONS IN THE PROCESS OF SETTLEMENT OF LEGAL RELATIONS

This scientific article introduces the concept of legal fiction and its regulatory functions in the process of
regulating legal relations. In general, the notion of fiction is considered by the public to be a common lie, but as
we see it is not. Leaving aside the broad notion of fiction, which has certainly played a positive role in human life
(literature, science, etc.), this article addresses the legal fictions that are the unique lifelines through which the
legislature regulates public relations. Without legal fictions, it would be simply impossible to ensure the normal
course of public relations.

Social relations are constantly developing, including various spheres, and along with the positive dynamics,
various types of legal problems arise that cannot be solved without legal fictions. That is, the legislator can not
always find out the objective reality and on this basis organize their law-making activities. After revealing the
truth, the legislator regulates public relations. From this point of view, there are cases when it is impossible to
establish objective reality( the truth), and the failure to establish the truth, in turn, leads to a number of
problems. And here the legal fiction comes to the rescue, through which abstract truth is accepted and social
relations are regulated on this basis.

Keywords: Legal fiction, law, legal relations, phenomenon, statutory, legal practice.
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ԶԱՎԵՆ ՍՄԲԱՏՅԱՆ
Եվրոպական համալսարանի հայցորդ

ՓԱՍՏԱԲԱՆՆԵՐԻ ԵՎ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ՄԱՐՄԻՆՆԵՐԻ ՄԻՋԵՎ ԾԱԳՈՂ
ԻՐԱՎԱՀԱՐԱԲԵՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ՀԻՄՆԱԽՆԴԻՐՆԵՐԸ «ՓԱՍՏԱԲԱՆՈՒԹՅԱՆ ՄԱՍԻՆ» 

ՀՀ ՕՐԵՆՔԻ 18-ՐԴ ՀՈԴՎԱԾԻ ՀԱՄԱՏԵՔՍՏՈՒՄ

Սույն հոդ վա ծում հան գա մա նո րեն քննարկ վում են փաս տա բան նե րի և վար չա կան մար մին նե րի միջև
ծա գող ի րա վա հա րա բե րու թյուն նե րի հիմ նախն դիր նե րը «Փաս տա բա նու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 18-րդ
հոդ վա ծի հա մա տեքս տում, ա ռար կա յա պես քննարկ վում են տե ղե կատ վու թյան ա զա տու թյան սահ մա նադ -
րա կան ե րաշ խիք նե րի հա մա տեքս տում փաս տա բան նե րի կող մից վար չա կան մա մին նե րից տե ղե կատ վու -
թյուն հայ ցե լու և ս տա նա լու ի րա վուն քի հնա րա վոր չա րա շա հում նե րի ռիս կե րը, այդ ի րա վուն քի բա ցար -
ձակ չլի նե լու հա յե ցա կար գե րը և դրա կան խար գել ման մի ջոց նե րը: 

Հոդ վա ծում քննարկ վում են նաև հնա րա վոր ի րա վա կան լու ծում նե րը՝ պրակ տի կա յում ի հայտ ե կող
հա կա սու թյուն նե րի հաղ թա հար ման հա մա տեքս տում:

Սույն հոդ վա ծի հե տա զո տու թյան օբ յեկ տը տե ղե կատ վու թյան ա զա տու թյան և փաս տա բան նե րի տե -
ղե կատ վու թյուն հայ ցե լու և ս տա նա լու ի րա վունք նե րի լույ սի ներ քո վար չա կան մար մին նե րի դի մե լու արդ -
յուն քում ա ռաջ ե կող ի րա վա հա րա բե րու թյուն ներն են:

Սույն հոդ վա ծի հե տա զո տու թյան ա ռար կա են կազ մում սույն հոդ վա ծի հե տա զո տու թյան օբ յեկ տի
կար գա վոր մանն ուղղ ված ի րա վա կար գա վո րում նե րից բխող հիմ նա հար ցե րը:

Հե տա զո տու թյան մե թո դա բա նա կան հիմ քը կազ մում են վեր լու ծու թյան, հա մադր ման, հա մա կար գա -
յին մո տեց ման մե թոդ նե րը: Հե տա զո տու թյան շրջա նակ նե րում կի րա ռե լի են տրա մա բա նա կան պատ մաի -
րա վա կան, ի րա վա հա մե մա տա կան, մեկ նա բա նու թյան և այլ մե թոդ ներ:

Հե տա զո տու թյան ի րա վա կան հիմ քը կազ մում են ՀՀ Սահ մա նադ րու թյու նը, «Փաս տա բա նու թյան մա -
սին» ՀՀ օ րեն քը, «Տե ղե կատ վու թյան ա զա տու թյան մա սին» ՀՀ օ րենք, ՀՀ Սահ մա նադ րա կան դա տա րա -
նի և ՀՀ վճռա բեկ դա տա րա նի ո րո շում ներ, Մար դու ի րա վունք նե րի եվ րո պա կան դա տա րա նի վճիռ ներ:

Կա տար ված հե տա զո տու թյան հի ման վրա վեր են հան վել հիմ նա հար ցեր, ա ռա ջարկ վել դրանց լու -
ծում նե րը տար բեր տե սա գործ նա կան ի րա վի ճակ նե րում, մաս նա վո րա պես՝ ամ փո փե լով հոդ վա ծում նկա -
րագր ված ի րա վա կան վեր լու ծու թյուն նե րը, հան գել ենք հետևյա լին. «Փաս տա բա նու թյան մա սին» ՀՀ օ -
րեն քի 18-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 3-րդ կե տի հիմ քով վար չա կան մարմ նին դի մե լու կա պակ ցու թյամբ վար -
չա կան մարմ նի կող մից փաս տա բա նի դի մում-պա հան ջը են թա կա է բա վա րար ման կամ մերժ ման հետևյալ
հար ցե րի հա ջոր դա կան պար զու մից հե տո: Ընդ ո րում, յու րա քանչ յուր հա ջորդ հար ցադ րու մը պարզ վում է,
ե թե նա խորդ հար ցի պարզ մամբ փաստ վել է, որ առն վազն այդ մա սով հար ցու մը հա մա պա տաս խա նում է
օ րենսդ րա կան ամ րագր մամբ պայ մա նին:

Քայլ ա ռա ջին՝ վար չա կան մար մի նը պետք է պար զի, արդ յո՞ք ան ձը, ով դի մել է վար չա կան մար մին
«Փաս տա բա նու թյան մա սին» ՀՀ օ րեն քի 18-րդ հոդ վա ծի 1-ին մա սի 3-րդ կե տի հիմ քով, հան դի սա նում է
այդ նոր մով նա խա տես ված չա փա նիշ նե րին հա մա պա տաս խա նող հա տուկ սուբ յեկտ, թե ոչ:

Քայլ երկ րորդ՝ վար չա կան մար մի նը պետք է պար զի, արդ յո՞ք ան ձը, ում ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու -
թյան նպա տա կով փաս տա բա նը դի մել է վար չա կան մար մին, օ րենսդ րու թյամբ ի րեն տրված տնօ րին չա -
կա նու թյան սկզբուն քի հա յե ցա կար գով պայ մա նա վոր ված՝ հա մա ձայն է իր ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու -
թյան այդ ե ղա նա կին, թե ոչ:

Քայլ եր րորդ՝ վար չա կան մար մի նը պետք է պար զի, արդ յո՞ք փաս տա բա նի կող մից որևէ ան ձի կամ
ան ձանց շրջա նա կի ի րա վունք նե րի պաշտ պա նու թյան նպա տա կով հայց վող տե ղե կատ վու թյան կամ նյու -
թի տրա մադ րու մը ար գել ված չէ օ րեն քով, այ սինք՝ պար զի, արդ յո՞ք այդ տե ղե կատ վու թյան կամ նյու թի
տրա մադ րու մը չի ոտ նա հա րի այ լոց ի րա վունք նե րը և օ րի նա կան շա հե րը, ինչ պես նաև չի վնա սի հան րա -
յին և պե տա կան շա հին:

Բա նա լի բա ռեր. փաս տա բան, տե ղե կատ վու թյուն, ա զա տու թյուն, սահ մա նա փա կում, չա րա շա հում,
օ րենք:
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВООТНОШЕНИЙ, ВОЗНИКАЮЩИХ МЕЖДУ АДВОКАТАМИ И 
АДМИНИСТРАТИВНЫМИ ОРГАНАМИБ В КОНТЕКСТЕ СТАТЬИ 18 ЗАКОНА РА “ОБ АДВОКАТУРЕ”

В данной статье обстоятельно обсуждаются проблемы правоотношений, возникающих между
адвокатами и административными органами, в контексте статьи 18 Закона РА “Об адвокатуре”, предметно
обсуждаются риски возможных злоупотреблений в отношении права адвокатов испрашивать и получать
информацию от административных органов в контексте конституционных гарантий свободы информации,
концепции абсолютности этого права и меры его пресечения.

В статье обсуждаются также возможные правовые решения в контексте преодоления возникающих
на практике противоречий.

Объектом исследования настоящей статьи являются правоотношения, возникающие в результате об-
ращения в административные органы в контексте свободы информации и прав на испрашивание и
получение информации адвокатов.

Предметом исследования настоящей статьи являются вопросы, вытекающие из правовых регулирований,
направленных на регулирование объекта исследования настоящей статьи.

Методологическую основу исследования составляют методы анализа, сопоставления, системного
подхода. 

Правовой основой исследования являются Конституция РА, Закон РА “Об адвокатуре”, закон РА “О
свободе информации”, решения Конституционного суда РА и Кассационного суда РА, решения Европейского
суда по правам человека.

На основе проведенного исследования были выявлены проблемы, предлагаемые их решения в
различных теоретических ситуациях, в частности, обобщая описанные в статье правовые анализы, мы
пришли к следующему. В связи с обращением в административный орган на основании пункта 3 части 1
статьи 18 Закона РА “Об адвокатуре”, требование адвоката со стороны административного органа
подлежит удовлетворению или отклонению после последовательного выяснения следующих вопросов.

Шаг первый: административный орган должен выяснить, является ли лицо, обратившееся в админи-
стративный орган на основании пункта 3 части 1 статьи 18 Закона РА “Об адвокатуре”, специальным
субъектом, соответствующим критериям, предусмотренным этой нормой.

Шаг второй: административный орган должен выяснить - с целью защиты прав какого лица адвокат
обратился в административный орган, согласно ли оно с этим методом защиты своих прав.

Шаг третий: административный орган должен выяснить, не запрещено ли предоставление адвокатом
информации или материала, запрашиваемого в целях защиты прав какого-либо лица или круга лиц,
законом, то есть не будет ли предоставление этой информации или материала ущемлять права и законные
интересы других лиц, а также не повредит общественным и государственным интересам.

Ключевые слова: адвокат, информация, свобода, ограничение, злоупотребление, закон,

ZAVEN SMBATYAN
Applicant of the European University 

PROBLEMS OF LEGAL RELATIONS ARISING BETWEEN LAWYERS AND ADMINISTRATIVE BODIES IN
THE CONTEXT OF ARTICLE 18 OF THE RA LAW “ON ADVOCACY”

This article thoroughly discusses the legal relationships that arise between lawyers and administrative
authorities in the context of article 18 of the Law On advocacy, the subject discusses the risks of possible abuses
of the right of lawyers to seek and receive information from the administration in the context of the
constitutional guarantees of the freedom of information, the concept of absoluteness of the right and the
measure of restraint.

The article also discusses possible legal solutions in the context of addressing the emerging practice of
contradictions.

The object of the study of this article is the legal relations that arise as a result of applying to administrative
bodies in the context of freedom of information and the rights to request and receive information from lawyers.

The subject of the research of this article is the issues arising from the legal regulations aimed at
regulating the object of research of this article.
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The methodological basis of the research is based on the methods of analysis, comparison, and a
systematic approach. 

The legal basis of the study is the RA Constitution, the RA Law “On the Bar”, the RA Law “On Freedom of
Information”, the decisions of the RA Constitutional Court and the RA Court of Cassation, the decisions of the
European Court of Human Rights.

On the basis of the conducted research, the problems were identified, their proposed solutions in various
theoretical situations, in particular, summarizing the legal analyses described in the article, we came to the
following. In connection with the appeal to the administrative body on the basis of paragraph 3 of part 1 of
Article 18 of the RA Law” On the Bar”, the request of a lawyer from the administrative body is subject to
satisfaction or rejection after the following questions are consistently clarified.

Step one: the administrative body must find out whether the person who applied to the administrative body
on the basis of paragraph 3 of part 1 of Article 18 of the RA Law “On Advocacy” is a special subject that meets
the criteria provided for by this norm:

Step two: the administrative body must find out whether the lawyer applied to the administrative body in
order to protect the rights of the person whose rights are protected, and whether this method of protecting
their rights is consistent with this method:

Step three: the administrative body must find out whether the provision of information or material
requested by the lawyer in order to protect the rights of a person or group of persons is prohibited by law, that
is, whether the provision of this information or material would infringe on the rights and legitimate interests of
other persons, as well as not harm the public and state interests.

Keywords: lawyer, information, freedom, restriction, abuse, law.
_______________________________________________________________________________________________

* * *
_______________________________________________________________________________________________

ԿԱՐԻՆԵ ԴԱՎԹՅԱՆ
ՀՀ վերաքննիչ վարչական դատարանի դատավորի օգնական,
Հայ-Ռուսական (Սլավոնական) համալսարանի
քաղաքացիական իրավունքի և քաղաքացիական դատավարության 
իրավունքի ամբիոնի հայցորդ

ՀԱՏՈՒԿ ԳԻՏԵԼԻՔՆԵՐԻ ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆԸ ՀԱՅԱՍՏԱՆԻ ՀԱՆՐԱՊԵՏՈՒԹՅԱՆ
ՔԱՂԱՔԱՑԻԱԿԱՆ ԵՎ ՎԱՐՉԱԿԱՆ ԴԱՏԱՎԱՐՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐՈՒՄ

Սույն հոդ վա ծը նվիր ված է Հա յաս տա նի Հան րա պե տութ յու նում քա ղա քա ցիա կան և վար չա կան դա -
տա վա րութ յուն նե րում կի րառ վող «հա տուկ գի տե լիք ներ» եզ րույ թի ու սում նա սիր մա նը և հա մա պա տաս -
խան հաս կա ցութ յան ձևա վոր մա նը։ « Հա տուկ գի տե լիք ներ» եզ րույ թի հաս կա ցութ յան և կի րառ ման սահ -
ման նե րի բա ցա հայ տու մից է կախ ված դա տա վա րութ յան մեջ ներգ րավ վող ան ձանց կազ մը։ ՀՀ քա ղա քա -
ցիա կան և վար չա կան դա տա վա րութ յան օ րենսգր քե րը նա խա տե սում են հա տուկ գի տե լիք նե րի տի րա պե -
տող ան ձանց ներգ րավվ ման հնա րա վո րութ յու նը դա տա վա րութ յան մեջ, հա տուկ գի տե լիք նե րի կի րա ռում
պա հան ջող հար ցե րի պար զա բան ման նպա տա կով, սա կայն օ րենսդ րա կան մա կար դա կով բա ցա կա յում է
«հա տուկ գի տե լիք ներ» եզ րույ թի հաս կա ցութ յան սահ մա նու մը։ Առ կա կար ծիք նե րի և  ու սում նա սիր ված
գրա կա նութ յան ամ փոփ ման արդ յուն քում ա ռանձ նաց վել են հա տուկ գի տե լիք նե րին բնո րոշ հատ կա նիշ նե -
րը և ձ ևա կերպ վել է հա տուկ գի տե լիք նե րի հաս կա ցութ յու նը։

Բա նա լի բա ռեր. ա պա ցու ցում, հա տուկ գի տե լիք ներ, հա տուկ գի տե լիք նե րի տի րա պե տող ան ձինք,
ա ռօր յա գի տե լիք ներ, մաս նա գի տա կան գիտելիքներ։
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КАРИНЕ ДАВТЯН
Помощник судьи в Апелляционном административном суде РА
Соискатель кафедры гражданского и гражданско-процессуального права
Российско-Армянского (Славянского) Университета

ПОНЯТИЕ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ В ГРАЖДАНСКОМ И АДМИНИСТРАТИВНОМ ПРОЦЕССЕ РА

Данная статья посвящена изучению и формулированию понятия специальных знаний, используемых
в гражданском и административном судопроизводстве Республики Армения. В зависимости от того, какой
смысл вкладывается в термин «специальные знания», зависит субъектный состав привлекаемых в
гражданский процесс участников. Гражданско-процессуальный кодекс РА предусматривает возможность
привлечения сведущих лиц в судопроизводство для разъяснения вопросов, которые требуют приминение
специальных знаний, однако на законодательном уровне отсутствует само определение специальных
знаний. В результате обобщения изученной литературы и существующих мнений, выделены признаки,
которые характеризуют специальные знания и сформулировано авторское понятие специальных знаний.

Ключевые слова: доказывание, специальных знания, сведущие лица, обыденные знания, профес-
сиональные знания.

KARINE DAVTYAN
Judge assistant of the RA Administrative court of appeal, 
applicant at the department of civil law and civil procedure law of
Russian-Armenian (Slavonic) University

CONCEPT OF SPECIAL KNOWLEDGE IN CIVIL AND ADMINISTRATIVE TRAIL
OF THE REPUBLIC OF ARMENIA

This article is devoted to the study and formulation of the concept of special knowledges in the civil
process. The subject composition of the participants involved in the civil process depends on the meaning of the
term «special knowledges». The Civil and Administrative Procedure Codes of the Republic of Armenia provides
for the possibility of involving persons who have special knowledges/knowledgeable persons in the court
proceedings to clarify issues that require the use of special knowledges. However, at the legislative level, the
definition of special knowledges is missing. As a result of generalization of the studied literature and existing
opinions, the features that characterize special knowledge are highlighted and the author�s concept of special
knowledge is formulated.

Keywords: proof, special knowledges, knowledgeable persons, everyday knowledge, professional knowl-
edge.
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ԼԵՈՆԻԴ ՆԱՀԱՊԵՏՅԱՆ 
ՀՀ ԳԱԱ փիլիսոփայության, սոցիոլոգիայի և իրավունքի ինստիտուտի հայցորդ, 
Երևան քաղաքի Աջափնյակ-Դավթաշեն վարչական շրջանների 
դատախազության դատախազ

ԶԻՆՎՈՐԱԿԱՆ ՀԱՆՑԱԳՈՐԾՈՒԹՅՈՒՆՆԵՐԻ ԿԱՆԽԱՐԳԵԼՄԱՆ ՀԱՏՈՒԿ (ԱՆՀԱՏԱԿԱՆ)
ՄԻՋՈՑՆԵՐԸ

Սույն հոդ վա ծում հե ղի նա կը հան գա մա նո րեն քննար կում է զին վո րա կան հան ցա գոր ծու թյուն նե րի
կան խար գել ման հա տուկ (ան հա տա կան) մի ջոց ներն ու ե ղա նակ նե րը, ինչ պես նաև վեր լու ծում է դրանց
արդ յու նա վե տու թյան հետ կապ ված հար ցե րը:

Բա նա լի բա ռեր. զին վո րա կան հան ցա գոր ծու թյուն, զին վո րա կան հան ցա գոր ծու թյուն նե րի կան խար -
գե լում, կան խար գել ման հա տուկ մի ջոց ներ, քրեագիտական կանխարգելում: 
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ЛЕОНИД НАГАПЕТЯН
Соискатель Института философии, социологии и права НАН РА, 
прокурор прокуратуры административного района Ачапняк-Давташен г. Еревана.

СПЕЦИАЛЬНИЕ ИНДИВИДУАЛНЫЕ СРЕДСТВА ПРОФИЛАКТИЧЕСКИ ВОЙСКОВИЕ 
ПРЕСТУПЛЕНИЕ

В данном статье автором обстоятельно расматриваются проблемы специальных (индивидуалных)
средств профилактики войсковых преступлений, а также анализируются вопросы их эффективности в
противодействии преступлениям.

Ключевое слово: войсковие преступление, специальные (индивидуальные) средства преступления
криминологическая профилактика.

LEONID NAHAPETYAN
Applicant for the Institute of Philosophy, Sociology and
Law of the National Academy of Sciences of the Republic of Armenia,
Prosecutor of the Prosecutor՛s Office of the Ajapnyak-Davtashen
administrative district of Yerevan

SPECIAL INDIVIDUAL MEANS OF PROPHYLACTIC MILITARY CRIME

In this article, the author thoroughly examines the problems of special (individual) means of preventing
military crimes, and also analyzes the issues of their effectiveness in combating crimes.

Keyword: military crime, special (individual) means of crime, criminological prevention.
_______________________________________________________________________________________________

* * *
_______________________________________________________________________________________________

ՆԵԼԼԻ ՏԵՐ-ԹՈՐՈՍՅԱՆ
ՀՀ գլխավոր դատախազության
ապօրինի ծագում ունեցող գույքի բռնագանձման գործերով
վարչության դատախազ, ԵՊՀ իրավագիտության ֆակուլտետի
քրեական իրավունքի ամբիոնի հայցորդ

«ՊԱՇՏՈՆԱԿԱՆ ՓԱՍՏԱԹՈՒՂԹ» ՀԱՍԿԱՑՈՒԹՅՈՒՆԸ, ԴՐԱ ՏԵՍԱԿԱՆ ԵՎ ԳՈՐԾՆԱԿԱՆ
ՆՇԱՆԱԿՈՒԹՅՈՒՆԸ

Գի տա կան հոդ վա ծում վեր լուծ վել է «պաշ տո նա կան փաս տա թուղթ» հաս կա ցու թյու նը, անդ րա դարձ է
կա տար վել ար տա սահ ման յան և տե ղա կան աղբ յուր նե րում այդ հաս կա ցու թյան բո վան դա կու թյան ա ռանձ -
նա հատ կու թյուն նե րին:

Բա նա լի բա ռեր. փաս տա թուղթ, պաշ տո նա կան բնույթ, պաշ տո նեա կան կեղ ծիք, ի րա վա կան հետևանք:

НЕЛЛИ ТЕР-ТОРОСЯН
Прокурор по управлению по по взысканию
имущества незаконного происхождения Генеральной прокуратуры РА, 
соискатель кафедры уголовного права юридического факультета ЕГУ

КОНЦЕПЦИЯ “ОФИЦИАЛЬНОГО ДОКУМЕНТА”, ТЕОРЕТИЧЕСКОЕ И ПРАКТИЧЕСКОЕ ЗНАЧЕНИЕ

В научной статье анализировано понятие “официальнoго документа” и указаны особенности
содержания этого понятия в зарубежных и отечественных источниках.

Ключевые слова: документ, официальный характер, официальная подделка, правовое последствие.
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NELLY TER-TOROSYAN
Prosecutor of the department for confiscation of property
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applicant for the Department of Criminal Law, YSU Faculty of Law

THE NOTION OF “OFFICIAL DOCUMENT”, ITS THEORETICAL AND PRACTICAL SIGNIFICANCE

The notion of “official document” was analyzed in the scientific article. The peculiarities of the content of
this concept in foreign and local sources were referred to.

Keywords: document, official nature, official forgery, legal consequence.
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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:

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